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BÀI 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÁC SÁCH TIN 
MỪNG 

 
 

 
 

LỜI CHÚA 
Thưa ông Thêôphilê đáng kính, có nhiều người đã ra công viết ra bản 
tường thuật những điều đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo 
những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ 
Lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra 
cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng 
ông, mong ông sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ông đã học hỏi thật là 
vững chắc.  
 
Seeing that many others have undertaken to draw up accounts of the 
events that have reached their fulfilment among us, 2 as these were 
handed down to us by those who from the outset were eyewitnesses and 
ministers of the word, 3 I in my turn, after carefully going over the whole 
story from the beginning, have decided to write an ordered account for 
you, Theophilus, 4 so that your Excellency may learn how well founded the 
teaching is that you have received.  

(Lc 1:1-4) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
BA GIAI ĐOẠN VIẾT TIN MỪNG 
 
Giai Đoạn Đầu tiên là đời sống, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu 
Kitô, trong khoảng các năm thứ 4 trước công nguyên và năm 30 sau công 
nguyên. 
 
Giai đoạn thứ hai là lúc những người theo Chúa suy nghĩ về đời sống và 
lời dạy của Người. Họ kể đi kể lại các việc Chúa làm, các lời Người giảng 
dạy. Và dùng những lời Chúa dạy để cầu nguyện, và cử hành sự chết và 
sự sống lại của Người bằng cách bẻ bánh.  
 
Họ bắt đầu gom góp các câu Chúa Giêsu nói và các dụ ngôn Người kể, 
cũng như các phép lạ Người làm, về việc Người chịu đau khổ, chết và 
sống lại.  
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Trong giai đoạn này họ cũng bắt đầu đi rao giảng bên ngoài Palestine, tới 
tận vùng Địa Trung Hải. Nhưng cho đến lúc đó, những gì mà họ đang gom 
góp vẫn chưa được viết một cách có hệ thống, cho đến khi Thánh Phaolô 
viết thư thứ nhất của ngài khoảng năm 51 sau lịch chung (A.C - sau khi 
Chúa Giêsu sinh ra). 
  
Giai đoạn thứ ba: là giai đoạn viết các sách Tin Mừng. Giai đoạn này có 
lẽ đã xẩy ra cuối thế kỷ thứ nhất.  
 
CÁC TIN MỪNG NHẤT LÃM (SYNOPTIC GOSPEL) 
 
Các Tin Mừng Mátthêu, Máccô và Luca được gọi là các tin mừng nhất 
lãm, vì đây là những bản tóm tắt về đời sống và lời dạy của Chúa Giêsu 
rất giống nhau trong những nét chính. Gần như 90%.  
 
Điều này có nghĩa là những gì trong Tin Mừng Máccô chúng ta cũng có 
thể tìm thấy trong Tin Mừng Mátthêu, và khoảng một nửa sách ấy từ trong 
Tin Mừng Luca.  
 
Ngày nay, nhiều nhà chú giải kinh thánh tin rằng Tin Mừng Máccô được 
viết ra đầu tiên và các vị viết ra các Tin Mừng Mátthêu và Luca có dùng 
Tin Mừng Thánh Máccô. Và có lúc, các vị ấy chép nguyên văn các đoạn 
lấy từ Tin Mừng Máccô.  
 
NGUỒN Q 
 
Mặc dầu có những điểm giống nhau trong hai Tin Mừng Mátthêu và Luca, 
tuy nhiên lại không có trong Tin Mừng Máccô. Bởi thế, một số nhà chú giải 
kinh thánh cho rằng thánh Mátthêu và Luca cũng có dùng các tài liệu khác 
nữa để viết ra các tin mừng của mình. Hình như các tài liệu khác này lấy 
từ một cuốn gom góp các lời nói và lời dạy của Chúa Giêsu, nhưng nay 
đã mất. Người ta thường gọi các tài liệu này là Nguồn Q. Q là tắt của chữ 
Quelle trong tiếng Đức, có nghĩa là nguồn.  
 
TIN MỪNG GIOAN 
 
Tin Mừng Gioan rất khác ba Tin Mừng Nhất Lãm. Thánh Gioan có thể có 
biết về ba sách Tin Mừng kia (Matthêu, Máccô, Luca), nhưng không dùng 
chúng để viết ra Tin Mừng của mình, mà dựa vào một truyền thống bằng 
lời và bằng chữ viết đặc biệt riêng đối với ngài cũng như cộng đoàn của 
ngài.  
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HỌC THUỘC LÒNG 
 

 Ba giai đọan viết các sách Tin Mừng là (1) đời sống Chúa Giêsu, (2) 
truyền khẩu về đời sống của Người và (3) viết lại đời sống ấy. 

 Nguồn Q là nguồn đầu hết của các sách Tin Mừng.  
 

SINH HOẠT 
 

1. Tại sao gọi là Tin Mừng Nhất Lãm? 
2. Tin Mừng nào được coi là được viết đầu tiênt? 
3. Nghi thức bẻ bánh hiện nay được gọi là gì? 
4. Nguồn Q là gì và tại sao gọi là Nguồn Q? 
5. Tin Mừng Gioan có đặc điểm gì?  

 
CẦU NGUYỆN 
 
Giáo Lý Viên: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã dẫn dắt và linh hứng 
cho các cộng đoàn Kitô Giáo tiên khởi biết cách gìn giữ và phát huy gia 
tài đức tin vào Thiên Chúa, qua giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô. Nhờ thế 
chúng con hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn về Chúa, là Thiên Chúa chúng con, 
một cái hiểu đã được Thánh Augustinô đúc kết thành kinh nguyện sau 
đây. 
 
Tất Cả: 
Như vậy, lạy Chúa, Chúa là chi? 
Con xin hỏi, Chúa là gì nếu không phải là Thiên Chúa? 
Vì còn ai là Chúa ngoài Chúa ra, hay ai là Thiên Chúa, ngoài Thiên Chúa 
chúng con? 
Chúa rất cao cả, trổi vượt, mạnh mẽ, 
 toàn năng, hết sức nhân từ và hết sức công bình;  
dấu mặt rất khéo, nhưng lại hiện diện vô cùng thân thiết;  
đẹp vô cùng và mạnh vô cùng;  
không dao động mà khó nắm bắt;  
không đổi thay mà thay đổi mọi sự; 
không bao giờ mới, không bao giờ cũ mà làm mới mọi sự,  
làm hao mòn kẻ kiêu căng dù chúng không biết; 
luôn hoạt động, luôn nghỉ ngơi, thu hái tuy không biết đến nhu cầu, 
nâng đỡ, đổ đầy và canh giữ, tạo dựng và dưỡng nuôi cùng làm cho 
hoàn hảo, 
tìm  kiếm dù  không thiếu điều gì. 
Chúa cho phép chúng con trả Chúa nhiều hơn Chúa đòi, 
và do đó Chúa thành con nợ của chúng con. 
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Nhưng có ai trong chúng con sở hữu điều chi mà điều ấy lại không thuộc 
về Chúa? 
Chúa có nợ chúng con gì đâu nhưng Chúa vẫn trả món nợ Chúa mắc. 
Chúa tha nợ chúng con, nhưng chẳng mất mát gì. 
(Lời Thú Tội của Thánh Augustinô, Cuốn I, Tiết 4) 
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BÀI 2: NỘI DUNG CÁC SÁCH TIN MỪNG  
 

 
 

LỜI CHÚA 
Khởi đầu Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa: Chiếu theo lời đã 
chép trong sách ngôn sứ Isaia: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, 
người sẽ dọn đường cho Con.  
 
The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written 
in Isaiah the prophet, "Behold, I send my messenger before thy face, who 
shall prepare thy way. 

(Mk 1:1-2) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
Tin Mừng là các sách nói về Đức tin    
    
Ngay những dòng mở đầu của mỗi Tin Mừng đã cho thấy các sách này 
không có ý  thuật lại một cách thờ ơ cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô. Trái 
lại, chúng được viết bởi những người tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Được 
Xức Dầu và là Con Thiên Chúa. Các sách Tin Mừng được viết có hệ thống 
để chứng minh và giải thích những điều này.  
 
Tin Mừng - Đấng Kitô - Con Thiên Chúa 
 
Câu đầu tiên của Tin Mừng Máccô viết rằng: Khởi đầu tin mừng Chúa 
Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa (The beginning of the gospel of Jesus Christ, 
the Son of God). (Mk 1:1) cho thấy đủ ba điều: Đây là tin mừng, về Chúa 
Kitô, là Con Thiên Chúa. 
 
Câu đầu tiên của Tin Mừng Mátthêu: Đây là gia phả Chúa Giêsu Kitô, con 
cháu Vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham (The book of the genealogy of 
Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham) (Mt 1:1). 
 
Câu đầu tiên của Tin Mừng Luca tuy không nhắc đến ba điều trên, nhưng 
xác nhận đây là Lời Chúa: “… Họ viết theo những điều mà các người đã 
được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ Lời Chúa truyền lại cho chúng 
ta, (As these were handed down to us by those who from the outset were 
eyewitnesses and ministers of the word) (Lk 1:2-3).  
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Tin Mừng Luca được viết cho những người ngoại giáo mới trở lại. 
Câu đầu tiên của Tin Mừng Gioan: Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời 
vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa - (In the beginning 
was the Word, and the Word was with God, and the Word was God (Jn 
1:1), đề cập tới chính Ngôi Lời và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 
 
Các Đối Tượng của Sách Tin Mừng 
 
Tin Mừng Máccô viết cho các Kitô hữu không phải là người Do Thái. Vì 
Tin Mừng này giải thích mọi phong tục Do Thái được nhắc đến và giải 
nghĩa các chữ Aram là tiếng Chúa Giêsu nói hồi đó. Lại còn có những chữ 
Latinh đây đó khắp Tin Mừng của ngài.  
 
Tin Mừng Mátthêu viết cho người Do Thái mới vào Kitô Giáo là những 
người vốn quen thuộc với luật lệ và truyền thống Do Thái, với các bài viết 
của các tiên tri và với niềm hy vọng chờ mong Đấng Xức Dầu của dân tộc 
Do Thái. Nên tin mừng này thường hay nhắc đến Luật Do Thái, Thánh 
Kinh và truyền thống Do Thái. Chúa Giêsu được trình bầy như Đấng Xức 
Dầu mà dân Israel hằng mong đợi, và cũng có lúc như là Môsê mới, đem 
Lề Luật mới đến các cộng đoàn Kitô giáo.  
 
Tin Mừng Luca được viết cho các Kitô hữu gốc dân ngoại. Người mà Tin 
Mừng của ngài ngỏ lời có tên Hy Lạp, đó là Thêôphilê, và ngài công bố 
trong suốt Tin Mừng của mình rằng ơn cứu rỗi của Chúa Kitô được dành 
cho cả những người không có gốc Do Thái. 
 
Tin Mừng Gioan với lời mở đầu nói tới “Ngôi Lời” (Logos) chắc chắn nhằm 
những người có nền văn hóa Hy Lạp nhưng đã thấm nhuần giáo huấn 
Chúa Kitô. Họ cần nắm vững chân lý Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa.  
 
 
HỌC THUỘC LÒNG 
 

 Tin Mừng là sách nói về đức tin vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.  
 Các sách Tin Mừng được viết cho các đối tượng khác nhau. 
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SINH HOẠT 
 

1. Tin Mừng nào nói tới 3 điều: Đây là Tin Mừng, về Chúa Giêsu Kitô, 
Con Thiên Chúa? 

2. Em hiểu gì về chữ Kitô? Nó có liên hệ gì với chữ Đấng Được Xức 
Dầu? 

3. Trong câu đầu của Tin Mừng Mátthêu, tại sao Đavít và Ápraham 
đã được nhắc tới? 

4. Tên Thêôphilê được nhắc đến ở đầu Tin Mừng Luca muốn nói lên     
    điều gì? 
 

CẦU NGUYỆN 
 
Giáo Lý Viên: Dù do nhiều nguồn khác nhau, nhưng tất cả các sách Tin 
Mừng đều nhằm tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa, là Con Thiên Chúa và 
là Thiên Chúa. Ta hãy cùng Chân Phúc Gioan Phaolô II tuyên xưng điều 
ấy: 
 
Tất Cả:  
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống 
Xin cho hết thẩy chúng con biết yêu Chúa nhiều hơn, 
Khi chúng con được một lần nữa sống các mầu nhiệm của đời Chúa ngay 
trong chúng con, từ lúc Chúa được tượng thai và được sinh ra, cho tới lúc 
Chúa chết trên thánh giá và sống lại. 
Xin Chúa ở với chúng con qua các mầu nhiệm này, xin ở với chúng con 
trong Chúa Thánh Thần. 
Xin giúp chúng con biết thay đổi hướng đi của những đe dọa và bất hạnh 
mỗi ngày một gia tăng trên thế giới ngày nay! 
Xin Chúa nâng con người dậy! 
Xin che chở các quốc gia và các dân tộc! 
Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô, 
Xin Chúa tỏ cho con người và thế giới biết công trình Cứu Chuộc của Chúa 
còn mạnh hơn các bất hạnh kia xiết bao! 
(Kinh khai mạc Năm Thánh Ơn Cứu Độ 1983). 
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BÀI 3: NHỮNG NÉT ĐẶC BIỆT TRONG TIN 
MỪNG MÁCCÔ  

. 
 
 

LỜI CHÚA 
Một người hủi đến cầu xin Người, và vừa quỳ vừa nói với Người: ‘Nếu ngài 
muốn, ngài có thể làm cho tôi lành sạch’. Động lòng thương, Người giơ 
tay ra, đụng đến anh ta và nói với anh ta: ‘tôi muốn; anh hãy lành sạch’. 
Lập tức chứng hủi rời anh ta, và anh ta được lành sạch. Người nghiêm 
giọng đuổi anh ta đi ngay, và nói với anh ta: ‘không được nói gì với ai; 
nhưng hãy đi, trình diện với linh mục và dâng lễ tạ ơn được sạch như Môsê 
đã truyền, như chứng cớ cho người ta biết’. Nhưng vừa ra đến ngoài, anh 
ta đã bắt đầu nói huyên thuyên về việc đó, và loan tin đi khắp nơi, đến nỗi 
Chúa Giêsu không dám công khai vào thành nào nữa, nhưng phải tới vùng 
quê; và người khắp nơi tới với Người. 
 
And a leper came to him beseeching him, and kneeling said to him, "If you 
will, you can make me clean." Moved with pity, he stretched out his hand 
and touched him, and said to him, "I will; be clean." And immediately the 
leprosy left him, and he was made clean. And he sternly charged him, and 
sent him away at once, and said to him, "See that you say nothing to any 
one; but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what 
Moses commanded, for a proof to the people." But he went out and began 
to talk freely about it, and to spread the news, so that Jesus could no 
longer openly enter a town, but was out in the country; and people came 
to him from every quarter. 

(Mk 1:40-45) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
Thánh Máccô là ai? 

 Thánh Máccô, là thư ký và thông dịch viên của Thánh Phêrô, và là 
người ghi chép các lời giảng dạy của vị thánh này.  

 Thánh Máccô được nhắc đến vài lần trong Sách Tông Đồ Công Vụ 
và trong một số thư Tân Ước.  

 Mẹ ngài là Maria, một Kitô hữu hàng đầu tại Giêrusalem (Cv 12:12).  
 Anh em họ của ngài là Banaba (Cl 4:10).  
 Máccô và Banaba cùng đi với Thánh Phaolô trong lần truyền giáo 

thứ nhất.  
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 Thánh Phêrô âu yếm gọi Máccô là con trai tôi (1 Pr 5:13).  
 Vì Tin Mừng Máccô đặc biệt nhắc đến Thánh Phêrô (Chúa chữa 

lành cho mẹ vợ ngài, các biến cố chữa lành con gái Giaia, biến hình, 
Chúa hấp hối trong Vườn đều có sự hiện diện của ngài), vì thế người 
ta tin là là thánh Máccô đã dựa vào lời kể và các lời giảng của Thánh 
Phêrô để viết tin mừng của ngài.  

 
Sứ Điệp 
 

 Sứ điệp chính tin mừng Máccô là Chúa Giêsu chính là Con Thiên 
Chúa toàn năng.  

 Sứ điệp này được công bố ngay ở câu đầu tiên: Khởi đầu tin mừng 
Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa (The beginning of the gospel of 
Jesus Christ, the Son of God) (Mk 1:1), và câu gần cuối cùng nơi 
miệng viên sĩ quan Rôma: Quả thật người này là Con Thiên Chúa 
(And when the centurion, who stood facing him, saw that he thus 
breathed his last, he said, "Truly this man was the Son of God! ) 
(15:39). Chính vì thế, Tin Mừng này chú trọng tới các phép lạ Chúa 
Giêsu làm.  

 
Cấu Trúc Của Tin Mừng (Cách Sắp Xếp Song Đối) 
 
Có nhiều cách đọc Tin Mừng Thánh Máccô. Cách dưới đây gọi là Cách 
Sắp Xếp Song Đối (chiastic structure), nghĩa là ta có thể đọc và hiểu Tin 
Mừng này qua 5 phần, mỗi phần song song với nhau. Sau đây là các 
phần: 

 Hoang Địa (1:1-15): Phần này tường thuật việc Chúa Giêsu Kitô 
sẵn sàng nhận lãnh công việc giảng dạy Nước Thiên Chúa, một 
việc sẽ dẫn Người đến cái chết.  

 Galilê (1:16-8:21): Phần nay nói về ý nghĩa của việc làm môn đệ, 
kể lại các phép lạ (chiếm 1/4 toàn bộ Tin Mừng); về Nước Thiên 
Chúa đã đến gần; Và bí mật về Đức Kitô (Mc 1:40-45).  

 Đường (8:22-11:11): Phần này nói đến cao điểm và trọng tâm của 
Tin Mừng bao gồm tất cả các lời dạy bảo quan trọng của Chúa.  

 Giêrusalem (11:12-14:52): Phần này tường thuật về việc Đức Kitô 
phải chịu đau khổ (Chiên Vượt Qua). 

 Mồ (14:53-16:20): Phần này kể lại cuộc khổ nạn, cái chết và sự 
sống lại của Chúa Giêsu.  
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Phần đầu (A) và phần cuối (E) có liên quan với nhau vì cùng có nhiều ý 
tưởng và đề tài giống nhau.  
 
Phần hai (B) và phần bốn (D) tương phản lẫn nhau và phần ba ở giữa 
là tâm điểm và là chìa khóa mở toàn bộ Tin Mừng này.  
 
HỌC THUỘC LÒNG 
 

 Tin Mừng Máccô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên 
Chúa. 

 Tin Mừng Máccô đặc biệt nói tới cảm quan của Chúa Giêsu và hiệu 
quả các phép lạ Người làm. 
 

SINH HOẠT  
 

1. Tại sao người ta tin rằng Tin Mừng Máccô dựa vào lời giảng của 
Thánh Phêrô? 

2. Sứ điệp chính của Tin Mừng Máccô tìm thấy ở đâu trong Sách? 
3. Các phép lạ chiếm một vị trí như thế nào trong Tin Mừng Máccô? 
4. Em biết gì liên quan tới Bí Mật về Đấng Kitô? 

 
CẦU NGUYỆN 
 
Giáo Lý Viên: Lạy Chúa toàn năng, nhờ bàn tay thánh sử Máccô, Chúa 
đã ban cho Giáo Hội Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa: 
chúng con cảm tạ Chúa vì chứng tá này và chúng con xin Chúa ban cho 
chúng con được hiểu rõ các chân lý của chứng tá ấy. Giờ đây, chúng con 
xin dâng lên Chúa bài thánh ca của Isaia: 
  
Tất Cả:  
Ðẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình 
an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Xi-on rằng: 
"Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị." 
Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy; 
họ sẽ được thấy tận mắt Ðức Chúa đang trở về Xi-on. 
Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, 
vì Ðức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 
Trước mặt muôn dân, Ðức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người: 
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy.  
(Lời nguyện Lễ Thánh Máccô và Isaia 52: 7-10) 
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BÀI 4: LƯƠNG TÂM VÀ VIỆC ĐƯA RA QUYẾT 
ĐỊNH 

 
 
 

LỜI CHÚA 
Dân ngoại là những người không có Luật Môsê; nhưng mỗi khi họ theo lẽ 
tự nhiên mà làm những gì Luật dạy, thì họ là Luật cho chính mình, mặc 
dầu họ không có Luật Môsê. Họ cho thấy là điều gì Luật đòi hỏi, thì đã 
được ghi khắc trong lòng họ. Lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, vì 
họ tự phán đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là 
phải.  

(Rm 2: 14-15) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
ĐỊNH NGHĨA LƯƠNG TÂM 
 
Lương tâm là toàn bộ con người, cả thân xác lẫn linh hồn và tri thức cố 
gắng đưa ra các phán đoán về đúng và sai. Nó bao gồm những phán đoán 
về việc tôi là ai và đâu là thái độ mà tôi phải chọn hoặc từ chối. Hiến Chế 
Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay (Gaudium Et Spes) giải 
thích như sau: 
 
Con người khám phá ra tận đáy lương tâm một lề luật mà chính con người 
không đặt ra cho mình, nhưng vẫn phải tuân theo, và tiếng nói của lương 
tâm luôn luôn kêu gọi con người phải yêu mến và làm điều lành và tránh 
điều ác. Tiếng nói ấy âm vang đúng lúc trong tâm hồn của chính con 
người: hãy làm điều này, hãy tránh điều kia. Quả thật con người có lề luật 
được Chúa khắc ghi trong tâm hồn. Tuân theo lề luật ấy chính là phẩm giá 
của con người  và chính con người cũng sẽ bị xét xử theo lề luật ấy nữa 
(Hiến chế Mục Vụ Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay - Gaudium Et 
Spes). 
 
Như vậy, chính trong lương tâm, con người thực hiện sự chọn lựa sau 
cùng, và chọn lựa những lối sống và tác phong luân lý họ biết là tốt và 
đúng. Bởi thế, lương tâm là tiếng nói chân thực cùa mình, và phải được 
tuân theo. Nó phản ảnh các giá trị và các xác tín hướng dẫn chúng ta tới 
cuộc sống và hành động chính trực. 
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Thảo luận 
 
Thảo luận bối cảnh về việc “một người  giết một người khác sau một cuộc 
kình cãi nhỏ, và người đó cho rằng lương tâm của ông bảo ông làm như 
vậy.” 

1. Lập luận này có đúng hay không? 
2. Có thực sự người đó làm theo lương tâm của ông hay không? 

 
Giáo hội nhìn nhận sự hiện hữu của những chủ đích của các luật luân lý 
mà lương tâm phải giữ. Nếu, thí dụ như một người giết một người khác 
sau một cuộc kình cãi nhỏ, rồi cho rằng lương tâm của ông bảo ông làm  
như thế, chủ đích của luật luân lý vẫn lên án ông về việc giết người này. 
Đôi khi chúng ta nhìn thấy những người có lương tâm sai lầm chỉ vì họ 
không được giáo dục như thế nào  là đúng và sai trong một thái độ thích 
hợp. 
 
Suy tư 
 
Suy nghĩ về trường hợp trên xem đâu là lương tâm của em nói, và hướng 
dẫn em để hành động. 
 

1. Lương tâm bảo em làm gì? 
2. Điều em làm có phù hợp với những gì giáo hội dạy hay không? 
3. Việc làm của em có cổ võ  tình yêu và sự hài hoà hay không? 
4. Em có cảm giác bình an sau những việc làm của em hay không? 

 
GIÁO DỤC LƯƠNG TÂM 
 
Những quyết định thuộc về lương tâm rất phức tạp chứ không đơn giản. 
Bởi vì lương tâm là thành phần làm nên con người, nên nó có thể bị giới 
hạn, hay yếu đuối hoặc không được huấn luyện. 
 

 Lương tâm yếu đuối hay bị giới hạn bởi vì chúng chưa bao giờ được 
giáo dục để phân biệt điều đúng từ những điều sai trong một cung 
cách thích hợp. 

 Lương tâm giống như những bản năng khác của chúng ta, phải 
được huấn luyện qua thời gian. 

 Có những cá nhân mà trong họ tiếng nói lương tâm đã trở nên méo 
mó, lu mờ hoặc ngay cả bị làm cho thinh lặng vì thói quen của tội 
lỗi. 
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Bởi thế, ai cũng phải phát triển và giáo dục lương tâm của mình để nó trở 
thành một lương tâm hiểu biết. Một lương tâm hiểu biết là một lương tâm 
mà trong một hoàn cảnh nhất định nào đó: 
 

 Biết được truyền thống luân lý khôn ngoan đã nói gì 
 Lời dạy bảo và việc làm của Chúa Giêsu gợi ý ra sao 
 Các Tông Đồ và Thánh Sử nói gì 
 Giáo Hội đã dạy gì về vấn đề này và tại sao? 
 Những giá trị và nhân đức Kitô Giáo nào áp dụng cho hoàn cảnh 

này. 
 
Thảo luận 
 
Đâu là những chọn lựa của tôi khi chứng kiến những hoàn cảnh sau: 
 

 Một nhóm người trẻ lần lượt quấy nhiễu và làm hoảng sợ những 
hành khách trên một chuyến xe lửa. 

 Một cô gái nghiện ma túy đang nằm, có vẻ như đã chết, trên một 
góc đường. 

 Một em học sinh lớp 11 đang có bằng L rủ bạn bè đến để chở họ đi 
dạo bằng xe hơi gia đình đang lúc cha mẹ không có mặt nhà. 

 
Hờ hững là gì? Và đâu là sự đáp trả hờ hững đối với những biến cố trên? 
Theo quan niệm Kitô giáo về con người thì con người có một giác quan 
tự nhiên về những gì nên làm hoặc không nên làm. Giác quan tự nhiên 
bảo em làm đúng hoặc tốt trong mỗi hoàn cảnh trên là gì? 
 
Các Nhân đức Luân Lý 
 
Có một số nhân đức đánh dấu cuộc sống  và lời dạy bảo của Chúa Giêsu. 
Đó là: Lòng thương xót, can đảm, chấp nhận, tha thứ, yêu thương, sự 
thật, công chính, kiến tạo hoà bình, trung thành, rộng lượng, khiêm 
nhường, cầu nguyện, tinh thần nghèo khó, và phó thác. Truyền thống giáo 
hội còn dạy rằng có bốn nhân đức mà tất  cả những nhân đức khác dựa 
vào. Đó là: 
 

 Khôn ngoan: Khả năng phân tích những  gì  là  đúng  trong  một 
hoàn cảnh  cụ  thể  để  đưa  ra  một  hành 

 động đúng đắn 
 Công Chính: Thương xót và quan tâm đến quyền lợi của người 

khác khi hành động. 
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 Can đảm: Khả năng để làm những gì là đúng dầu cho có khó khăn 
đến đâu đi nữa. 

 Tiết độ: cân bằng mọi việc của chin1h mình để có thể làm với toàn 
thể con người của mình. 

 
Lương tâm trưởng thành 
 
Đối với hầu hết mọi người, động cơ hoặc lý do của họ để thực hiện một 
sự chọn lựa sẽ từ từ làm chúng ta trưởng thành. Chúng ta có thể đưa ra 
một vài giai đoạn của việc phát triển lương tâm mà con người  trải qua. 
Điều này có nghĩa rằng con người hầu như hành động tùy theo một giai 
đoạn cụ thể nào đó trong cuộc sống. Chúng không nhất thiết tùy vào tuổi 
tác nhưng tùy vào mỗi giai đoạn biểu diện mức độ sự trưởng thành luân 
lý. 
 

 Giai đoạn đầu là giai đoạn mà một cá nhân hầu như thực hiện 
những sự chọn lựa vì sợ bị phạt. 

 Giai đoạn hai, sự chọn lựa cá nhân được thúc đẩy bởi những điều 
họ sẽ nhận được từ đó. Thí dụ như quyền lợi chẳng hạn v.v… 

 Giai đoạn ba, một cá nhân hành động vì nhu cầu để được người 
khác yêu thích, tán thành hoặc chấp thuận. 

 Giai đoạn bốn, một cá nhân hành động vì những gì được bảo bởi 
một ai đó hoặc một điều gì đó được chấp nhận bởi một cơ chế cao 
hơn, như luật pháp chẳng hạn. 

 Giai đoạn năm, một cá nhân thực hiện một quyết định vì sự đồng ý 
của xã hội hoặc của nhóm về một vấn đề nào đó. 

 
Thảo Luận 
 
Ann và Joe, cả hai đang học lớp 10, cặp bồ nhau đã được 3 tháng và cả 
hai yêu nhau. Joe muốn có quan hệ tình dục với Ann vì tin rằng cả hai đã 
sẵn sàng để bước  vào giai đoạn này. Hiện tại cả hai đang có cơ hội. Cha 
mẹ của Joe sẽ vắng nhà vào đêm thứ Bảy cuối tuần, Joe ở nhà một mình.  
Joe mời Ann đến nhà ở qua đêm. Joe đề nghị Ann hãy nhờ Sarah là bạn, 
che dấu cho Ann. Bằng cách nói dối với cha mẹ của mình rằng nó đang 
ở nhà của Sarah. Ann lo sợ và không chắc là việc làm này  có đúng hay 
không, nhưng vì yêu Joe và  sợ rằng nếu không làm theo ý Joe thì sợ mất 
Joe. Chắc chắn Ann không muốn mất Joe. 
 

 Nếu Ann hành động vì sợ bị phạt, thì đâu là quyết định mà Ann sẽ 
làm? 
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 Nếu Ann hành động vì để được người khác yêu thích và để được 
người khác tán thành hoặc chấp thuận, thì Ann sẽ làm điều gì? 

 Nếu Ann hành động, dựa theo sự hướng dẫn bởi một người có thẩm 
quyền, thì đâu là hành động của Ann? 

 Nếu dựa vào sự đồng ý của đa số trong nhóm, thì Ann sẽ làm điều  
gì? 

 Đâu là luật luân lý, các giá trị có  thể ảnh hưởng đến quyết định của 
Ann? 

 Đâu là lời khuyên của em  dành cho Ann trong trường hợp này? 
 
Suy tư: Nếu là em thì đâu là hành động mà em có thể làm. 
 
ĐƯA RA CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ TÍNH KITÔ GIÁO 
 
Sau đây là một mô thức làm quyết định đối với những người biết quan 
tâm hành động theo một lương tâm hiểu biết: 
 

1. Đâu là vấn đề và tại sao nó quan trọng? 
2. Ai bị ảnh hưởng bởi quyết định này? 
3. Đâu là những chọn lựa có thể có và đâu là hậu quả của mỗi sự chọn 

lựa ấy? 
4. Gia đình và bạn bè tôi khuyên tôi 
5. điều gì? 
6. Giáo huấn của Chúa Giêsu gợi ý điều gì? Mười Điều Răn hay Mối 

Phúc có liên quan gì tới vấn đề đó hay không? 
7. Nhân đức nào trong các nhân đức tin, cậy, mến, khôn ngoan, can 

đảm, công chính và tiết độ liên quan đến vấn đề này? 
8. Giáo Hội dạy gì về vấn đề này? 
9. Cầu nguyện để được hướng dẫn. 
10. Hãy tự tin đưa ra quyết định. 

 
TÌM HIỂU GIÁO HỘI MUỐN DẠY GÌ 
 
Các cột mốc để ta nắm vững các giá trị và nhân đức Kitô Giáo, sau các 
lời dạy và  việc làm của Chúa Giêsu, là Mười Điều Răn, Tám Mối Phúc 
Thật, Các Nhân Đức Đối Thần, Các Nhân Đức Chính, và sau nữa là lời 
dạy đặc thù của Giáo Hội nữa. Chúng ta có thể hỏi cá linh mục, các thầy 
cô giáo hoặc cha mẹ. Ngoài ra chúng ta có thể tham khảo các nguồn tài 
liệu như Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo, một hợp tuyển mọi tín 
điều và tập tục Công Giáo. 
 (http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM) 
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HỌC THUỘC LÒNG 
 

 Lương tâm phản ảnh các giá trị và các xác tín vốn hướng dẫn con 
người. 

 Lương tâm hiểu biết là lương tâm, trong một hoàn cảnh cụ thể nào 
đó, biết Chúa Giêsu cũng như Giáo Hội dạy gì. 

 
SINH HOẠT  
 

1. Em hãy cho biết một định nghĩa về lương tâm. 
2. Tại sao cần phải giáo dục lương tâm? 
3. Muốn giáo dục lương tâm, ta phải dựa vào những gì? 
4. Hãy nhận diện 3 nhân đức đối thần và 4 nhân đức chính: 

 

CẦU NGUYỆN 
 
Giáo Lý Viên: Lời cầu nguyện cổ truyền với Chúa Thánh Thần sau đây 
xin cho chúng ta luôn yêu mến điều đúng. 
 
Tất Cả: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến đổ đầy tâm hồn các tín hữu 
Chúa và đốt lên trong lòng họ ngọn lửa tình yêu của Chúa. 
 
Xin Chúa sai Chúa Thánh Thần xuống và sẽ có một tạo dựng mới, và xin 
canh tân bộ mặt thế giới. 
 
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa, Chúa đã dùng ánh sáng Chúa 
Thánh Thần mà dạy dỗ tâm hồn các tín hữu Chúa. Xin nhờ cùng một Chúa 
Thánh Thần, chúng con luôn trân qúy điều đúng và luôn mừng vui trong 
sự yên ủi của Người. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. 
Amen. 
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BÀI 5: SỰ TRỞ LẠI THÁNH PHAOLÔ  
 

 
 

LỜI CHÚA 
Số là dọc đàng, khi tôi gần tới Ðamát, thì vào lối giữa trưa, thình lình tự 
trời, một ánh sáng chói lọi loé rạng bao lấy tôi, và tôi ngã xuống nền đất, 
và nghe có tiếng nói với tôi:  Sa-ul, Sa-ul, tại sao ngươi bắt bớ Ta? Tôi 
đáp: Thưa Ngài, Ngài là ai? Và Ngài nói cùng tôi: Ta là Yêsu Nazaret, 
ngươi đang bắt bớ.  
 
Những người đi với tôi có thấy ánh sáng, nhưng họ không nghe tiếng 
Người nói với tôi. Tôi nói: Lạy Chúa, tôi phải làm gì? Và Chúa nói cùng tôi: 
Chỗi dậy mà vào Ðamát. Ở đó, sẽ nói cho ngươi mọi điều đã định cho 
ngươi làm.  
 
Bởi tôi không còn thấy được, lòa vì ánh quang của sự sáng kia, nên tôi đã 
được các người đi với tôi dắt tay vào Ðamat. 

(Acts 22:6-11) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
Ý NGHĨA VỀ SỰ MÙ LOÀ VÀ THẤY LẠI CỦA THÁNH PHAOLÔ 
 
Kinh nghiệm của thánh Phaolô trên đường đến Damascus, được biết đến 
như là sự trở lại của ngài. Biến cố này xảy ra vào khoảng năm 30 và sau 
thời gian ngài ra sức đàn áp và bách hại Giáo hội. 
Kinh mghiệm một số biến cố này đã biến đổi Phaolô từ một người bách 
hại Kitô Giáo thành một người tin vào Chúa Giêsu. Trong lúc bị mù, ngài 
đã trài qua cảm nghiệm mạnh mẽ về Chúa Kitô Phục Sinh. Mù loà thể lý 
là biểu tượng của mù loà tâm linh trước đó của ngài 
 
Thánh Phaolô bị mù, nhịn đói, nhịn khát trong vòng ba ngày. Thời gian 
này ám chỉ đến việc Chúa Giêsu an táng trong mộ ba ngày. Điều này nói 
lên ý nghĩa rằng biến đổi là chết đi cách suy nghĩ và thái động cũ của 
mình.  
 
Ba ngày sau, thánh Phaolô được chữa lành, và được tràn đầy Chúa 
Thánh Thần giống như các thánh tông đồ khác trong ngày lễ Ngũ Tuần 
hay còn được gọi là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. 
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Khi để ý đến những chi tiết như ánh sáng từ trên trời; té xuống đất; tiếng 
Chúa phán, và sự mù loà của ngài. Chúng ta phải hiểu rằng tất cả những 
chi tiết này hướng đến trọng tâm của biến cố là:  

 Việc Chúa Kitô phục sinh hiện ra như là ánh sáng chói lọi và nói cho 
Saul, đã biến đổi toàn thể suy nghĩ và cuộc sống của ngài.   

 
 Ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh đã làm cho ngài bị mù. Nhưng 

khi nói tiếng xin vâng với Chúa Giêsu trong Bí tích Rửa Tội, ngài 
được phục hồi sự sáng. 

 
CON NGƯỜI MỚI CỦA PHAOLÔ 
 
Chúa Kitô Phục Sinh gọi thánh Phaolô và làm cho ngài trở thành Tông Đồ; 
nhân chứng cho Đấng Sống Lại, với nhiệm vụ đặc biệt là công bố Tin 
Mừng cho dân ngoại. Cho nên ngài được gọi là Tông Đồ của Dân Ngoại. 
 
Đồng thời, mặc dầu sự gần gũi trong mối liên hệ với Chúa Phục Sinh, ngài 
phải bước vào sự hiệp thông với giáo hội, nghĩa là phải được rửa tội, và 
phải sống hoà đồng với các Tông Đồ khác. Bởi vì chỉ trong sự hiệp thông 
với  mọi người mới có thể làm cho ngài thực sự là một tông đồ 
 
Không còn là một người bách hại Kitô giáo, ngài trở thành một con người 
mới. Trong con người mới này, ngài cảm thấy bị thúc ép để học hỏi nhiều 
hơn nữa về Chúa Giêsu và để chia sẻ Tin mừng với người khác. 
 
Việc trở lại của thánh Phaolô cho phép chúng ta hiểu rằng ngay cả những 
người cứng lòng cũng có thể được Chúa gọi để thay đổi. 
 
Ý NGHĨA CỦA SỰ TRỞ LẠI CỦA THÁNH PHAOLÔ 
 
Sự trở lại của thánh Phaolô không phải là hoa quả của một tiến trình tâm 
lý, hoặc sự phát triển trí thức và đạo đức đến từ bên trong nhưng từ bên 
ngoài: Đây là hoa quả, không phải bởi những suy tư của ngài nhưng bởi 
sự gặp gỡ với Chúa Kitô. Chính sự gặp gỡ này đã thay đổi tất cả con 
người của ngài.  
 
Trong ý nghĩa này, nó không chỉ là một sự trở lại đơn giản, nhưng là một 
sự chết đi và sống lại đối với chính ngài. Cuộc sống cũ chết đi, cuộc sống 
mới được sinh ra với Chúa Kitô Phục Sinh. Đây là ý nghĩa của sự đổi mới 
của thánh Phaolô.  
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Biến đổi không bao giờ được xem như là một biến cố đã qua nhưng là 
một tiến trình luôn tiếp diễn. Tiến trình này cần thời gian, kiên nhẫn và kết 
thúc bằng sự chết. 
 
Có ba loại kinh nghiệm trở lại cá nhân. 
 

 Người không tin Chúa trở thành người tin vào Chúa. 
 Bạn của Chúa trở thành người theo Chúa. 
 Người theo Chúa trở thành tông đồ của Chúa. 

 
ÁP DỤNG CUỘC SỐNG 
 
Ngày nay, Chúa không hiện ra cho chúng ta một cách rõ ràng như đã hiện 
ra với Phaolô. Nhưng chúng ta cũng có thể gặp Chúa trong Kinh thánh, 
trong cầu nguyện, trong cuộc sống phụng vụ của Giáo hội, trong Thánh 
Lễ. Chúng ta có thể chạm vào Trái Tim của Chúa và cảm giác được Chúa 
đang chạm đến mình khi rước lễ. Chỉ trong sự gặp gỡ này mà chúng ta 
trở thành Kitô hữu đích thực. 
 
Đôi khi chúng ta nghe về một cuộc biến đổi của một ai đó trên các chương 
trình truyền hình tôn giáo hoặc những cuộc hội họp. Trong những dịp này, 
nhiều người đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về việc trở lại của họ như 
cách mà họ vượt qua những cơn nghiện ngập; những vấn đề khó khăn 
hoặc tội lỗi nhờ tin vào Chúa. 
 
Chúng ta đôi khi cũng có những kinh nghiệm biến đổi của chính mình – 
của việc quay về với Chúa và nhận lấy một ơn gọi đặc biệt để phục vụ 
người khác.  
 
Hãy chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho người khác. Nhớ rằng mặc 
dầu câu chuyện của mình có thể không thích thú như những câu chuyện 
của người khác nhưng Chúa sẽ dùng nó để cổ võ người khác biết đặt 
niềm tin của họ vào Chúa Kitô và cống hiến cuộc sống của họ cho sứ vụ 
của Chúa. 
 

 Các em có muốn chia sẻ kinh nghiệm đức tin của mình cho người 
khác hay không? 
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ĐÂU LÀ VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TA  
 

1. Trong những khía cạnh nào cuộc sống, em cần có một cảm nghiệm 
biến đổi? 

2. Nếu có thể so sánh cuộc hành trình tâm linh của em với kinh nghiệm 
của thánh Phaolô, em ở giai đoạn nào? Em đang: 

 Trên đường đến Damascus 
 Bắt đầu nghe Chúa gọi và thắc mắc điều gì Chúa đang nói với 

em. 
 Cảm nghiệm vào cảm giác mà thánh Phaolô đã trải qua. 
 Cố gắng để tìm hiểu điều gì đang xảy ra cho em. 

 
TÓM TẮT 
 
Được các thầy thượng tế chính thức trao sứ vụ, thánh Phaolô đi Đamát 
để bắt các Kitô hữu đang sốn ở đó và mang họ về lại Giêrusalem. Khi đến 
gần Đamát, vào lối giữa trưa, thình lình tự trời, một ánh sáng chói lọi loé 
rạng bao lấy ngài. 
 
Chúa Giêsu hiện ra và nói với ngài. Biến cố này đã biến đổi và làm cho 
ngài từ bỏ tất cả những gì đã dang dự định để làm. 
Tại thời điểm này ngài hiểu sự khôn ngoan, sự thật, chiều sâu của lề luật 
và các tiên tri trong một cách thức mới và làm cho chúng trở thành của 
chính ngài. 
 
Sự biến đổi này đã đánh động tâm hồn và khiến Ngài trở lại với đức tin 
Kitô giáo và trở thành Tông đồ. 
 

SINH HOẠT 
 

1. Em nghĩ gì về việc Saul bị té trong biến cố gặp Chúa trong sách 
Công Vụ Tông Đồ chương 9:4-6? 

2. Nêu lên tên ba loại người có cảm nghiệm cá nhân về việc biến đổi 
đối với Chúa. 

3. Em nghĩ gì khi nói rằng em phải giới thiệu Chúa cho những nguời 
bạn không phải công giáo của em? 
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CẦU NGUYỆN 
 
Lạy Chúa! Xin Chúa mở lòng trí và ban cho con một sự gặp gỡ với sự hiện 
diện của Chúa trong thế giới của con, và cho con một đức tin sống động, 
một tâm hồn rộng mở và  một tình yêu vĩ đại để con có thể biến đổi được 
chính con và những người chung quanh.   
 
Lạy Chúa, Chúa đã tỏ hiện chính Chúa cho thánh Phaolô và thay đổi cuộc 
sống của ngài. Xin giúp con nhìn thấy Chúa trên con đường mà chúng con 
đang đi, để chúng con thay đổi lối sống của con. 
 
Xin cho chúng con can đảm để theo Chúa ngay cả khi bạn bè chế nhạo 
chúng con. Xin nhắc chúng con rằng không có gì có thể tách chúng con 
ra khỏi tình yêu của Chúa. Xin ban cho chúng con nhiều nhà lãnh đạo tin 
thần để phục vụ Chúa với một năng lực như thánh Phaolô. Amen. 
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THE CONVERSION OF ST. PAUL  
 
 

 
 

SCRIPTURE READING 
On that journey as I drew near to Damascus, about noon a great light from 
the sky suddenly shone around me.  I fell to the ground and heard a voice 
saying to me, “Saul, Saul, why are you persecuting me?” I replied, “Who 
are you, sir?  And he said to me, “I am Jesus the Nazarean whom you are 
persecuting.”   
 
My companions saw the light but did not hear the voice of the one who 
spoke to me.  I asked, “What shall I do, sir?  And he said to me, “Get up 
and go into Damascus, and there you will be told about everything 
appointed for you to do.”  
 
Since I could see nothing because of the brightness of that light, I was led 
by hand by my companions and entered Damascus.  

(Acts 22: 6-11) 
 

 
KEY POINT 
 
THE SIGNIFICANCE OF PAUL’S BLINDNESS  
 
The experience that St Paul had on his way to Damascus, is commonly 
known as his conversion. 
 
“Paul experienced some dramatic events that converted him from a 
persecutor of Christians to a believer in Jesus Christ.  He had a powerful 
experience of the Risen Christ during which he was blinded.  His physical 
blindness is symbolic of his previous spiritual blindness.   
 
For three days, Paul was practically lifeless-not seeing, not eating, and not 
drinking. This period reminds us of Jesus’ three days in the tomb.  In many 
ways, going through a conversion is like dying--dying to old ways of 
thinking and acting.  But after three days, Paul’s blindness was lifted, and 
he was filled with the Holy Spirit, as the other Apostles were at Pentecost” 
(The Catholic Youth Bible, 1296). 
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We may be tempted to linger too long on certain details, such as the light 
in the sky, falling to the ground, the voice that called him, his new condition 
of blindness, hìs healing. But all these details refer to the heart of the 
event: 
 
The Risen Christ appears as a brilliant light and speaks to Saul, transforms 
his thinking and his entire life. The dazzling radiance of the Risen Christ 
blinds him; And then his definitive “yes” to Christ in Baptism restores his 
sight and make him really see. 
 
In the ancient Church, Baptism was also called “illumination,” because this 
sacrament give light; it truly makes one see. Paul was healed of his inner 
blindness, he sees clearly. Thus, Paul was transformed, not by a thought, 
but by an event, by the irresistible present of the Risen One whom 
subsequently he would never be able to doubt. In this sense one can and 
must speak of a conversion. 
 
THE NEW PERSON OF PAUL 
 
The Risen Christ spoke to Paul, called him to the apostolate and made 
him a true Apostle, a witness of the Resurrection, and the specific task of 
proclaiming the Gospel to the Gentiles. 
 
As the same time, he also learned that despite the immediacy of his 
relationship with Jesus Christ, he has to enter into communion with the 
Church; he himself had to be baptised. He had to live in harmony with the 
other Apostles. Only in such communion with everyone could he have 
been a true apostle. 
 
“No longer, a persecutor of Christians, Paul was a new person.  He now 
felt compelled to learn more about Jesus and to share the Good News with 
other people.  
 
Paul’s conversion allows the early Christians to understand that even the 
most hard-hearted person can be called by God and radically changed.” 
 
THE MEANING OF PAUL’S CONVERSION 
 
The transformation of St Paul’s whole being was not the fruit of a 
psychological process, or intellectual and moral development. Raher it 
came from the outside: It was the fruit, not of his thought, but his encounter 
with Jesus Christ. 
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In this sense, it was not a conversion but rather a death and resurrection 
for Paul himself. One existence died, and another, new one was born with 
the Risen Christ. This is the way that we could explain the renewal of Paul. 
 
Conversion can never be considered to be a one-time event, but it is an 
on-going process. This process needs time, patience and ends only with 
death.   
 
There are three types of people experiencing personal conversion to 
Jesus   
 

a. The most common one is a person going from “non-believer” to 
“believer” of Jesus.   

b. The other type of people is a person who is a “fan” of Jesus to being 
“follower.” 

c. The third type is a person going from being a “follower” to being an 
“apostle of Jesus. 

 
 
    

     
 
 

 
CASE STUDY / LIFE APPLICATION  
 
Jesus does not show himself to us as he did to Paul. But we too can 
encounter Christ. In reading Sacred Scripture, in prayer, in the liturgical 
life of the Church. We can touch his Heart and feel him touching us in the 
Holy Communion. Only in this encounter with the Risen One do we truly 
become Christians. 
 
Sometimes we heard a dramatic conversion story on religious television 
programs or at large youth rallies. On this occasion, individuals share 
personal stories of overcoming addictions, terrible problems, or a great sin 
by believing in God.   
 
We all have our own conversion stories - those moments of turning to God 
and of receiving a special call to serve others. We need to share them to 
others, remember that though our personal story might not be as dramatic 
as other people’s stories, God will use it to encourage others to put their 
faith in Christ and dedicate their life to his mission.   
 

Conversion 
To Jesus 

Non-Believer 

Fan 

Follower 

Believer 

Follower 

Apostle 
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 Are you willing to share your story of faith with others?” 
 

WHERE DO YOU STAND? 
 
1. In what areas of my life do I need to have a conversion experience?  
2. If you could compare your spiritual journey to Paul’s experience, where 

are you right now? 
 On the road to Damascus 
 Starting to hear God call out my name and wondering what god is 

trying to tell me 
 Experiencing some of the same emotions Paul went through 
 Trying to sort out what has been happening 

 
SUMMARY 
 
Entrusted with a formal mission from the high priest, he departed for 
Damascus to arrest the Christians there and bring them bound to 
Jerusalem.  As he was nearing Damascus, about noon, a light from 
heaven suddenly blazed round him.   
 
Jesus with His glorified body appeared to him and addressed him, turning 
him away from his apparently successful career.  
  
At this moment, St Paul understood wisdom, truth, the depth of the law 
and of the prophets in a new way and in a new way made them his own. 
An immediate transformation was wrought in the soul of St. Paul.  He was 
suddenly converted to the Christian Faith and became an Apostle. 
 
ACTIVITY 
 

1. How do you think Saul felt when confronted by Jesus in Acts 
chapter 9: 4-6? 

2. Name the three types of people experiencing personal conversion 
to Jesus. 

3. What do you think we should do to introduce God to our non-
Christian friends? 
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PRAYER 
 
Let us pray the Lord to illumine us, to grant us an encounter with his 
presence in our world, and thus to grant us a lively faith an open heart and 
great love for all, which is capable of renewing myself and the world. 
 
Lord Jesus, you revealed yourself to Paul and changed his life.  Help us 
also to see you on the road we’re traveling, and let us change our lives 
however they need changing.   
 
Give us the courage to follow you even when it’s not popular.  Keep 
reminding us that nothing can ever separate us from your love.  Give us 
more leaders to serve you with energy like Saint Paul’s.  Amen. 
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BÀI 6: HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO ĐẦU TIÊN 
CỦA THÁNH PHAOLÔ  

 

 
 

LỜI CHÚA 
SAI ĐI TRUYỀN GIÁO  
 
Ở Antiôkia, trong Hội Thánh sở tại, có các tiên tri và tấn sĩ: Barnaba, 
Symêôn gọi là Niger, Lukiô và Kyrênê, Manahem, nhũ đệ của Hêrôđê 
quận vương và Saulô. Lần kia nhân lúc họ phụng sự Chúa, và ăn chay, 
Thánh thần đã phán: "Hãy tách riêng Barnaba và Saulô ra cho Ta, để sung 
vào việc Ta đã kêu gọi chúng làm." Sau khi đã ăn chay và cầu nguyện, họ 
đặt tay và tiễn các ông đi. 
 
TẠI ĐẢO CYPRUS 
 
Vậy các ông được Thánh thần sai đi thì đã xuống Sêlêkia, rồi từ đó vượt 
biển qua Kyprô. Ðến Salamin, các ông đã loan báo Lời Thiên Chúa trong 
các Hội đường Do Thái. Có Yoan trợ giúp các ông. 
 
Các ông đã ngang qua tất cả đảo cho đến Paphô, (ở đây) các ông gặp một 
đạo sĩ tiên tri giả, gốc Do Thái, tên là Bar-Yêsu; y sống bên tổng trấn Sergiô 
Paulô, một người thông minh. Tổng trấn cho mời Barbana và Saulô đến, 
và ước ao được nghe Lời Thiên Chúa. Nhưng Êlyma đạo sĩ - tên của y dịch 
ra là thế - cự lại các ông, tìm phương ngăn cản tổng trấn tin đạo. Saulô - 
cũng là Phaolô - đầy Thánh Thần, trừng trừng nhìn y, mà nói: "Hỡi con 
người đầy mọi thứ giảo quyệt, mọi lối tinh ma, con của quỉ sứ, địch thù của 
mọi đường ngay lẽ phải, ngươi không thôi làm vạy vò đường lối ngay thẳng 
của Chúa sao? Thì này: bây giờ tay Chúa trên ngươi: ngươi sẽ mù không 
thấy mặt trời trong một thời gian". Lập tức, mù mịt và tối tăm sa xuống trên 
y, và y quờ quạng tìm người dắt tay. Bấy giờ, thấy sự xảy ra, tổng trấn đã 
tin, thất kinh trước đạo lý của Chúa. 
 
ANTIÔKIA XỨ PISIĐIA 
 
Bỏ Paphô, nhóm của Phaolô vượt biển Perghê, xứ Pamphylia. Nhưng 
Yoan bỏ các ông mà về Yêrusalem. Còn các ông lại bỏ Perghê, trẩy đi 
Antiôkia xứ Pisiđia. Ngày Hưu lễ, các ông đi đến hội đường và ngồi dự. 
                                                                                  (CVTĐ (Acts) 13:1-14) 
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Ý CHÍNH 
 
TÓM LƯỢT CUỘC HÀNH TRÌNH 
 
Hành trình thứ nhất của Thánh Phaolô và Barnaba đưa họ đến đảo 
Cyprus, đến Paphos, qua Pamphylia, Antioch, Iconium, đến Lystra, sang 
Derbe quay lại Lystra, Iconium và Antioch  tất cả vùng Tiểu Á. Các ngài 
thành lập các giáo hội tại Pisidian Anitioch, Iconium và Derbe. 
 

 
Cyprus---Paphos---Pamphylia---Anitoch---Iconium---Lystra---Derbe----

Pystra---Iconium---Antioch. 
 
DIỄN TIẾN HÀNH TRÌNH THỨ NHẤT 
 
Với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Họ bắt đầu sứ vụ đến đảo Cyprus. 
Tại đây họ vào các đền thờ để rao giàng. Tại Paphos, Saul được biết đến 
như là Phaolô. 
 
RAO GIẢNG TẠI ANTIOCH TẠI PISIDIA 
 
Từ Paphos, cuộc hành trình tiếp tục đến Pamphylia rồi đến Antioch tại 
Pisidia. Tại đây thánh Phaolô và Barnaba bắt đầu rao giảng cho dân ngoại. 
Khởi đầu cho việc Chúa mở cánh cữa đức tin cho dân ngoại. Sứ điệp của 
hai ngài là ơn tha tội dựa trên sự sống lại của Chúa Kitô: “Chính nhờ Chúa 
Kitô ấy mà ơn tha tội nay được loan báo cho anh em. Và tất cả những gì 
anh em không thể trông được giải án tuyên công nơi luật Môsê (Acts 
13:38). Dân Do Thái thấy đông đảo dân chúng tin theo thì ghen tương và 
buông lời khích bác các ngài. 
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THÁNH PHAOLÔ VÀ BARNABAS TẠI ICONIUM 

 
Tiếp tục cuộc hành trình, thánh Phaolô và Barnbas đến Iconium. Ở đây 
hai ngài rao giảng cho cà người Do Thái lẫn người Hilạp. Nhưng vì tình 
trạng chia rẽ tại đây và vì bị người Do thái xúi dục dân chúng ném đá và 
đuổi hai ngài ra khỏi thành phố. Hai ngài đi Lystra. 
 
THÁNH PHAOLÔ VÀ BARNABAS TẠI LYSTRA 
 
Tại Lystra, thánh Phaolô chữa lành một người tàn tật điều này đã thuyết 
phục những người nghe ngài về sức mạnh của Lời Chúa. Họ rất ngạc 
nhiên và vì truyền thống ngoại giáo  người dân tại đâ bắt đầu xem hai ngài 
như là những vị thần. Một lần nữa những người Do thái từ Antioch và 
Iconium đến và thuyết phục dân chúng chống lại hai ngài, họ ném đá và 
đuổi hai ngài ra khỏi thành phố (Acts 14:20). 
 
CUỐI CUỘC HÀNH TRÌNH 
 
Từ Lystra, thánh Phaolô và Barnabas tiếp tục đến Derbe. Tại đây, thánh 
Phaolô và Barnabas rao giảng Tin mừng và có nhiều người tin theo.  
Từ Derbe thánh Phaolô và Barnabas quay trở lại Lystra, Iconium và 
Antioch nơi mà trước đây hai ngài đã thành lập những cộng đoàn Kitô hữu 
ở đó.  
 
Vào cuối cuộc hành trình thứ nhất này, thánh Phaolô và Barnabas tuy 
không thành công để gieo hạt giống đức tin cho người Do Thái nhưng lại 
thành công giữa những người dân ngoại. 
 
Vì người ngoại giáo tin theo rất đông, cho nên, tại Giêrusalem, một cuộc 
tranh luận đã xảy ra về vần đề là liệu những người ngoại giáo theo đạo có 
cần phải tuân theo những lề luật của Do Thái Giáo hay không?  
 
Đối với nhiều người Do Thái thì để có thế tham gia vào toàn thể lời hứa 
các tiên tri và gia nhập vào di sản của họ. Những người Kitô hữu trở lại 
phải có bổn phận trung thành với cuộc sống và lề luật của Do Thái Giáo.  
 
Để giải quyết vấn đề này, Công Đồng Các Tông Đồ đã họp tại Giêrusalem 
và đưa ra quyết định rằng việc giữ luật Môisen không phải áp đặt lên 
những người ngoại giáo mới theo đạo (xem CVTD 15:6-30); nghĩa là 
những người này không bị ràng buộc bởi những luạt lệ của Do Thái Giáo. 
Chỉ một điều cần thiết để thuộc vào Chúa Kitô là sống và tuân giữ những 
lời dạy bảo của Chúa. Và khi lệ thuộc vào Chúa Kitô, họ cũng thuộc vào 
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Abraham và với Thiên Chúa và trở thành những người cùng chia sẻ tất 
cả lời hứa Cứu độ. 
 
Sau biến cố này, thánh Phaolô chia tay Barnabas và chọn Silas cùng đi 
với ngài trong cuộc hành trình thứ hai (Xem CVTD 15:36-18:22). 
 
TÓM TẮT 
 

 Cuộc hành trình thứ nhất của thánh Phaolô và Barnabas mở cánh 
cữa đức tin cho dân ngoại. 

 Mặc dầu Do Thái là dân được tuyển chọn, nhưng những người 
không phải Do Thái lại mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa.  

 Cuộc hành trình này nhấn mạnh đến ý nghĩa rằng Lời Chúa dành 
cho tất cả mọi người chứ không chỉ dành cho những người được 
tuyển chọn, và ơn cứu độ dành cho tất cả những người có cùng một 
đức tin. 

 
ÁP DỤNG VÀO CUỘC SỐNG 
 
Cuộc sống của thánh Gioan Phaolô II cũng giống như sứ vụ đầu tiên của 
thánh Phaolô và Barnagas. Ngài cố gắng rao truyền Lời Chúa cho nhiều 
người thuộc nhiều dân tộc khác nhau. Thánh Gioan Phaolô II không chỉ là 
vị giáo hoàng người Ba lan đầu tiên, nhưng ngài là vị giáo hoàng không 
phải người Ý kể từ thời đức giáo hoàng Adrian VI, người Hoà Lan, vào 
thập niên 1520s. Tại thời điểm mà ngài được bầu làm giám hoàng, thánh 
Gioan Phaolô II nói được 10 thứ tiếng khác nhau như tiếng Ba lan, Slovak, 
Nga, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Ukraine và Anh ngữ. Bên 
cạnh đó, ngài cũng có một sự hiểu biết rất thâm sâu về giáo hội Latin. 
Trong suốt triều đại giáo hoàng, ngài đã viếng thăm trên 100 quốc gia. 
 
Giống như thánh Phaolô và Barnabas, Thánh Gioan Phaolô II sống một 
cuộc sống như là một nhà truyền giáo để đem đức tin và Lời Chúa đến 
cho nhiều người. Bất cứ khi nào ngài đối diện với sự từ chối, như từ những 
nhà hoạt động ủng hộ việc phá thai, hoặc những cuộc biểu tình chống lại 
Công Giáo, ngài luôn giữ vững lập trường và nhấn mạnh nhiều hơn về sứ 
điệp của ơn cứu độ như thánh Phaolô và Barnabas đã từng làm khi bị dân 
Do Thái chống đối. 
 
Sứ vụ của thánh Phaolô và Barnabas cùng với thánh Gioan Phaolô II dạy 
chúng ta rằng đức tin không chỉ cho những người được chọn nhưng cho 
tất cả những ai tin vào Chúa Kitô. 
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ĐÂU LÀ LẬP TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA? 
 

1. Là một người Công Giáo, chúng ta được gọi để rao giảng lời Chúa 
trong cuộc sống hàng ngày. Giống như thánh Phaolô và Barnabas, 
chúng ta có cố gắng để thi hành sứ vụ này trong cuộc sống hay 
không? 

2. Khi đối diện với những sự từ chối từ những người không tin vào 
Chúa hoặc những người vô thần, chúng ta có tiếp tục và kiên trì 
trong sứ vụ rao giảng lời Chúa của mình hay không? 

 
SINH HOẠT 
 

1. Thánh phaolô và Barnabas bắt đầu cuộc hành trình tại đâu? 
2. Những thành phố nào mà hai ngài đã đi qua? 
3. Thánh Phaolo và Barnabas đã rao giảng cho dân ngoại. 
4. Công đồng các Tông đồ tại Giêrusalem đã quyết định điều gì liên 

quan đến những người không phải dân Do Thái trở lại đạo? 
 

CẦU NGUYỆN 
 
Lạy Chúa, xin ban cho con sự can đảm của thánh Phaolô và Barnabas để 
rao giảng Lời Chúa. Xin ban cho con sức mạnh để có thể tiếp tục sứ vụ 
này khi đối diện với những từ chối vì chi ở trong Chúa mà ơn cứu độ mới 
có thể được tìm thấy. Amen. 
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FIRST MISSIONARY JOURNEY  
THE COMMISSION OF PAUL  

 

 
 

SCRIPTURE READING 
BARNABAS AND SAUL COMMISSIONED 
 
“Now in the church at Antioch there were prophets and teachers: 
Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen a 
member of the court of Herod the ruler, and Saul.  While they were 
worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, “Set apart for me 
Barnabas and Saul for the work to which I have called them.” Then after 
fasting and praying they laid their hands on them and sent them off. 
 
THE APOSTLES PREACH IN CYPRUS 
 

So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia; and 
from there they sailed to Cyprus. When they arrived at Salamis, they 
proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews. And they had 
John also to assist them.  When they had gone through the whole island 
as far as Paphos, they met a certain magician, a Jewish false prophet, 
named Bar-Jesus.  He was with the proconsul, Sergius Paulus, an 
intelligent man, who summoned Barnabas and Saul and wanted to hear 
the word of God. But the magician Elymas (for that is the translation of his 
name) opposed them and tried to turn the proconsul away from the faith.  
But Saul, also known as Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at 
him and said, “You son of the devil, you enemy of all righteousness, full 
of all deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight 
paths of the Lord? And now listen—the hand of the Lord is against you, 
and you will be blind for a while, unable to see the sun.” Immediately mist 
and darkness came over him, and he went about groping for someone to 
lead him by the hand.  When the proconsul saw what had happened, he 
believed, for he was astonished at the teaching about the Lord. 
 
PAUL AND BARNABAS IN ANTIOCH OF PISIDIA 
 
Then Paul and his companions set sail from Paphos and came to Perga 
in Pamphylia. John, however, left them and returned to Jerusalem; but 
they went on from Perga and came to Antioch in Pisidia.” 

(Acts 13:1-14) 
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KEY POINT 
 
OVERVIEW OF THE JOURNEY 
 
Paul and Barnabas’s first missionary journey led them to the island of 
Cyprus, then Pamphylia, Pisidia, and Lycaonia, all of Asia Minor, and 
establishing churches at Pisidian Antioch, Iconium, Lystra, and Derbe. 
 

 
Cyprus---Paphos---Pamphylia---Anitoch---Iconium---Lystra---Derbe----

Pystra---Iconium---Antioch. 
 
BEGINNING OF THE FIRST MISSION IN CYPRUS 
 
With the inspiration of the Holy Spirit.  They start their missionary journey 
first to the island of Cyprus where they preached in synagogues of the 
various cities.  It is in Paphos where Saul became known as Paul. 
 
PREACHING AT ANTIOCH IN PISIDIA 
 
From Paphos, the missionary journey continues to Pamphylia and then 
Antioch in Pisidia.  It is here that Paul preached the good news and the 
word of salvation that “through him (Jesus Christ) forgiveness of sins is 
being proclaimed to you, [and] in regard to everything from which you 
could not be justified under the Law of Moses” (Acts 13:38). 
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ADDRESS TO THE GENTILES 
 
Paul continued to preach the good news and forgiveness of sins based on 
Jesus’ resurrection in synagogues until the appearance of a large number 
of Gentiles filled the Jews with jealous and violence (Acts 13:45).  It is here 
that Paul and Barnabas set out to address the Gentiles.  This is the 
beginning of where God had opened the door of faith to the Gentiles. 
 
PAUL AND BARNABAS AT ICONIUM 
 
Paul and Barnabas continued their missionary journey to Iconium.  They 
spoke to both, Jews and Greeks, but the people in this city were divided 
as the Jews were against their teachings.  Paul and Barnabas were 
eventually driven out of the city by attempts from both the Jews and the 
Gentiles to attack and stone them. 
 
PAUL AND BARNABAS IN LYSTRA 
 
In Lystra, Paul cured a crippled man in an effort to convince his audience 
of the power of “the word.”  However, due to pagan traditions of the people 
in this city, they were amazed and began to see Paul and Barnabas as 
gods.  Ultimately some Jews from Antioch and Iconium arrived and 
convinced the crowds against them so they “stoned Paul and dragged him 
out of the city” (Act 14:20). 
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END OF A MISSIONARY 
 
From Lystra, Paul and Barnabas continued to Derbe.  Here, they spread 
the good news and were able to proclaim many followers.  They eventually 
returned to Lystra, Iconium and to Antioch where their teachings achieved 
believers from the Gentiles.   
At the end of their first missionary journey, Paul and Barnabas failed to 
sow the seeds of faith in the Jews, but it was a success amongst the 
Gentiles.  
And in the meantime, in Jerusalem, a discussion had been sparked, in 
order to participate truly in the promises of the prophets and enter 
effectively into the heritage of Israel, these Christians who came from 
paganism were obliged to adhere to the life and the law of Israel.  
 
To solve this fundamental problem, the so-called Council of the Apostles 
met in Jerusalem to settle on a solution, on which the effective birth of the 
universal Church depended. And it was decided that the observance of 
Mosaic Law should not be imposed upon converted pagans (cf Acts 15:6-
30); that is, they were not to be bound by the rules of Judaism; the only 
thing necessary was to belong to Christ, to live with Christ and to abide by 
his words. Thus, in belong to Christ, they also belong Abraham and to God 
and were sharers in all the promises. 
After this decisive event Paul separated from Barnaba, chose Silas and 
set out on his second missionary journey (Acts 15:36 – 18:22). 
 
SUMMARY  
 

 The first missionary journey of Paul and Barnabas opened the door 
of faith to the Gentiles.   

 The Jews were God’s chosen people, yet it was the Gentiles (non-
Jewish) who were opened to the teachings and word of the Lord.  

 This missionary journey imposes the idea that the Word of the Lord 
is for everyone, and not just the chosen, and salvation is for all who 
has faith. 

 Paul and Barnabas set out to spread the word of the Gospel to Asia 
Minor on their first missionary journey.  They began preaching in the 
synagogues of various cities but encountered much hostility from the 
Jews.  They continued on their mission, but it was with the Gentiles 
that they were most successful in spreading the word of the Lord. 
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CASE STUDY / LIFE APPLICATION  
 
The life of the late Pope John Paul II is similar to the first mission of Paul 
and Barnabas.  He endeavoured to spread the word of the Lord to many 
people of many race.  Pope John Paul II was not only the first Polish Pope, 
but he was the first non-Italian Pope since the Dutch Pope Adrian VI in the 
1520s.  By the time he became Pope, he fluently spoke ten languages 
which includes Polish, Slovak, Russian, Italian, French, Spanish, 
Portuguese, German, Ukrainian and English.  Aside from this, he also had 
a good knowledge of Ecclesiastical Latin.  During his reign, he visited over 
100 countries.   
 

 Like Paul and Barnabas, Pope John Paul II lived his life as a missionary 
to bring faith and the word of salvation to a vast number of people.  
Wherever he encountered rejections, such as abortion rights activists or 
anti-Catholic rallies, he maintained his position and pressed harder on his 
message of salvation, as did Paul and Barnabas when they were rejected 
by the Jews.   

 The mission of Paul and Barnabas, along with Pope John Paul II, teaches 
us that faith is not just for the chosen, but for all those who believe. 
 
WHERE DO YOU STAND?  
 

1. As Catholics, we are called to spread the good news in our everyday 
life.  Like Paul and Barnabas, have you attempted this commission 
in your life? 

2. When you encounter rejections from non-believers or atheists, do 
you proceed and remain steadfast in your mission to spread the 
good news? 

 

ACTIVITY  
 

1. Where did Paul and Barnabas begin their first missionary journey? 
2. What cities did the first missionary cover? 
3. In what city did they first started preaching to the Gentiles? 
4. What did Paul and Barnabas preach to the Gentiles? 
5. What is the problem that the Council of the Apostles met in 

Jerusalem to resolve? 
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PRAYER  
 
Dear God, bless me with the courage like Paul and Barnabas to spread 
the word of the Gospel.  Give me the strength to continue this mission in 
face of rejections for it is only in you that salvation can be found. Amen. 
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BÀI 7. HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO THỨ HAI 
CỦA THÁNH PHAOLÔ  

 

 
 

LỜI CHÚA 
TẠI ATHENS  
 
Ông đàm đạo nơi hội đường với người Do Thái và những kẻ kính giới 
Thiên Chúa, và cả nơi công trường nữa, mọi ngày, với những người qua 
lại. Có những triết gia thuộc phái Êpicurô và Khắc kỷ cũng đến tranh luận 
với ông. Kẻ thì bảo: "Con vẹt đó muốn gì vậy?" Còn kẻ khác: "Hình như y 
giảng quỉ thần gì đâu xa đến!" vì ông giảng Tin Mừng về Ðức Yêsu và sự 
Sống lại. 
 

Họ đem ông đi với họ lên Ðồi Arê, mà rằng: "Có thể cho chúng tôi biết đạo 
lý mới lạ ông thuyết giáo đó không? Quả ông có đem tới cho chúng tôi ít 
điều lạ tai. Vậy chúng tôi muốn biết các điều ấy có nghĩa gì?" Dân Athêna 
hết thảy, và du khách ngụ trong thành phí cả thì giờ để tán gẫu hay nghe 
ngóng cái gì mới nhất. Ðứng giữa Ðồi Arê, Phaolô nói: 
 
"Kính thưa quí vị người Athêna, xét về mọi mặt, tôi nhận thấy các ngài rất 
mực sùng tín. Vì ngang qua, tôi ngước mắt nhìn các đồ thờ của các ngài, 
tôi đã gặp cả một tế đàn trên có khắc: Kính Thần Vô Danh. Vậy Ðấng các 
ngài không biết nhưng có thờ kính, thì này tôi xin loan báo về Người cho 
các ngài: 
 

"Thiên Chúa Ðấng tạo thành vũ trụ và vạn vật trong đó, Ðấng làm Chúa 
trời đất kia, Người không phải lấy làm nhà ở những đền miếu tay phàm ra. 
Người cũng không phải nhờ tay người phàm cung dưỡng như thể Người 
thiếu thốn sự gì, vì chính Người là Ðấng ban cho mọi người sự sống, hơi 
thở, và hết thảy mọi sự. Người đã làm ra tự một người mọi thiên hạ để họ 
lan khắp mặt đất mà ở. Người đã định thời tiết phân minh và cương giới 
nơi chốn họ ở, ngõ hầu họ tìm kiếm Thiên Chúa và họa may rờ rẫm sao 
mà gặp được Người; và quả thực, Người không xa mỗi người chúng ta. Vì 
chưng trong Người, ta sống, ta cử động, ta có. Như một vài thi sĩ nơi các 
ngài cũng đã nói: 
 
Ta với Người cũng đồng tông đồng giống. Ðã thuộc dòng giống thần linh, 
thì ta không được nghĩ rằng thần linh lại giống như vàng, như bạc, như đá, 
do nghệ thuật và suy tưởng con người tạc ra. 
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"Vậy những thời vô tri, Thiên Chúa bỏ qua không chấp -- bấy giờ Người 
loan báo cho nhân loại là mọi người, mọi nơi phải hối cải, bởi chưng Người 
đã định là sẽ có ngày Người xử án thiên hạ một cách công minh, do một 
Ðấng, Người đã chỉ định; để cho mọi người được lấy làm bằng, thì Người 
đã cho Ðấng ấy sống lại từ cõi chết." 

(CVTĐ 17:22-31) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUÁT VỀ CUỘC HÀNH TRÌNH 
 
Cuộc hành trình thứ hai được đánh dấu bởi sự bất đồng ý kiến giữa hai 
thánh Phaolô và Barnabas về việc ai sẽ cùng đi với họ trong cuộc hành 
trình. Điều này đưa đến quyết định là thánh Phaolô và Barnabas mỗi 
người đi riêng theo hành trình của họ. 
 
Thánh Barnabas đi với Máccô bằng thuyền đến Cyprus và thánh Phaolô 
đồng hành với Silas lên đường đi Syria, Cecilia, Derbe và Lystra để thăm 
lại những giáo đoàn mà ngài đã thiết lập tại Tiểu Á. 
 
Họ đi ngang qua Phrygian và lãnh thổ Galata và rối đến Mysia. Họ đến 
Troas, tại đây, thánh Phaolô thị kiến thấy một người xứ Macedonia (Là Âu 
Châu tương lai) cầu xin ngài hãy đến và giúp họ.  
 
Từ thị kiến này, thánh Phaolô kết luận rằng đây là lời Chúa mời gọi để 
công bố tin mừng tại Macedonia. Do đó ngài đi thuyến đến Âu châu và rao 
giảng tin mừng tại Philippe, Thessalonica, Beroea, Athens và Conrintô. 
Vào cuối cuộc hành trình, ngài về lại Antioch theo con đường từ Ephêsô 
đến Giêrusalem. 
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TIMÔTÊ ĐỒNG HÀNH VỚI THÁNH PHAOLÔ 
 
Bắt đầu cuộc hành trình thứ hai, họ trở lại thăm những giáo đoàn mà họ 
đã thành lập trong cuộc hành trình thứ nhất. Thánh Phaolô và Silas đến 
Lystra, tại đây họ gặp Timôthê, con của một người phụ nữ Do Thái và cha 
là người Hi Lạp. 
 
Trong một cố gắng nhắm kết hợp với người Do Thái và cũng để nhận 
được sự chấp nhận để thi hành sứ vụ giữa họ, thánh Phaolô đã thuyết 
phục Timôthê cắt bì theo luật Môisen như sách Công Vụ Tông Đồ viết: 
Phaolô muốn Timôthê đi với mình, thì đã đem cắt bì vì những người Do 
Thái trong các vùng ấy, bởi chưng mọi người đều biết cha của Timôthê là 
người Hi Lạp (CVTĐ 16:3). Mặc dầu điều này mâu thuẫn với giáo huấn 
mà thánh Phaolô đã từng dạy rằng những lề luật này không thể được áp 
đặt trên những người ngoại giáo trở lại đạo.  
 
Sau đó, cùng nhau, họ đi ngang qua lãnh thổ Phrysgia và Galata rồi đến 
Mysia và Troas. Tại Troas thánh Phaolô một thị kiến cầu xin ngài đến 
giảng đạo tại Macedonia. 
 
THÁNH PHAOLÔ TẠI PHILIPPI 
 
Philippi là một thành phố thuộc khu vực Macedonia là thuộc địa của Roma. 
Tại Philippi, thánh Phaolô gặp một người phụ nữ nô lệ; cô là mối lợi lớn 
cho các người chủ của cô, nhờ nghề bói quẻ ma quái của cô. Cô đi theo 
thánh Phaolô và những người đồng hành của ngài để chọc phá khiến 
thánh Phaolô cảm thấy khó chịu do đó ngài cử hành nghi thức trừ quỷ để 
ra lệnh cho quỷ ra khỏi cô ta. Thấy mối lợi mà họ trông chờ đã bị mất, 
những người chủ và đám đông phản ứng mạnh mẽ và họ điệu các ngài 
đến công đường để gặp nhà cầm quyền. Tại đây thánh Phaolô và Silas bị 
đánh đập và bị bắt giam. Và ngày hôm sau các ngài được thả và buộc 
phải ra khỏi thành.  
 
Thánh Phaolô tiếp tục cuộc hành trình đến Amphipolis, Apollonia, 
Thessalonica, và cuối cùng đến Athens. 
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THÁNH PHAOLÔ TẠI ATHENS 
 
Tại Athens, một thành phố cổ của Hi lạp, thánh Phaolô thấy thành phố thờ 
“thần vô danh.” Tại đó ngài giảng cho người thờ đa thần và Hi Lạp. Trong 
bài giảng, ngài giải thích cho người Hi lạp hiểu rằng Thiên Chúa của các 
Kitô hữu và Do thái không phải là một Thiên Chúa ngoại quốc hay xa lạ 
đối với nền văn hoá của họ nhưng là “vị thần vô danh” mà họ đang chờ 
đợi, là câu trả lời cho những câu hỏi sâu xa nhất của nền văn hoá của họ.  
 
Bài giảng của ngài cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm thiêng liêng về nguồn 
gốc sự hiện hữu con người và sáng tạo thế giới. Ngài tranh luận về niềm 
tin mà họ cho rằng Thiên Chúa là một hình ảnh của sức mạnh đến từ vật 
chất. Trong bài giảng, ngài công bố rằng Thiên Chúa là Đấng Thẩm Phán 
Tối Cao của nhân loại, và rằng ngày phán xét đã được thiết lập để Người 
xét xử thế giới với công lý qua Một Người đã sống lại từ sự chết (CVTĐ 
17:22-34).  
 
Rời Athens ngài đến Côrintô nơi mà ngài ở lại đó một năm rưỡi. Từ 
Conrintô ngài về lại Antioch theo đường Êphêsô và Giêrusalem. 
 
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG  
 

 Cao điểm cuộc hành trình thứ hai của thánh Phaolô là bải giảng cho 
những người thờ đa thần và Hi Lạp tại Athens. Tại đây ngài nói về 
ý tưởng về vị “thần vô danh.” Bài giảng của ngài nhấn mạnh rằng 
chỉ có một Thiên Chúa, Đấng là nguồn của tất cả tạo vật, không thể 
được tìm thấy trong những chủ thế vật chất. Người là Đấng phán 
xét tối cao của nhân loại. 

 
 Trong cuộc hành trình về lại quê hương của ngài vào tháng 9 năm 

2006, Đức thánh cha Bênêđictô 16 nói trong bài giảng Chúa Nhật 
rằng: Chúng ta không còn có thể nghe tiếng Chúa – có quá nhiều 
tầng số khác nhau đổ vào tai của chúng ta. Những gì được nói về 
Thiên Chúa khiến chúng ta có ấn tượng là tiền khoa học, không còn 
thích hợp với thời đại chúng ta. Những vấn đề xã hội và Tin mừng 
thì không thể chia cách. Trong xã hội ngày nay, chúng ta thường bị 
mù mắt bởi những “thần tượng” của xã hội. 

 
 Chúng ta có máy computer và phi thuyển có thể di chuyển vào không 

gian đến một nơi mà chúng ta không thể hiểu. Kỷ thuật có một sự 
tiến bộ đến mức độ mà, theo phương pháp vô tính, cuộc sống có 
thể được tạo dựng một cách nhân tạo. Chúng ta thường nhìn những 



44 
 

sự tiến bộ này như là một sự quan trọng đối với sự hiện hữu của 
chúng ta. 

 
 Bài giảng của thánh Phaolô cho dân ngoại và đức thánh cha 

Bênêđictô 16 nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa là nguồn của mọi sự. 
Tất cả những thần tượng của thế giới không thể vượt qua sự vĩ đại 
của Thiên Chúa, và trong mọi khia cạnh của cuộc sống, chúng ta 
phải gìn giữ đức tin rằng Thiên Chúa là đấng phán xét tối cao của 
chúng ta. Chỉ qua Chúa mà tất cả mọi tạo vật và sự cao cả mới có 
thể đạt được. 

 
ĐÂU LÀ LẬP TRƯỜNG CỦA EM 
 

1. Những “vị thần” hoặc “thần tượng” nào trong cuộc sống đã khiến 
cho các em sao lãng việc ca tụng Chúa? 

2. Em có tin rằng kỷ thuật thời nay đang lèo lái chúng ta ra khỏi những 
lời dạy bảo của Kinh thánh hay không? 

 
TÓM TẮT 
 

 Thánh Phaolô và Barnabas mỗi người đi riêng theo hành trình thứ 
hai của họ. Thánh Phaolô về thăm lại nhiều giáo đoàn nơi mà ngài 
đã thành lập trong cuộc hành trình thứ nhất của ngài.  

 Trong cuộc hành trình thứ hai này, thánh Phaolô đưa ra một bài giáo 
lý quan trọng rằng Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi tạo vật và đấng 
phán xét tối cao đến từ Thiên Chúa và rằng ngày phán xét đã được 
định để xét xử loài người. 

 
BÀI TẬP 
 

1. Tại sao thánh Phaolô và Barnabas chia tay trong cuộc hành trình 
thứ hai? 

2. Tại sao cuộc hành trình thứ hai đưa ngài đến Macedonia? 
3. Điều gì đã xảy cho cho thánh Phaolô và Silas tại Philippi? 
4. Thánh Phaolô đã nói gì cho dân ngoại tại Athens? 
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CẦU NGUYỆN 
 
Lạy Chúa, trong bài giảng của thánh Phaolô cho dân ngoại tại Athens, 
chúng con hiểu rằng Chúa là nguyên thủy và cùng đích của mọi tạo vật. 
Xin ban cho chúng con một sự hiểu biết đúng đắn để sống cuộc sống 
chúng con trong sự chờ đợi về một ngày mà chúng con sẽ được xét xử 
chỉ bởi Đấng tạo dựng nên con. Amen. 
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SECOND MISSIONARY JOURNEY 
PAUL & BARNABAS SEPARATES AND PAUL IS 

JOINED BY SILAS & TIMOTHY  
 
 

 
 

Scripture Reading 
PAUL IN ATHENS 
 
"You Athenians, I see that in every respect you are very religious. For as I 
walked around looking carefully at your shrines, I even discovered an altar 
inscribed, 'To an Unknown God.' What therefore you unknowingly worship, 
I proclaim to you. The God who made the world and all that is in it, the Lord 
of heaven and earth, does not dwell in sanctuaries made by human hands, 
nor is he served by human hands because he needs anything. Rather it is 
he who gives to everyone life and breath and everything.  
 
He made from one the whole human race to dwell on the entire surface of 
the earth, and he fixed the ordered seasons and the boundaries of their 
regions, so that people might seek God, even perhaps grope for him and 
find him, though indeed he is not far from any one of us. For 'In him we live 
and move and have our being,' as even some of your poets have said, “For 
we too are his offspring.” Since therefore we are the offspring of God, we 
ought not to think that the divinity is like an image fashioned from gold, 
silver, or stone by human art and imagination.  
 
God has overlooked the times of ignorance, but now he demands that all 
people everywhere repent 31because he has established a day on which 
he will 'judge the world with justice' through a man he has appointed, and 
he has provided confirmation for all by raising him from the dead." 

(Acts 17: 22-31) 
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KEY POINT 
 
OVERVIEW OF THE JOURNEY 
 
The beginning of the second journey is marked by a disagreement 
between Paul and Barnabas in regards to who would accompany them on 
their journey.  
 
In resolution, Paul and Barnabas go their separate paths. Barnabas took 
Mark and sailed to Cyprus. Paul, accompanied by Silas traveled through 
Syria, Cilicia, Derbe and Lystra to revisit the churches that was previously 
established by Paul in Asia Minor. They traveled through the Phrygian and 
Galatian territory and then Mysia. They eventually came down to Troas 
where in a night vision Paul saw a Macedonian asking him to come and 
help them. Paul concluded from this vision that it was a call from God to 
proclaim the good news in Macedonia.  

 
He accordingly sailed for Europe and preached the Gospel in Philippi, 
Thessalonica, Beroea, Athens, and Corinth. At the end of the journey, he 
returned to Antioch by way of Ephesus and Jerusalem. 
 
TIMOTHY ACCOMPANIES PAUL ON HIS JOURNEY 
 
At the beginning of the second journey they revisit the churches that were 
started during the first mission. Paul and Silas reached Lystra where they 
met Timothy, the son of a Jewish woman and Greek father. In an effort to 
associate with the Jews and gain acceptance to perform ministry among 
them, Paul convinced Timothy to be circumcised in accordance with the 
Mosaic laws. (Act 16:1-3) This is a contrast to his teaching as Paul has 
insisted that these laws cannot be imposed on the Gentiles. Together, they 
traveled through the Phrygian and Galatian territory. They came to Mysia 
and down to Troas. In Troas, Paul saw in a night vision a request for him 
to come to Macedonia. 
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PAUL IN PHILIPPI 
 
Philippi is a city in the district of Macedonia which is a Roman colony. In 
Philippi, Paul encountered a slave girl with peculiar power who performed 
fortune telling to make profit for her owner. She followed and disturbed 
Paul and his companions with outbursts. Being annoyed by her, he 
performed exorcism to command the evil spirit to leave her. In reaction to 
this by the owners and the crowd, Paul and Silas were “dragged to the 
public square before the local authorities” where they were beaten and 
imprisoned. The following day they were released and exiled from the city. 
(Act 16:16-40) Paul and his companion continued their journey through 
Amphipolis, Apollonia, Thessalonica and finally arrived in Athens. 
 
PAUL IN ATHENS 
 
In Athens, in this capital of ancient Greek culture, he saw that the city 
worshipped “unknown gods.” It is here that he preached to pagans and 
Greeks. In his speech, he makes Greeks understand that this God of the 
Christians and Jews was not a God foreign to their culture but the unknown 
God they were waiting, the true answer to the deepest questions of their 
culture. 
 
His speech also addresses the divinity responsible for the origin of human 
existence and creation of the world. He disputes the belief that God is an 
image of power from materials. In his speech, he declares that God is the 
ultimate judge of human race, and a day has been established in which he 
will “judge the world with justice” through a man whom he has resurrected 
from the dead (Act 17:22-34). From Athens he travelled to Corinth where 
he spent a year and a half. From Corinth he returned to Antioch by way of 
Ephesus and Jerusalem. 
 
CASE STUDY / LIFE APPLICATION  
 

1. Paul’s second missionary journey culminates in his notable speech to 
Pagans and Greeks in Athens where he addressed the idea of an 
“unknown god.” His speech emphasizes that there is one God who is 
the origin of all creation, cannot be found in material objects and who 
is the ultimate judge of human race. 

2. In a journey back to his native country of Germany in September 
2006, Pope Benedict XVI states in his Sunday sermon that “Put 
simply, we are no longer able to hear God – there are too many 
different frequencies filling our ears. What is said about God strikes 
us as pre-scientific, no longer suited to our age. Social issues and the 
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Gospel are inseparable.” In today’s society, we are often blinded by 
the “idols” of society. There are computers and spaceships that can 
travel into space to a destination beyond our comprehension. 
Technologies have advanced to such a degree that through the 
method of cloning, life can be artificially replicated. We often view 
these advancements as vital to our existence. 

3. Paul’s speech to the Gentiles and Pope Benedict XVI reminds us that 
God is the origin of all things.  All “idols” of the world cannot overcome 
God’s greatness, and in all facets of life, we must maintain faith that 
God is the ultimate judge of our life.  It is only through God that all 
creations and greatness can be achieved 

 
WHERE DO YOU STAND? 
 

1.  What are the other “gods” or “idols” in your life that distracts you from 
praising God? 

2.  Do you believe that the technologies of today are gearing us away 
from the teachings of the Bible? 

 

SUMMARY  
 
Paul and Barnabas go their separate paths at the start of the second 
missionary journey. Paul revisits many of the cities that he had setup 
churches on his first missionary journey. Paul delivers a notable speech 
to the Gentiles in Athens regarding God being the origin of creation and 
the ultimate judgment comes from God and that the day has been 
determined.  

 
ACTIVITY  
  

1. Why did Paul and Barnabas separate on the second missionary 
journey? 

2. Why did Paul’s journey lead him to Macedonia? 
3. What happened to Paul and Silas in Philippi? 
4. What did Paul speak of to the Gentiles in Athens? 
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PRAYER  
 
Dear God, in Paul’s speech to the Gentiles in Athens, we learn that you 
are the beginning and the end of all creation. Bless us with the knowledge 
to live our life in anticipation of a day when we will only be judge by you, 
our creator. Amen. 
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BÀI 8. HÀNH TRÌNH THỨ BA CỦA THÁNH 
PHAOLÔ  

 
 

 
 

LỜI CHÚA 
Phaolô mới nói: "Yoan thanh tẩy bằng thanh tẩy hối cải, và bảo dân hãy 
tin vào Ðấng sẽ đến sau ông, tức là Ðức Yêsu" (CVTĐ 19:4). 
Bấy giờ Phaolô đáp lại: "Khóc lóc làm gì, mà làm tan nát lòng tôi như 
vậy? Này tôi sẵn sàng chẳng những là chịu xiềng xích, mà còn chịu chết 
nữa vì Danh Chúa Yêsu."  

(CVTĐ 21:13) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
Thời gian: năm 53 đến 58 sau Chúa Giáng Sinh (AD).  
Địa Điểm: Tiểu Á và Hi Lạp. 
 
Thánh Phaolô thăm viếng hầu như tất cả những nơi mà ngài đã đến trong 
suốt hành trình thứ hai của ngài nhưng ngài làm cho Ephêsô trổ thành 
trung tâm hoạt động truyền giáo của ngài. Ngài ở đó gần 3 năm. 
 
Thánh Phaolô không muốn làm phiền đế các tín hữu cho nên ngài đã bỏ 
ra nhiều giờ để làm lều để ở nhưng điều này không ngăn trở để ngài rao 
giảng tin mừng. 
 
Trong hành trình thứ ba này, thánh Phaolô đã làm cho nhiều người trở lại 
với Chúa Kitô và chữa lành nhiều bệnh nhân. Điều này đã khiến cho nhiều 
người thờ đa thần phải ganh tị. 
 
Đền thờ Artemic tại Ephêsô là một trong bảy kỳ quan của thế giới xưa. 
Artemic, nguyên thủy là Thần săn bắn O-lim-pi đồng trinh, nữ thần mặt 
trăng, và nữ thần của hoang dã thiên nhiên, được thờ phượng tại Êphêsô 
như là nữ thần của người Á Châu và nữ thần sinh sản. Bà là một trong 
những nữ thần được thờ phượng rộng rải trong thế giới Hi lạp 
 
Thánh Phaolô viết bốn lá thư mục vụ quan trọng trong suốt cuột hành trình 
thứ ba của ngài.  
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Tại Troas, thánh Phaolô đưa một cậu bé trở lại cuộc sống sau khi bị té 
xuống từ cửa sổ lầu thứ ba, bị ngủ gục đang lúc nghe thánh Phaolô giảng. 
 
Tại Miletus, ngài công bố chia tay trước Ephêsô, rằng ngài sẽ chết tại 
Giêrusalem làm cho nhiều người phải khóc. 
 
Tại Agabus, thánh Phaolô tiên đoán việc ngài sẽ bị bắt tại Giêrusalem 
bhưng điều này không làm cho ngài dừng lại. 

 
 

 
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG 
  
NHÂN ĐỨC CỦA THÁNH PHAOLÔ. 
 
Tình yêu dành cho Chúa Giêsu. 
Tiếp tục những cuộc hành trình trước đó, thánh Phaolô tiếp tục chứng tỏ 
lòng yêu mến Chúa Giêsu và di chuyển từ thành phố này đến thành phố 
khác, quốc gia này đến quốc gia khác để công bố tin mừng Chúa Giêsu 
cho mọi tín hữu mà ngài đã bỏ nhiều năm bắt bớ họ trước khi ngài trở lại. 
 
Khiêm nhường. 
Sự khiêm nhượng của thánh Phaolô được biểu lộ qua lời của Người cho 
tín hữu tại Côrintô: Vì tôi là người mạt nhất trong các tông đồ, vả cũng 
không đáng gọi là tông đồ nữa, bởi tôi đã bắt bớ Hội thánh của Thiên 
Chúa (1 Cor 15:9). Do bởi ân sủng của Thiên Chúa, thánh Phaolô có thể 
hoàn thành quá nhiều nhân danh Chúa và không bao giờ xem đó như là 
công trạng của ngài. 
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Chịu đựng và Kiên nhẫn. 

Qua sứ vụ của ngài, thánh Phaolô trải qua nhiều đau khổ và đối diện với 
nhiều nguy hiểm nhưng ngài vượt qua khi tiếp tục để rao giảng lời Chúa 
(2 Cor 11:23-27). 
 
ĐÂU LÀ LẬP TRƯỜNG CỦA EM 
 
Là những người Công giáo trẻ, chúng ta đối diện với rất nhiều thử thách 
trong cuộc sống. Chúng liên tục bị tấn công bởi những sự chọn lựa luân 
lý đòi hỏi chúng ta phải đáp trả cho phù hợp để chúng ta cảm thấy thích 
nghi với bạn bè. Quá thường chúng ta lo sợ để công bố đức tin của mình 
tại những nơi công cộng bởi vì chúng ta lo nó có thể khiến cho người khác 
khó chịu. Chúng ta sợ bị chỉ trích và bị loại bỏ bởi vì chúng ta là ai. Thánh 
Phaolô bị đau khổ vì tù đày, bị thù ghét, bị đánh đập chỉ vì công bố tin 
mừng của Chúa. Đâu là lập trường của chúng ta khi đứng trước những 
lời nói xúc phạm chống lại đức tin của mình? 
 
TÓM TẮT 
 
Trong cuộc hành trình này, thánh Phaolô gần như thăm lại tất cả những 
nơi mà ngài đã đi trong cuộc hành trình thứ hai Chỉ khác là ngài ở tại 
Êphêsô gần ba năm, trung tân hoạt động truyền giáo của ngài. Ngài chịu 
đựng nhiều đau khổ và thử thách đang lúc công bố tin mừng cho người 
tín hữu và chữa lành nhiều người qua Thiên Chúa 
 
Cuộc hành trình thứ ba, giống như tất cả các cuộc hành trình của ngài, 
bắt đầu tại Antioch là nơi trở thành điểm gốc của giáo hội không phải Do 
Thái, cùa sứ vụ dành cho người ngoại giáo, và cũng là nơi mà danh hiệu 
“Kitô hữu” được đặt tên cho những người theo Chúa Kitô. 
 
Từ Antioch, thánh Phaolô bắt đầu đi Êphêsô, thủ đô của Á châu, nơi mà 
ngài ở lại trong hai năm, thi hành sứ vụ mà hiệu quả tốt đẹp đã để lại cho 
toàn vùng. 
 
Tại Êphêsô, thánh Phaolô viết những lá thư mục vụ cho tín hữu 
Thessalônica và Corintô. Tuy nhiên dân chúng tại đây bị những người thợ 
bạc xúi dục chống lại các ngài vì họ thấy lợi tức của họ bị giảm bớt vì số 
người thờ phượng thần Artemic đã bị giảm (đền thờ thần Artemic là một 
trong bảy ký quan của thế giới vào thời cổ xưa). Vì thế thánh Phaolô bị 
buộc phải di chuyển về phía bắc. Một lần nữa ngài đi ngang qua 
Macedonia và về lại Hi Lạp, có lẽ tại Côrintô ở lại đó khoảng ba tháng. Tại 
đây ngài viết thư mục vụ cho các tín hữu tại Rôma. 
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Từ Côrintô, ngài về lại Macedonia đến Troas, và ở lại một thời gian ngắn 
tại những đảo Mitylene, Chios và Samosm đến Miletus. Tại Miletus, ngài 
đưa ra một bài thuyết giảng quan trọng cho các bô lão thuộc giáo hội 
Êphêsôm tóm tắt hình ảnh của một vị mục tử đích thực của giáo hội (xem 
Acts 20). 
Từ Miletus ngài đến Tyre, rồi đến Caearea Marittima trên cuộc hành trình 
về lại Giêrusalem. 
 
Tại Giêrusalem ngài bị bắt và được tha thứ không bị tử hình do sự can 
thiệp của toà án Rôma.  
 
Sau một thời gian ngắn trong tù và bởi vì ngài là một công dân Roma nên 
được đưa về Rôma dưới sự hộ tống của quân đội. 
 
Tại Rôma, ngài gặp nhiều đại diện của cộng đồng Do Thái, những người 
được ngài nói rằng vì hi vọng của Israel mà ngài đã phải mang xiềng xích 
(CVTĐ 28:20). Ngài ở lại Rôma hai năm dưới sự giám sát nhẹ nhàng của 
quân đội.  
 
Ngài được thả ra và bị bắt lại lần thứ hai và bị ở tù tại Rôma. Trong tù ngài 
viết thêm ba lá thư mục vụ; Hai thư cho Timôtê và một thư cho Titô. 
 
Trong cuộc hành trình này thật là đủ để ghi nhận sự nhiệt tâm công bố tin 
mừng của thánh Phaolô, bỏ mọi công sức, đối diện với hàng loạt những 
thừ thách lớn lao ( X. 2 Cor 11:21-27)/ Chúng ta thấp một sự xác tín mà 
chỉ có thể được giải thích bởi một linh hồn thực sự được quyến rủ bởi ánh 
sáng của Tin mừng, trong tình yêu với Chúa Kitô, một linh hồn được kiên 
vững bởi niềm xác tín sâu xa rằng thật là cần thiết để đem ánh sáng Chúa 
Kitô đến thế giới, để công bố Tin Mừng cho tất cả chúng ta. 
 
Từ cuộc hành trình của ngài chúng ta có thể nhận ra lòng nhiệt thành vì 
Tin mừng và bằng cách đó hiểu thấu sự vĩ đại, đẹp đẽ và nhu cầu sâu xa 
của Tin Mừng cho tất cả chúng ta. 
 
Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Đấng là làm cho thánh Phaolô nhìn 
thấy ánh sáng của người đấng làm cho ngài nghe lời của Người và tác 
động sâu xa vào trái tim của ngài, để chúng ta cũng có thể nhìn thấy ánh 
sáng, để tâm hồn chúng ta cũng có thể được tác động bởi Lời Chúa và 
rằng chúng ta cũng có thể đem ánh sáng tin mừng và sự thật về Chúa 
Giêsu cho thế giới ngày nay, một thế giới đang khao khát Tin mừng. 
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BÀI TẬP 
 

1. Đâu là nơi thánh Phaolô viết bốn lá thư của ngài trong cuộc hành 
trình thứ ba này? 

2. Ngài ở tại Êphêsô bao nhiêu năm? 
3. Ngài làm gì để sống trong khi công bố tin mừng? 

 
CẦU NGUYỆN 
 
Lạy Chúa, như thánh Phaolô chịu đựng đau khổ trong khi loan báo tin 
mừng, xin ban sức mạnh cho chúng con với lòng yêu mến Chúa, khiêm 
nhường để hoàn thánh ý muốn của Chúa, và kiên nhẫn để chịu đựng 
những thách đố trong cuộc sống và đưa ra những chọn lựa đúng đắn để 
chúng con có thể vinh danh Danh Thánh của Chúa. Amen. 
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SAINT PAUL’S THIRD MISSION JOURNEY 
(ACTS 8:23-21:26) 

 

 
 

SCRIPTURE READING 
 
"John baptized with a baptism of repentance, telling the people to believe 
in the one who was to come after him, that is, in Jesus". 

(Acts 19: 4) 
 

"What are you doing, weeping and breaking my heart? I am prepared not 
only to be bound but even to die in Jerusalem for the name of the Lord 
Jesus". 

(Acts 21:13) 
 

 
FAITH / FACT FINDING 
 
Timeline: 53-58AD 
Location: Asia Minor and Greece 
 Paul visited nearly all the places he visited during his second mission 

but he made Ephesus to be the center of his missionary activity. There, 
here stayed for nearly three years. 

 Paul does not like to a burden to the faithful, therefore, he spends many 
hours making tents for a living but it does not stop him from preaching 
the Gospel.   

 In the Third mission, Paul converted many to be follower of Christ and 
healed many sick people which stirred jealousy among pagans.  

 The temple of Artemis at Ephesus was one of the seven wonders of the 
ancient world. Artemis, originally the Olympian virgin hunter, moon 
goddess, and goddess of wild nature, was worshiped at Ephesus as an 
Asian mother goddess and goddess of fertility. She was one of the most 
widely worshiped female deities in the Hellenistic world  

 Paul wrote FOUR great epistles during his third missionary trip. 
 At Troas, Paul brings a young boy back to life after fallen from a third-

story window as he fell asleep while listening to Paul’s lecture. 
 At Miletus, he pronounce farewell before the ancient Ephesus as he will 

die in Jerusalem which drew many tears. 
 At Agabus, Paul predicted his coming arrest in Jerusalem but it did not 

stop him from going. 
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CASE STUDY / LIFE APPLICATION  
 
PAUL’S VIRTUES 
 
Love for Jesus  
 
Continuation with previous missions, Paul continues to show his zeal for 
Jesus and traveled from town to town, country to country to proclaim the 
good news of Jesus Christ to the faithful whom he spent many years 
persecuting them before the conversion. 

 
Humility 
 
Paul’s humility is expressed through his words to the Corinthians “For I am 
the least of the apostles, not fit to be called an apostle, because I 
persecuted the church of God.” (I Cor 15:9). By the grace of God, Paul 
was able to accomplish so much in God’s name and never once took 
credits for himself. 
 
Fortitude and Patience 
 
Throughout his missions, Paul endured many sufferings and faced many 
dangers but he prevailed as he continues to preach the word of God. (2 
Cor 11:23-27). 
 
WHERE DO YOU STAND? 
 
As young Catholics, we too face many challenges in life. We are constantly 
bombarded by the many moral choices which require us to respond in 
order for us to feel fit in with our peers. Too often we fear to proclaim our 
faith in public because we feel it may offend others. We are afraid of being 
criticized and be outcast because of who we are. Saint Paul suffered 
imprisonment, hatred, beaten just because he proclaims the good news of 
God. Where do you stand in this world despite the teachings that goes 
against our faith and belief? 
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SUMMARY  
 
On his third missionary journey, Paul visited nearly the same regions as 
on the second trip, but made Ephesus where he remained nearly three 
years, the center of his missionary activity. He endured many trials and 
sufferings as he prevailed to spread the good news of Jesus Christ to the 
faithful and healed many through God. 
The third missionary began, like all his journeys, in Antioch, which had 
become the original core of the Church of Gentiles, of the mission to the 
Gentiles, and was also the place where the term “Christian” was coined.  
 
From Antioch, Paul started out for Ephesus, the capital of Asia, where he 
stayed two years, carrying out a ministry whose fruitful effects were left 
throughout the region.  
 
It was from Ephesus that Paul wrote the Letters to the Thessalonians and 
the Corinthians. The population of the town, however, was set against him 
by the local silversmiths, who saw their income diminishing with the 
reduction in the number of those who worshipped Artmis (The temple 
dedicated to her in Ephesus, the Artemysion, was one of the seven 
wonders of the ancients world). Paul was thus forced to flee north. He 
crossed Macedonia once again and went back to Greece , probably to 
Corinth, where he remained for three months and wrote his famous letter 
to the Romans. 
 
From Corinth he went back through Macedonia, reaching Troas, and then, 
staying very briefly on the island of Mitylene, Chios and Samos, arrived at 
Miletus, where he delivered an important discourse to the elders of the 
Church of Ephesus, outlining a portrait of a true Pastor of the Church (cf 
Acts 20). From here he set sail to Tyre, from whence he came to Caearea 
Marittima, on his return journey to Jerusalem. 
 
Here he was arrested.  He was spared the inevitable death sentence by 
the intervention of the Roman tribune (cf Atcs 21:27-36). After a short time 
in prison and since Paul as a Roman citizen, he was sent to Rome under 
military escort. 
In Rome he met the delegates of the Jewish community, whom he told that 
it was for “the hope of Israel” that he was in chains (Acts 28:20). He was 
spent in Rome for two years under mild military surveillance. 
He was released and was arrested for the second time in Rome.  In prison, 
he wrote another three Pastoral Letter: two to Timothy and one to Titus 
In this brief list of Paul’s journeys it suffices to note how dedicated he was 
to proclaiming the Gospel, sparing no energy, confronting a series of grave 
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trials. (cf 2 Cor 11:21-27). We see a commitment that can only be 
explained by a soul truly fascinated by the light of the Gospel, in love with 
Christ, a soul sustained by profound conviction it is necessary to bring 
Christ’s light to the world, to proclaim the Gospel to all of us.  
From his journeys we can see his passion for the Gospel and thereby 
grasp the greatness, the beauty, indeed the deep need of the Gospel for 
all of us. 
 
Let us pray the Lord who cause St Paul to see his light who made him hear 
his word and profoundly moved his heart, that we may also see his light, 
so that our hearts too may be moved by his Word and thus that we too 
may give the light of the Gospel and the truth of Christ to today’s world, 
which thirsts for it. 
 

ACTIVITY 
   

1. Where were Paul’s four epistles written during his Third mission? 
2. How many years did he spend preaching the good news in 

Ephesus? 
3. What did Paul do to earn a living while proclaiming God’s word?  

 

PRAYER 
  
Dear God, as Saint Paul endure the sufferings while proclaiming the 
Gospel, strengthen us with the zeal to love You, the humility to do 
accomplish Your will, and the patience to endure the challenges in life and 
make the right decision so we can glorify Your name. Amen. 
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BÀI 9: LIÊN HỆ GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ  
 

 
 

LỜI CHÚA 
Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, 
không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, 
không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy 
điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, 
chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được…  

(1 Cor 13:4-13). 
 

 
Ý CHÍNH 
 
Liên Hệ Gia Đình 
 
Một sự thật mà tất cả chúng ta đều nhận ra là các mối liên hệ mà chúng 
ta có với anh chị em cha mẹ trong gia đình là quan trọng nhất của chúng 
ta. Ngay cả mặc dầu chúng ta xem cha mẹ, anh chị em là chuyện đương 
nhiên phải có, rất thường chúng ta ý thức rằng, đặc biệt khi lớn tuổi, sự 
quan trọng mà họ có đối với chúng ta. 
 
Gia đình vẫn là tâm điểm cuộc sống của đại đa số người Úc, mặc dù đời 
sống gia đình đang trải qua nhiều thay đổi - vì ly dị, nên nhiều gia đình chỉ 
có cha hay có mẹ mà thôi. Không giống như các thế hệ đi trước, các vai 
trò trong gia đình cũng đã thay đổi: người mẹ đi làm kiếm tiền trong khi 
người cha làm việc uyển chuyển theo điều kiện của công việc. Nhiều gia 
đình không còn ăn cơm chung với nhau hay chuyện vãn với nhau nhiều 
như trước vì áp lực thời gian 
 
Thảo Luận: 

 Điều gì khiến cho em cảm thấy vui vẻ khi làm việc với gia đình? 
 Điều gì em thích gia đình em làm để cả nhà có thời gian nói chuyện 

với nhau? 
 Nếu hoặc khi em trở thành cha mẹ, điều gì em quyết định sẽ làm 

với con cái của em? 
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Liên Hệ Bạn Bè 
 
Liên hệ quan trong thứ hai là liên hệ bạn bè. Một số các em từng đưa ra 
các đặc tính sau đây cho một liên hệ bạn bè tốt 

 Không lợi  dụng nhau,  nhưng kính trọng nhau; 
 Biết quan tâm đến bạn nhất là khi bạn lo lắng, buồn, và đau khổ, 

và bạn quan tâm đến mình. 
 Không cần tấn công bạn để mình được vui; 
 Có thể cười đùa và vui chơi với nhau; 
 Cùng nhau góp phần trong mối liên hệ; 
 Không ai điều khiển ai; 
 Có thể bất đồng ý kiến nhưng vẫn là bạn; 
 các kinh nghiệm của cả hai người đều quan trọng và có giá trị; 
 không độc chiếm lẫn nhau. Cả hai có tự do để có những người bạn 

khác. 
 
Thảo luận lời câu hỏi này trong nhóm và trình bày lại cho lớp 
 

 Trong lứa tuổi của em, theo em tình bạn quan trọng như thế nào? 
 Cho một thí dụ về một lần nào đó trong cuộc sống khi tình bạn thực 

sự quan trọng đối với em. Tại sao em cần một người bạn lúc đó? 
 Tình bạn thay đổi rất nhiều trong những năm học trung học. Những 

thay đổi nào trong tình bạn mà em đã kinh nghiệm, hoặc đã trải 
qua? Đâu có thể là lý do cho điều này? 

 Điều gì em đã học về tình bạn qua những người bạn mà em hiện 
đang có? 

 
BÀI TẬP 
 
Sinh hoạt 1: 
 

 Trên tờ giấy trắng, các em viết tên của mình và sau đó, chung 
quanh tên của em, em viết tất cả những tên của những người em 
quen biết. Dưới tên của những người đó, em viết mối liên hệ giữa 
em với người đó. 

 Sau đó, em hãy viết 5 điều em nghĩ là cần thiết để giữ mối liên hệ 
đó. 

 Trên cùng trang giấy đó, em hãy vòng tòn các mối liên hệ mà em 
nghĩ là quan trọng nhất đối với em vào lúc đó. 

 Chia sẻ điều này với những người bạn khác trong lớp. 
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Thảo Luận: 
 
 Các em hãy nhớ lại những chương trình và phim ảnh mà các em đã 

xem, những quảng cáo trên truyền hình và báo chí, hoặc các bản 
nhạc. Đâu là cách mà tình yêu được diễn tả trong hệ thống truyền 
thông báo chí này? Viết xuống giấy và thảo luận chúng theo nhóm 
hoặc lớp. Đâu là những thiếu xót hay nhược điểm về tình yêu mà 
truyền thông đang trình bày? 

 Thử kể ra một số thay đổi đối với các gia đình tại Úc. 
 Em hãy cho biết một số đặc tính của một tình bạn tốt. 
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FAMILY RELATIONSHIPS AND 
RELATIONSHIPS WITH FRIENDS  

 

 
 

SCRIPTURE READING 
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not 
proud. It does not dishonour others, it is not self- seeking, it is not easily 
angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but 
rejoices with the truth.It always protects, always trusts, always hopes, 
always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, 
they will cease; where there are tongues, they will be stilled; where there 
is knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in 
part, but when completeness comes, what is in part disappears. When I 
was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a 
child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. For 
now we see only a reflection as in a mirror; then we shall see face to face. 
Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known. And 
now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these 
is love.  

(1 Cor 13:4-13) 
 

 
KEY POINT 
 
FAMILY RELATIONSHIPS 
 
It is the fact that for almost all of us, the relationships we have with family 
members will be the most important of our lives. Even though we may take 
our parents and brothers and sisters for granted, we realise often, 
particularly as we get older, how important they are to us. 
The family is still at the heart of Australian life although patterns of family 
life have changed because the fact that roles have changed in families. 
There are many single parent families in our communities. Unlike previous 
generations, many mothers are in paid employment outside the home, and 
many fathers have taken on flexible work conditions. Many families no 
longer share meals or talk together much because of pressure of time. 
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Discussion 
 What are some of the things you enjoy doing with your family? 
 What would you like to see your family do to improve time together 

and communications? 
 If or when you are a parent yourself, what are you determined to do 

with your children? 
 
RELATIONSHIPS WITH FRIENDS 
 
Second important relationship is relationships with friends. Here is a list of 
qualities of a good friendship developed by young people: 
In a good friendship, 

 you don’t use each other up. You respect each other as persons, not 
for what you can get out of the other. 

 You care when your friend is worried or hurt, and your friends care 
about you. 

 You don’t need to attack others in order to feel good about yourself. 
 You can laugh together and have fun. 
 Each person puts an equal amount into the relationship. 
 There is not one person in charge. 
 You can disagree with each other and still be friends. 
 Both people’s experiences are important and valuable. 
 You don’t own each other. Both of you are free to have other friends. 

 
Discussion and reflection 
Discuss these questions in group and report back to class. 

 How important is friendship to your age group? Explain your answer. 
 Give an example of a time in your life when friendship was really 

important to you. Why did you need a friend at this time? 
 Friendships change a lot over the secondary school years. What 

changes in friendship have you experienced? What may be some of 
the reasons for this? 

 What have you learned about friendship through the friends you now 
have? 
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ACTIVITY 
 

 Across on a paper, write your name and around your name write 
the names of as many different people in your life as you can. 

 Underneath each relationship that person has to you. 
 Next to this, write five things that are necessary for relationships to 

work well. 
 On the page you created, circle the relationships that are most 

important to you at the moment, 
 Share some of this work with others or with the class. 

 
Discussion 
Think of the television programs and films you watch, the advertisements 
that are on TV and in newspaper, the music of our contemporary culture.   

 What are some of the ways in which love is shown through these 
media? List this first, then discuss them in groups or as class.  

 What are the shortcomings of the way love is often presented in our 
media? 
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BÀI 10: LIÊN HỆ TÍNH DỤC  
 

 
 

LỜI CHÚA 
Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, 
không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, 
không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy 
điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, 
chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được…  

(1 Cor 13:4-13) 
 

 
TÍNH DỤC VÀ TÌNH BẠN 
 
Cảm thấy bị người khác phái lôi cuốn là điều có thể làm ta bối rối, sợ hãi 
và phấn chấn cùng một lúc. Trong tất cả chúng ta, ai cũng có khuynh 
hướng muốn yêu và được yêu. Các năm còn thiếu niên là những năm ta 
thấy mình bị người khác phái lôi cuốn lần đầu, và là lúc ta hình thành nhiều 
tình bạn quan trọng giúp ta có quyết định chọn những mối liên hệ sau này 
trong đời. 
 
Tính dục có ý nói về toàn bộ con người của chúng ta, nó bao gồm nam 
tính hay nữ tính, cách chúng ta biểu lộ tình yêu, khả năng  tin cậy vào 
người khác, trách nhiệm chúng ta có vì người khác. Tính dục là phần chủ 
yếu tạo ra toàn bộ nhân cách của chúng ta. Tuổi thiếu niên là lúc mỗi người 
chúng ta cảm nghiệm được sự phát triển tính dục của mình. Nó cũng là 
lúc các nhân đức đi kèm với tính dục xuất hiện, như: 
Tinh thần trách nhiệm; 

 Biết quan tâm tới người khác; 
 Biết kính trọng người khác như những cá thể; 
 Biết tự trọng; 
 Biết cảm thương; 
 Biết tự chủ; 
 Biết thực hiện các quyết định chín chắn 

 
Thảo luận 
Lời nói nào mà em muốn dùng để diễn tả một sự liên hệ tốt với một người 
bạn trai hay bạn gái? 
Đâu là cảm giác mà con gái và con trai có khi bắt đầu một mối liên hệ? 
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GIÁO HUẤN CÔNG GIÁO VỀ TÍNH DỤC 
 
Giao hợp tính dục bao gồm một cam kết trưởng thành, nghĩa là nó không 
phải chỉ là một hành động của thân xác nhưng là một hành động của toàn 
bộ con người, một hành động tự hiến. 

 Vì là một hành động của toàn bộ con người, nó đòi phải có sự trưởng 
thành, cam kết và trách nhiệm. Ba điều ấy được nói lên trong một 
cam kết suốt đời của hôn nhân. 

 Vì quá đặc biệt và thánh thiêng, giao hợp tính dục chỉ xảy ra khi hai 
người chính thức cưới nhau. 

 Nếu phạm tội này, chúng ta có thể đến xưng tội trong bí tích hoà giải 
 
Truyền thống giáo hội Công Giáo có một cái nhìn và lời dạy bảo rõ ràng 
về tính dục và giới tính. Những điều này phát xuất từ niềm tin của giáo hội 
về phẩm giá của mỗi người, và sự thánh thiêng của sự sống. Thật là quan 
trọng để mọi người công giáo biết về sự thật luân lý của giáo hội trong 
lãnh vực này. 
 
Sau đây là liệt kê một vài câu hỏi thường được hỏi nhiều nhất về tính dục. 
Các em đọc qua và thảo luận những lời dạy bảo qua những câu hỏi được 
đưa ra. 
 
1. Nếu giáo hội chống lại việc giao hợp tính dục ngoài hôn phối, tại 

sao chúng ta lại thấy có rất nhiều trong truyền thông, qua phim 
ảnh và truyền hình, và ngay cả giữa những người bạn và gia đình 
chúng ta? 

 
Truyền thông thường trình bày về tính dục một cách không thận trọng, 
không chứa đựng tình yêu, không xác tín và vô trách nhiệm. Cái nhìn 
về tính dục này làm cho những người tham gia vào việc đó bị giảm 
phẩ giá của họ. Chúng ta trở nên quá thường đối với loại tính dục tạm 
thời này đến nổi chúng ta không còn để ý đến nó. Nhiều người cảm 
thấy khó chấp nhận Giáo huấn này của giáo hội bởi vì truyền thông 
đưa ra nhiều hình ảnh trái ngược với giáo huấn giáo hội. Tuy nhiên, 
niềm tin và các giá trị hình thành hình thành nền tảng của lời dạy bảo 
của giáo hội trong lãnh vực này sẽ giúp chúng ta trưởng thành đối với 
tiềm lực và hạnh phúc của con người. 
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2. Giáo huấn về việc không được phép giao hợp tính dục ngoại hôn 
phối có từ thời điểm mà thế giới chưa có phương pháp ngừa thai 
an toàn. Giáo huấn này là để ngăn ngừa trẻ em sinh ra ngoài hôn 
phối. Phải chăng bây giờ giáo huấn này không còn thích hợp 
nữa? 
Giáo huấn của giáo hội về vấn đề này không bao giờ liên quan đến 
phương pháp ngừa thai. Thay vào đó giáo huấn này dựa trên cái nhìn 
căn bản về sự tốt lành và phẩm giá của con người và ý nghĩa đích thực 
của thân thể con người đó là được tạo dựng cho một tình yêu chung 
thuỷ, và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. 
 

3. Phải chăng đây không phải là một việc tự nhiên để người trẻ thử 
nghiệm tính dục trước khi họ lập gia đình với một người nào đó 
sau khi đã thử trước và thấy hợp hay sao? 
Là một việc hoàn toàn tự nhiên rằng người trẻ hướng chiều về tính 
dục, và rằng các em bị hấp dẫn với người khác phái tính cùng tuổi. Tuy 
nhiên, phẩm giá của con người có nghĩa rằng con người có năng lực 
mạnh hơn là chỉ mù quáng chạy theo cảm giác và bản năng của mình. 
Con người là một tạo vật thông minh có thể quyết định để không tham 
gia vào những việc làm cụ thể nào đó có ảnh hưởng đến niềm tin và 
giá trị của họ. 

 
4. Giáo huấn của giáo hội về giao hợp tính dục ngoài hôn phối có thể 

OK đối với phái nữ nhưng phái nam cần có tự do hơn trong việc 
thử nghiệm. 
Tiêu chuẩn hai mặt này vẫn còn hiện hữu trong xã hội ngày nay, mặc 
dầu thật không khó để có thể nhận ra sự phi lý này. Giáo huấn của 
giáo hội trong lãnh vực này không bao giờ dựa trên việc lo sợ bị mang 
thai, nhưng trên niềm tin vào phẩm giá của mọi con người, nam cũng 
như nữ. Nếu các niềm tin và các giá trị đáng để giữ, thì chúng áp dụng 
cho cả nam lẫn nữ. 
 

5. Không phải là điều tốt để “cưới thử” để hai người có thể bảo đảm 
rằng hôn nhân của cả hai sẽ bền vững. 
Tình yêu là món quà suốt đời của hai người cho nhau. Nếu nó được 
“thử” hoặc có điều kiện đặt trên nó, thì thật là khó để nhìn thấy đó là 
tình yêu thật sự. Tình yêu vô điều kiện được diễn tả xuyên qua ước 
muốn thực hiện một xác tín với người khác. 
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BÀI TẬP 
 

 Em thử cho hay tại sao tính dục là điều quan trọng? 
 Em có đồng ý khi có người bảo tính dục chỉ là việc của thân xác hay 

không? Tại sao? 
 
CẦU NGUYỆN 
 
Giáo Lý Viên: Tuổi thiếu niên là lúc mỗi người chúng ta cảm nghiệm được 
sự phát triển tính dục của mình. Nó cũng là lúc các nhân đức đi kèm với 
tính dục xuất hiện, như: tinh thần trách nhiệm; biết quan tâm tới người 
khác; biết kính trọng người khác như những cá thể; biết tự trọng; biết cảm 
thương; biết tự chủ; biết thực hiện các quyết định chín chắn. Ta hãy xin 
Thánh Gia  cầu cùng Chúa ban cho ta những đức tính cần thiết ấy. 
 
Tất Cả: Lạy Chúa Giêsu là Đấng yêu mến sự trong sạch. Lạy Đức Mẹ là 
Mẹ rất sạch trong. Lạy Thánh Giuse là đấng gìn giữ Đức Mẹ Đồng Trinh, 
giờ đây con chạy đến cùng các Ngài, xin các Ngài khẩn cầu cùng Chúa 
cho con. Con tha thiết mong được trong sạch trong tư tưởng, lời nói và 
việc làm như các Ngài từng nêu gương. Xin bầu cử để con ý thức sâu xa 
được sự nết na biểu lộ qua tác phong bên ngoài. Xin bảo vệ đôi mắt con, 
vốn là cửa sổ linh hồn, khỏi những điều có thể làm mờ vẻ sáng tâm hồn 
con đến không còn phản chiếu được sự trong sạch của Chúa Kitô. Và khi 
Bánh Thiên Thần trở thành Bánh nuôi tâm hồn con lúc Rước Lễ, xin hãy 
niêm phong nó vĩnh viễn khỏi bất cứ ham muốn tội lỗi nào. Lạy Thánh 
Tâm Chúa Giêsu, nguồn suối mọi sự trong sạch, xin thương xót con. 
Amen. 
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SEXUALITY AND FRIENDSHIP  
 

 
 

SCRIPTURE READING 
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not 
proud. It does not dishonour others, it is not self- seeking, it is not easily 
angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but 
rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, 
always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, 
they will cease; where there are tongues, they will be stilled; where there 
is knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in 
part, but when completeness comes, what is in part disappears. When I 
was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a 
child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. For 
now we see only a reflection as in a mirror; then we shall see face to face. 
Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known. And 
now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is 
love.  

(1 Cor 13:4-13) 
 

 
SEXUALITY AND FRIENDSHIP 
 
Feelings about the opposite sex can be confusing, scary and exhilarating 
all at the same time. There is something in all of us who wants to love and 
to be loved. The years of being a teenager are when we first become 
attracted to the opposite sex, and when we form many important 
friendships that will help us with the decisions about relationships that we 
will make in later life. 
 
Sexuality refers to our whole being, and it includes our masculinity and 
femininity, the way we show love and affection, the ability we have to trust 
others, the responsibility we take for others. Our sexuality is a crucial part 
of our overall personality. Adolescence is a time when each person 
experiences the development of his or her sexuality. It is the time when 
virtues that go with sexuality, such as: 

 Responsibility 
 Concern for others 
 Respect for people as individuals 
 Respect for oneself 
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 Compassion 
 Self-control 
 Mature decision making 

 
Discussion 

 What words would you use to describe a good relationship with a 
boyfriend or girlfriend? 

 What feelings do girls and boys have at the beginning of a 
relationship? 

 
CATHOLIC TEACHING ABOUT SEXUALITY 
 
Within the Catholic tradition, there are clear views and teachings about 
sexuality and sex. These flow from the Church’s belief in the dignity of each 
human person, and the sacredness of life. It is important that every 
Catholic knows what the moral truths of the Church are in this area. 
 
The following is the list of questions that are most commonly asked about 
them. Read through and discuss these teachings through the questions 
that are provided. 
 
What does the Catholic Church teach about sex outside marriage? 
Sexual intercourse involves an adult commitment that means it is not just 
an action of the body but an action of the whole person – an act of self-
giving. 

 Because it is an action of the whole person, it requires maturity, 
commitment and responsibility. These three things are properly 
expressed in the life-long commitment of marriages. 

 Because it is so special and so sacred, sexual intercourse belongs 
only within marriage. 

 If someone make the mistake of having sex outside of marriage, the 
forgiveness of God through the Church is available to them through 
the Sacrament of Reconciliation 

 
1. If the Church is so against sex outside of marrIage, why do we 

see so much of it in the media, through films and television, and 
even among our friends and families? 
The way that sex is portrayed in the media is often as a thoughtless 
act, that carries no love, no commitment and no responsibility. This 
approach to sex degrades the    people who take part in it. We have 
become so used to this kind of sex in the media, that we almost take 
no notice of it now. The teaching of the Church in this area is difficult 
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to accept because we see so much of the opposite approach all around 
us. However, the beliefs and values that form the basis of Christian 
teaching in this area are those that will help us to grow to full human 
potential and happiness. 
 

2. This teaching about no sex outside of marriage comes from a time 
when there was no safe contraception. It was to prevent children 
being born outside of marriage. Isn’t it irrelevant now? 
This teaching of the Church on this issue have never been linked to 
contraception. Rather it is based on a fundamental view of the 
goodness and dignity of human beings and the real meaning of the 
human body, created for faithful love, temple of the Holy Spirit. 
 

3. Isn’t it natural for young people to experiment with sex before 
they settle down with one partner? 
It is perfectly natural that young people are interested in sex, and that 
they are attracted to people of their age of the opposite sex. However, 
the dignity of human beings means that they are capable of more than 
just blindly following their feelings and instincts. Human beings are 
intelligent free- willed creature who can decide not to take part in 
certain activities about which they hold clear beliefs and values. 
 

4. The teaching of the Church on sex outside marriage may be OK 
for girls, but boys need to have more freedom to experiment. 
This double standard is still present in today’s society, but it doesn’t 
take much to see how illogical it is. The teaching of the Church in this 
area is not based on the fear of pregnancy, but on a belief in the 
dignity of every person, men and women. If beliefs and values are 
worth holding to, they apply to both women and men. 
 

5. Isn’t it a good idea to have a “trial marriage” so we can be sure 
that we are going to make our marriage work? We intend to get 
married later. 
Love is life-long gift of two people to each other. If it is put under “trial” 
or has conditions put on it, it is hard to see how it is real love. 
Unconditional love is expressed through a willingness to make a 
commitment to the other person. 
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BÀI 11. Ý NGHĨA PHÉP THÁNH THỂ  
 
 

 
 

LỚI CHÚA 
Họ chuyên cần nghe các Tông Ðồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham 
dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện. Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Ðồ làm 
nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi 
sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người 
tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Ðền 
Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ 
ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng 
đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. 

(Cv 2:42-47) 
 

 
Ý CHÍNH 
 
CỬ HÀNH Ý NGHĨA NHẤT 
 
Phép Thánh Thể là cử hành quan trọng nhất trong phụng vụ của Giáo Hội. 
Nó là nguồn tất cả cuộc sống của một người Công giáo. Đây là một hy lễ 
hiện thực hóa đời sống, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và 
sựhiện diện thực sự của Chúa dưới hình Bánh và Rượu. 
 
Đây cũng là một cử hành ngợi khen và tạ ơn Chúa Cha, tưởng niệm và 
cử hành các hoạt động của Chúa Giêsu Kitô, được Chúa Thánh Thần ban 
sức mạnh. Toàn thể cộng đoàn Giáo Hội cử hành trong sự hiệp nhất của 
Chúa Thánh Thần., mỗi người đều có một vai trò và sứ vụ của mình. 
 
CÁC BIỂU TƯỢNG VÀ HÀNH ĐỘNG NGHI THỨC 
 
Các biểu tượng và hành động nghi thức được dùng trong phụng vụ để  
nói lên ý tưởng chứa đựng trong các bí tích. Bánh và rượu là những biểu 
tượng của việc nuôi dưỡng. Bánh là nguồn chính của cuộc sống tâm linh: 
Bánh được thánh hiến trở nên thân thể Chúa Kitô và vì thế là nguồn chính 
của cuộc sống tâm linh. Rượu là thức uống chính được dùng trong các 
bữa ăn trong nhiều nền văn hoá. Rượu thánh hiến là máu Chúa Kitô. Máu 
liên đới đến cuộc sống. Rượu thánh hiến cần thiết cho cuộc sống tâm linh. 
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Bánh và rượu là biểu tượng của nuôi dưỡng. Của nuôi dưỡng này có thể 
có tính cách cá nhân; nhưng cũng biểu tượng cho việc dưỡng nuôi có tính 
cộng đoàn.  
Bẻ bánh, và cầm lấy chén và cùng chia sẻ với nhau đều là các hành động 
biểu tượng. 
Việc cử hành Phép Thánh Thể được cấu trúc quanh các hành động nghi 
thức, có liên quan tới các biến cố thường ngày của ta. Đó là : (a) tụ tập; 
(b) hòa giải; (c) công bố Lời Chúa; (d) lắng nghe Lời Chúa; (e) dâng của 
lễ; (f) chia sẻ bữa ăn; (g) ra đi và tạo khác biệt. 
 
THÁNH THỂ VÀ LỄ VƯỢT QUA 
 
Các Tin Mừng Nhất Lãm trình bày Bữa Tiệc Ly như là một bữa tiệc Vượt 
Qua. Trong bữa ăn này, khi bẻ bánh không men, đọc các lời cầu nguyện 
cổ truyền, và phân phối bánh, Chúa Giêsu thêm những lời sau: Này là 
Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con. Rồi khi Người chuyền chén rượu với 
các lời cầu nguyện cổ truyền, Người thêm: Này là Máu Thầy, sẽ đổ ra vì 
các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Bằng cách này, 
Chúa Giêsu đã đem một ý nghĩa hoàn toàn mới về Lễ Vượt Qua cho các 
môn đệ Người: đây là cuộc xuất hành của Chúa Giêsu ra khỏi sự chết, 
vốn là kết quả của tội lỗi, để bước vào sự sống mới của phục sinh. Chúa 
Giêsu nay là Chiên Vượt Qua mới, đã đổ máu ra trên thánh giá, giống 
như máu của chiên vượt qua đầu tiên được đánh dấu trên cửa của dân 
Do Thái, nhờ đó cứu họ khỏi phải chết và đem họ tới sự sống mới.   

 
TÓM TẮT 
 
Khi cộng đoàn cử hành Bí Tích Thánh Thể là Cộng đoàn: 

 Tham dự vào cuộc sống, sự chết và sống lại của Chúa Kitô. 
 Nhận ra chính tội lỗi của mình, và quyết tâm thay đổi. 
 Lắng nghe Lời Chúa. 
 Ca tụng Chúa Cha, qua Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần 
 Kín múc ơn Chúa. 
 Chia sẽ Mình và Máu Chúa Kitô 
 Hướng về Nước Chúa đang ngự đến. 
 Tiếp tục sứ vụ của Chúa Kitô bằng cách phục vụ người khác trong 

cộng đoàn 
 
Phép Thánh Thể là hy lễ hiện thực hoá đời sống, sự chết và sự phục sinh 
của Chúa Giêsu. Với Phép Thánh Thể, Chúa Giêsu là Chiên Vượt Qua 
Mới. 
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BÀI TẬP 
 

1. Tại sao nói Phép Thánh Thể là cử hành quan trọng nhất trong 
phụng vụ? 

2. Kể ra hai biểu tượng của tính cộng đoàn trong của nuôi dưỡng 
Thánh Thể. 

3. Hãy kể ra một số hành động nghi thức của Phép Thánh Thể. 
4. Tại sao gọi Chúa Giêsu là Chiên Vượt Qua Mới? 

 

CẦU NGUYỆN 
 
Chia các em thành 2 nhóm để cùng đọc bài cầu nguyện sau: 
Nhóm 1 Chúa Kitô hiến sinh được phân phát giữa chúng ta. Alleluia! 
Nhóm 2 Người ban cho ta Mình Người làm của ăn, và Người đổ 

Máu Người trên chúng ta. Alleluia! 
Nhóm 1 Hãy tới gần Chúa và ngập tràn ánh sáng của Người. Alleluia! 
Nhóm 2 Hãy nếm để thấy Chúa dịu ngọt dường bao. Alleluia! 
Nhóm 1 Hãy chúc tụng Chúa trên các tầng trời. Alleluia! 
Nhóm 2 Hãy chúc tụng Người trên nơi cao thẳm. Alleluia! 
Tất cả: Hãy chúc tụng Người hỡi mọi thiên thần. Alleluia! Hãy chúc 

tụng Người hỡi mọi thần thánh. Alleluia! 
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MEANING OF THE EUCHARIST 
 

 
 

SCRIPTURE READING 
They devoted themselves to the apostles’ teaching and to fellowship, to 
the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the 
many wonders and signs performed by the apostles. All the believers 
were together and had everything in common. They sold property and 
possessions to give to anyone who had need. Every day they continued 
to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes 
and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying 
the favour of all the people. And the Lord added to their number daily 
those who were being saved. 

(Acts 2:42-47) 
 

 
SIGNIFICANCE 
 
The Eucharist is the most significant celebration in the Church’s liturgy. It 
is the source of all Catholic life. It encompasses the life, death and 
resurrection of Jesus Christ. 
 
This celebration is based on the belief that the Eucharist is a sacrifice 
making present the life, death and resurrection of Jesus and the real 
presence of Christ under the appearance of bread and wine. 
 
The Eucharist is a celebration of praise and thanksgiving to the Father, 
remembering and celebrating the actions of Jesus Christ, and given power 
by the Holy Spirit. The whole assembly wordships and celebrates the 
liturgy in the unity of the Spirit: Everyone has a function and ministry. 
 
SYMBOLS AND SYMBOLIC ACTIONS 
 
Symbols and symbolic actions have been used in liturgy to represent ideas 
contained in the sacraments. The bread and wine are symbols of 
nourishment. Bread is the main support of life: Consecrated bread 
becomes the body of Christ and thus the main support of the spiritual life. 
Wine is the main drink used at meals in many cultures. Consecrated wine 
is the blood of Christ. Blood is associated with life. The consecrated wine 
is essential nourishment to the spiritual life. 
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This nourishment can be individual; but the communal nature of the 
Eucharistic also means that it is a symbol of communial nourishment. 
Breaking of the bread, taking the cup and sharing it are both symbolic 
actions. 
 
The celebration of the Eucharist is structure around ritual actions that 
touch on the everyday events of our life:  
(a) gathering;  
(b) reconciliation;  
(c) Proclaiming the Word;  
(d). Listening to the Word;  
(e)Giving the gifts;  
(f) sharing the meal and  
(g) going out and making the difference. 
 
THE EUCHARISTIC AND PASSOVER 
 
The Synoptic gospels (Matthew, Mark and Luke) present the Last Supper 
as a Passover meal. Within the meal, as he broke the unleavened bread 
and sai the traditional prayers, and passed the bread around, Jesus added 
the words: This is my body, which will be given up for you. As he 
passed around the cup of wine with the tradtional Passover prayers, Jesus 
added the words: This is my blood, which will be poured out for you. 
Do this in memory of me.  
 
In this way, Jesus gave a radical new meaning to the Passover for all those 
who were his disciples. This is the exodus of Jesus through death, the 
result of human sin, to the new life of the resurrection. Jesus is the new 
Passover lamb, whose blood stains the wood of the cross, just as the 
blood of the first Passover lamb was sprinkled on the wooden doorpost of 
the Israelites, thus saving them from death and bringing them to new life 
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SUMMARY  
 
When a community celebrates the Eucharist, it: 
 

 Takes part in the life, death and resurrection of Jesus Christ. 
 Takes stock of its own sinfulness, and resolves to change 
 Listens to the Word of God 
 Gives praise to the Father, through the Son, in the Spirit. 
 Draws on God’s grace. 
 Shares the Body and Blood of Christ. 
 Looks forward to the coming of God’s Kingdom 
 Continues the mission of Jesus by serving others in the community. 

 

ACTIVITY 
  
Work in groups of 3 or 4 and answer the below questions.  
Based on the passage allocated to your group (Acts 2:42-47); (James 2:1-
9); (1 Cor 10:16-17); (1 Cor 11:23-27);  (1 Cor 11:17-22); (1 Timothy 2:1-
6); (1 Cor 11:28-34). 

1. What is the passage saying about the early celebration and 
understanding of the Eucharist? 

2. What is its relationship to the celebration of the Eucharist today? 
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BÀI 12. PHÉP THÁNH THỂ TRONG GIÁO HỘI 
 

 

 
 

LỜI CHÚA 
Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: 
trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi 
bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh 
em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng 
thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu 
đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa 
làm để tưởng nhớ đến Thầy." Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần 
ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.  

(1Cor 11:23-26). 
 

 
Ý CHÍNH 
 
BÍ TÍCH THÁNH THỂ TRONG GIÁO HỘI SƠ KHAI 
 
Bản văn xưa nhất nhắc đến Phép Thánh Thể là thư thứ nhất của Thánh 
Phaolô gửi tín hữu Côrintô (11: 23-26), viết khoảng năm 55, cho thấy Phép 
Thánh Thể hoặc  “Bẻ Bánh” là việc chính yếu nói lên sinh hoạt và bản sắc 
của cộng đoàn Kitô giáo sơ khai. Các Kitô hữu lúc đó tin rằng trong nghi 
lễ này, họ ăn Mình và uống Máu của Chúa.  
 
Trong khoảng 20 năm đầu sau khi Chúa chất, nghi lễ bẻ bánh có lẽ xảy 
ra trong bữa ăn giống như buổi tiệc ly. Khoảng giữa thế kỷ thứ nhất, việc 
làm phép bánh và rượu được tách rời khỏi bữa ăn. Bánh và rược được 
thánh hiến trong một lời cầu nguyện, mà sau này gọi là Lời Nguyện Thánh 
Thể. Sau cử hành, một số Kitô hữu được phép đem một phần Thánh Thể 
về nhà, để lãnh nhận trong tuần hoặc đem tới cho những ai không hiện 
diện được, nhất là những người bị cầm tù.  
 
BÍ TÍCH THÁNH THỂ THỜI TRUNG CỔ 
 
Dần dà, nhiều tín hữu trở thành những khán giả tham dự hơn là người 
thực sự tham dự Thánh Thể. Nhiều người ngay cả sợ, và cảm thấy mình 
không xứng đáng để rước Mình Máu Chúa và vi thế họ chỉ rước lễ trong 
những ngày lễ đặc biệt. Một số người không rước lễ trừ phi họ đã xưng 
tội trong cùng một ngày.  
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Toàn bộ thánh lễ đều được đọc bằng tiếng La-tinh. Ai không hiểu, thì tìm 
đến những việc sùng kính khác và vì thế việc Chầu Thánh Thể bên ngoài 
Thánh Lễ trở nên phổ biến.  
 
Năm 1215, để khuyến khích việc rước Thánh Thể, Giáo Hội buộc các tín 
hữu rước lễ ít nhất mỗi năm một lần vào mùa Phục Sinh. Đến giữa thế kỷ 
20, Thánh Lễ đã rất khác so với nghi thức bẻ bánh trong các thế kỷ đầu. 
Tuy thế, tín điều quan trọng nhất rằng Chúa Giêsu Kitô thực sự hiện diện 
dưới hình dạng bánh và rượu thì không hề thay đổi. Niềm tin ấy vẫn là 
căn bản trong suốt lịch sử của Phép Thánh Thể. 
 
BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ CÔNG ĐỒNG VATICAN II 
 
Công Đồng Vatican II, mặc dù vẫn nhấn mạnh đến sự Hiện Diện Thực Sự 
của Chúa Kitô trong Thánh Thể, cũng chỉ rõ rằng Người hiện diện:  

 Trong vị linh mục đang cử hành Thánh Thể;  
 Trong Lời Chúa đang đọc trong thánh lễ; và  
 Trong cả cộng đoàn đang tụ họp.  

 
Công Đồng vẫn xác nhận Thánh Thể là Lễ Hy Sinh, nhưng cũng nhấn 
mạnh rằng Thánh Thể là bữa ăn thánh của cộng đoàn. Để làm sáng tỏ 
khía cạnh này, Công đồng cho phép thay đổi cách mà thánh lễ được cử 
hành: 

 Bàn thờ được đem lên phía trước để linh mục quay mặt về phía giáo 
dân để giúp họ tham dự vào những lời cầu nguyện;  

 Thánh Lễ được cử hành bằng tiếng nói của giáo dân;  
 Giáo dân được rước lễ “dưới hai hình” (bánh và rượu đã truyền 

phép);  
 Việc đọc Thánh Kinh tăng phần quan trọng, thích hợp theo mùa và 

ngày lễ;  
 Giáo dân được khuyến khích tham dự phụng vụ cách tích cực, qua 

việc đọc sách, dẫn lễ, giúp lễ và trao Mình Máu Thánh khi cần đến.  
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BÍ TÍCH THÁNH THỂ NGÀY NAY 
 
Cử hành Thánh Thể trong Giáo Hội gồm có hai phần phụng vụ chính đó 
là Phụng vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể. Thêm vào đó còn có 
những nghi thứ như nghi thức đầu lễ và kết lễ: 
 
a. Các Nghi Thức Đầu Lễ:   

 Ca Nhập Lễ, 
 Dấu Thánh Giá, Chào Cộng Đoàn,  
 Dẫn Vào Thánh Lễ,  
 Nghi Thức Thống Hối,  
 Kinh Vinh Danh,  
 Lời Nguyện Nhập Lễ. 

 
b. Phụng Vụ Lời Chúa:  

 Bài Đọc Một,  
 Đáp Ca,  
 Bài Đọc Hai,  
 Câu Xướng Trước Tin Mừng,  
 Tin Mừng,  
 Bài Giảng,  
 Kinh Tin Kính,  
 Lời Nguyện Giáo Dân. 

 
c. Phụng Vụ Thánh Thể:  

 Chuẩn Bị Của Lễ (nhận của lễ, linh mục rửa tay, lời nguyện trên của 
lễ),  

 Kinh Nguyện Thánh Thể (Kinh Tiền Tụng, Truyền Phép, Lời Tung 
Hô),  

 Nghi Thức Rước Lễ (Kinh Lạy Cha, Dấu Bình An, Bẻ Bánh, Rước 
Lễ, Lời Nguyện Sau Hiệp Lễ). 
 

d. Các Nghi Thức Kết Lễ:  
 Phép Lành Cuối Lễ,  
 Giải Tán.  
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TÓM TẮT 
 

 Thời Giáo Hội sơ khai, Bí Tích Thánh Thể được gọi là nghi lễ bẻ 
bánh, một bữa ăn. 

 Công đồng Vatican II giúp mọi tín hữu tham dự tích cực vào Bí tích 
Thánh Thể bằng cách sử dụng ngôn ngữ thông thường và tăng vai 
trò của giáo dân.  

 

BÀI TẬP 
 

1. Khi thực hành nghi lễ bẻ bánh, các Kitô Hữu tiên khởi tin gì? 
2. Niềm tin gì vẫn là căn bản trong lịch sử Phép Thánh Thể? 
3. Theo Công Đồng Vatican II, ngoài hiện diện thực sự trong Phép 

Thánh Thể, Chúa còn hiện diện ở những đâu nữa? 
4. Em cho biết Lời Tung Hô là lời nào và nó thuộc phần nào của Thánh 

Lễ? 
 

CẦU NGUYỆN 
 
Cũng chia lớp thành 2 nhóm để đọc các lời cầu nguyện sau đây: 
 
Nhóm 1:  Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông 

phần Mình và Máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa 
Thánh Thần. Lạy Chúa, Xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng 
khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội thánh trong đức mến.. Chúng 
con cũng cầu xin Chúa trong sự hiệp thông với Đức Trinh Nữ 
Maria và toàn thể các thánh, và cùng với các ngài, chúng con 
được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa 
(Phỏng theo Kinh nguyện thánh thể 2).  

 
Nhóm 2:  Lạy Chúa nhân từ, chúng con không dựa vào sự tốt lành của 

chúng con, nhưng dựa vào lòng nhân từ vô biên của Chúa mà 
đến nơi bàn thánh Chúa. Đến cả việc thu lượm vụn bánh dưới 
bàn thánh Chúa, chúng con cũng không xứng đáng. Nhưng 
Chúa là Đấng luôn luôn có lòng từ nhân. Nên lạy Chúa nhân 
hậu, xin cho chúng con khi ăn Mình Con Chúa là Chúa Giêsu 
Kitô, và uống Máu Người, chúng con được cư ngụ trong Người 
và Người cư ngụ trong chúng con. Amen (Phỏng theo Lời 
Nguyện Hiệp Lễ của Giáo Hội Anh Giáo).  
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EUCHARIST IN THE CHURCH 
 

 
 

SCRIPTURE READING 
For I received from the Lord what I also passed on to you: The Lord Jesus, 
on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, 
he broke it and said, “This is my body, which is for you; do this in 
remembrance of me.” In the same way, after supper he took the cup, 
saying, “This cup is the new covenant in my blood; do this, whenever you 
drink it, in remembrance of me.” For whenever you eat this bread and drink 
this cup, you proclaim the Lord’s death until he comes. 

(1 Cor 11:23-26) 
 

 
EXPLAINING 
 
THE EUCHARIST IN THE EARLY CHURCH 
 
The very earliest reference to the Eucharist come from the first letter of 
Paul to the Corinthians (1 Cor 11:23-26). This letter was written in the 
middle of the first century, probably around year 55 and it gives us 
evidence that the Eucharist or the “breaking of the bread” was central to 
the life and identity of the early Christian communities. The early Christians 
believed that in the breaking of the bread they were eating and drinking 
the Body and Blood of the Lord. 
 
In the first twenty or so years after Jesus’ death, the breaking of the bread 
probably took place within a meal, just as it had at the Last Super of Jesus. 
However, from the middle of the first century the blessing of the bread and 
wine were separated form the meal. The bread and wine was first 
consecrated in a prayer, which came to be called the Eucharistic prayer. 
After the celebration, some Christians were allowed to take portion of the 
Eucharist home, to receive during the week or to bring to those who could 
not be present, especially persecuted Christians in prison. 
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THE EUCHARIST IN THE MIDDLE AGES 
 
Gradually, for reasons that are not always very clear, many ordinary 
people became more like spectators than participants in the Eucharist. 
Some were even fearful of the Eucharist, feeling unworthy to receive it.  
Many Catholics stopped receiving the sacrament frequently, and they limit 
their reception of Eucharist to special feasts. Some did not receive 
Communion unless they had gone to confession on the same day. 
 
The whole mass was recited in Latin. Those who could not understand 
Latin turned to other devotions and the adoration of the Eucharist outside 
the time of mass became widespread. 
 
In 1215 AD, to encourage people to receive the Eucharist, it became 
obligatory for Catholics to receive Communion at least once a year, at 
Easter. By the middle of the twentieth century, the Mass was very different 
from the gatherings for the breaking of the bread in early centuries. 
However, the most important belief that Jesus Christ is truly present under 
the appearance of bread and wind did not change. This belief has been 
fundamental in the history of the Eucharist through the centuries. 
 
THE EUCHARIST AND THE SECOND VATICAN COUNCIL 
 
The Council while strongly emphasised the Real Presence of Christ under 
the appearance of bread and wine, it also points out that Christ is present 
in: 

 The priest who celebrates the Eucharist; 
 The Scripture that is read aloud, and in  
 The gathered community. 

 
The second Vatican Council, while reaffirming the Eucharist as the same 
Sacrifice as that of Jesus on the Cross, also emphasised that the Eucharist 
is the holy meal of the community. To make this clear, and to help people 
participate fully, the Council authorised changes in the way Mass was 
celebrated. 

 The altar is brought forward so the priest could face the people to 
help them join in the prayers.  

 The Mass is now to be celebrated in the language of the people. 
 Communion could now be given “under two species” (Consecrated 

bread and wine). 
 More importance was given to the reading of Scripture as 

appropriate to the Church season of feast. 
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 Lay people were encouraged to take active part in the liturgy, 
through reading, commentating, serving and helping to distribute 
Communion where needed. 

 
THE EUCHARIST TODAY 
 
The celebration of the Eucharist in the Church today has two main parts. 
These are: The Liturgy of the Word and the Liturgy of the Eucharist and in 
addition to that there are two rites which are the Introduction Rites and the 
Concluding Rites.   
 

a. The Introduction Rites includes: 
 The entrance song or Atiphon; 
 The Sign of the Cross, 
 the Greeting,  
 The introduction, 
 The Penitential Rite, 
 The Gloria, and  
 The Opening Prayer. 

 
b. The Liturgy of the Word includes:   

 
 First Reading;  
 Responsorial Psalm;  
 Second Reading;  
 Gospel Acclamation;  
 Gospel;  
 Homily;  
 Profession of Faith; and  
 Prayer of the Faithful. 

  
c. The Liturgy of the Eucharist includes:  

 The Preparation of the Gifts ( procession of the gifts; Priest’s 
washing of hands; prayer over the gifts).  

 The Eucharistic Prayer (the Preface; The Consecration, the 
Doxology);  

 Communion Rites (the Lord’s prayer; the sign of peace, 
Breaking of Bread; Communion, Prayer after communion). 

d. The Concluding Rites includes:  
 Final blessing  
 Dismissal 
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SUMMARY  
 

 The early Christians believed that in the breaking of the bread they 
were eating and drinking the Body and Blood of the Lord. 

 The second Vatican Council encouraged lay people to take active 
part in the liturgy, through reading, commentating, serving and 
helping to distribute Communion where needed. Especially the 
Mass is celebrated in local language. 

 

PRAYER  
 

1. Father, may all of us who share in the Body and Blood of Christ, be 
brought together in unity by the Holy Spirit. Lord, remember your 
Church throughout the world; make us grow in love. May we praise 
you in union with Mary and all the saints and give you glory, through 
your Son, Jesus Christ (Adapted from Eucharistic Prayer 2). 
 

2. We do not presume to come to your table, merciful Lord, trusting in 
our own goodness, but in your great mercy. We are not worthy so 
much as to gather up the crumbs under your table. But you are the 
same Lord whose nature is always to have mercy. Grant us 
therefore, gracious Lord, so to eat the flesh of your Son, Jesus 
Christ, and to drink his blood, that we may dwell in him and he in us 
(Adapted from the Anglican English Order of Communion). 
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PHỤ LỤC 
 

CÁC KINH THÔNG DỤNG 
 
DẤU THÁNH GIÁ 
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. 
 
KINH LẠY CHA 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị 
đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay 
lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ 
chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi 
sự dữ. Amen. 
 
KINH KÍNH MỪNG 
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà; Bà có phúc lạ hơn mọi 
người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu 
cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. 
 
KINH SÁNG DANH 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có 
trước vô cùng, và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. 
 
KINH ĂN NĂN TỘI 
(Short Act of Contrition) 
 

Lạy Chúa con, con ăn năn thống hối vì  
Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, 

mà con đã phạm đến Chúa. Nhờ ơn 
Chúa giúp con sẽ không phạm tội nữa. 

Amen. 

O my God, I am sorry that I have sinned 
against you, because you are so good, 
and with your help I will not sin again. 

Amen. 

 
KINH TIN 
Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con 
lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, 
chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội 
Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng 
đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen. 
 
KINH CẬY 
Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa 
sẽ ban ơn cho con giữ Đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng, xem 
thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc, và lòng lành 
vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. 
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KINH KÍNH MẾN 
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự vì Chúa là Đấng 
trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. 
Amen. 
 
KINH DÂNG MÌNH BUỔI SÁNG 
Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Bà 
Maria, mà dâng cho Trái Tim Chúa, mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự 
khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con, và cầu nguyện theo ý 
Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, 
có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng. 
 
KINH DÂNG MÌNH BUỔI SÁNG NGẮN 
Lạy Chúa, con dâng cho Chúa mọi lời con cầu xin, mọi điều con suy nghĩ, mọi việc 
con làm và mọi hành vi cử chỉ của con, để chúng làm vinh danh Chúa và mưu ích 
cho thế giới. Amen. 
 
KINH DÂNG MÌNH BUỔI SÁNG (dành cho các em nhỏ tuổi hơn) 
Lạy Chúa, con dâng lên Chúa mọi điều con suy nghĩ, hoặc con làm hay con  nói. 
Con cũng dâng lên Chúa mọi công việc của con và mọi trò chơi của con trong ngày 
hôm nay. Amen. 
 
KINH DÂNG MÌNH BUỔI SÁNG (Dòng De La Salle) 
Lạy Chúa Cha, hôm nay xin hướng dẫn con trong tình yêu của Chúa, vì hôm nay là 
ngày của Chúa. Xin cho con biết chia sẻ tình yêu của Chúa với người khác, vì toàn 
thể loài người là của Chúa. Xin giúp con trong việc con làm hôm nay, vì việc con làm 
là việc của Chúa. Xin cho con biết yêu mến và kính trọng chính mình con, vì con là 
của Chúa. Amen. 
 
KINH THIÊN THẦN BẢN MỆNH 
Lạy Đấng Thiên Thần Chúa đã sai xuống hướng dẫn con, xin Người soi sáng và 
bước đi bên con; xin che chở và bảo vệ con; xin hướng dẫn con trên mọi nẻo đường 
đời. Amen. 
 
CHÚC LÀNH TRƯỚC BỮA ĂN 
Lạy Chúa, mọi công trình của Chúa hãy ca tụng Chúa. 
Đáp: Toàn dân Chúa hãy chúc tụng Người. 
Lạy Chúa, xin chúc phúc (dấu thánh giá) cho chúng con và những của ăn chúng con 
sắp nhận lãnh do lòng nhân hậu của Chúa. Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con.  
Đáp: Amen.  
 
CHÚC LÀNH SAU BỮA ĂN 
Lạy Chúa, mọi công trình của Chúa hãy ca tụng Chúa. 
Đáp: Toàn dân Chúa hãy chúc tụng Người.  
Lạy Chúa toàn năng, Đấng hằng sống và hiển trị đời đời, chúng con tạ ơn Chúa về 
mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con. 
Đáp: Amen.  
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KINH CÁO MÌNH TRONG THÁNH LỄ 
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều 
trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi 
mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh 
và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta. 
 
KÍNH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng 
con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa 
Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức 
Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. 
 
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. 
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi 
lòng dạy dỗ các thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức 
Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công 
nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. 
 
KINH VỰC SÂU 
Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương 
nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội, nào 
ai rỗi được? Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã 
trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa con. 
Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người 
rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. 
Lạy Chúa con, xin ban cho các linh hồn (linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được 
sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy các linh hồn (linh hồn…) cho khỏi tù 
ngục mà được nghỉ yên. Amen. 
 
KINH SÁNG SOI (Kinh đọc trước khi làm việc) 
Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin 
Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều 
nhờ bởi ơn Chúa. Amen. 
 
KINH TRUYỀN TIN 
Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria. 
Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. 
Kính mừng Maria…. 
 
Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời. 
Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. 
Kính mừng Maria… 
Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người. 
Đáp: Và ở cùng chúng con. 
Kính mừng Maria… 
 
Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. 
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. 
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Lời nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, 
là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã 
xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, 
cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp 
Chúa Kitô là Chúa chúng con. 
Đáp: Amen.  
 
KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG (Thay kinh Truyền Tin, đọc trong Mùa Phục 
Sinh) 
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng. Alleluia. 
Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia. 
Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia. 
Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia. 
Lạy Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Alleluia. 
Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia. 
Lời nguyện: Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội bởi Đức 
Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại, xin vì Đức Nữ 
Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng 
phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. 
Đáp: Amen.  
 
KINH LẠY NỮ VƯƠNG 
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, 
thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng 
con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi, Bà là Chúa bầu chúng con, 
xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy 
Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! 
Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. 
 
KINH CÁM ƠN 
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con 
không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, 
hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây 
Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn 
nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay (tối thì đọc: ngày hôm 
nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy 
các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp 
cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen. 
 
KINH TRÔNG CẬY 
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng 
con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn; Đức Nữ Đồng Trinh, hiển vinh sáng láng. 
Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 
 
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. 
Đáp: Thương xót chúng con. 
 
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria. 
Đáp: Cầu cho chúng con. 
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Lạy Ông Thánh Giuse là Bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời Đồng Trinh. 
Đáp: Cầu cho chúng con. 
  
KINH HÃY NHỚ 
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng 
nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ 
chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình 
xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ 
đoái đến con, là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, 
một rủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen. 
 
KINH THÁNH THIÊN THẦN MICAE 
Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin người bênh vực chúng con trong ngày chiến 
đấu; xin bảo vệ chúng con khỏi sự ác độc và cạm bẫy của ma quỉ. Chúng con khiêm 
nhường xin Chúa trừng phạt nó và nhờ quyền năng của Chúa, lạy hoàng tử muôn 
đạo binh thiên quốc, xin người hãy ném Satan và mọi ma quỉ xấu xa xuống hỏa 
ngục, chúng hằng rảo quanh khắp thế giới tìm cách phá hoại các linh hồn. Amen. 
 
LẦN HẠT MÂN CÔI 
Cách thức lần hạt 
Trọn tràng hạt Mân Côi gồm 20 chục, nhưng chia ra bốn phần riêng biệt, mỗi phần 
gồm 5 chục. Phần thứ nhất là năm Mầu Nhiệm mùa Vui, phần thứ hai là năm Mầu 
Nhiệm Sáng,  phần thứ ba là năm Mầu Nhiệm mùa Thương, phần thứ bốn là năm 
Mầu Nhiệm mùa Mừng.  
Để khởi đầu kinh Mân Côi, chúng ta làm dấu Thánh Giá. Sau đó có thể đọc kinh Tin 
Kính, 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh, tay lần khúc đầu của 
tràng hạt. Tuy nhiên không buộc đọc những kinh vừa nói để được ân xá của kinh 
Mân Côi.  
Sau đây là những điều cần phải làm: suy gẫm 1 mầu n hiệm, đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 
kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh. Sau mỗi chục kinh đọc: Lạy Chúa Giêsu, xin 
tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên 
thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen. 
Đó là 1 chục hạt. Chục nào cũng đọc như thế nhưng với sự suy gẫm các Mầu Nhiệm 
khác nhau. Hết tràng hạt thì đọc kinh Lạy Nữ Vương, và có thể thêm kinh Cầu Đức 
Bà. 
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Các Mầu Nhiệm Mùa Vui. 
 
Năm Sự Vui: 

 Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin  
cho được ở khiêm nhường.  

 Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng 
yêu người.  

 Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho 
được lòng khó khăn.  

 Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin 
cho được vâng lời chịu lụy.  

 Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta 
hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.  

  
Các Mầu Nhiệm Sáng. 
 
Năm Sự Sáng:  

 Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giócđăng. Ta hãy 
xin cho được sống xứng đáng làm con cái Chúa. 

 Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được 
vững tin vào quyền năng của Người. 

 Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. 
Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng. 

 Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được 
lắng nghe và thực hành lời Chúa. 

 Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho 
được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.  

 
Các Mầu Nhiệm Mùa Thương. 
 
Năm Sự Thương: 

 Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho 
được ăn năn tội nên.  

 Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm 
mình chịu khó bằng lòng.  

 Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được 
chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.  

 Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin được vác 
Thánh Giá theo chân Chúa.  

 Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin 
đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.  

 
Các Mầu Nhiệm Mùa Mừng. 
 
Năm Sự Mừng: 

 Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại 
thật về phần linh hồn. 

 Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những 
sự trên trời.  
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 Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được 
lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.  

 Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết 
lành trong tay Đức Mẹ. 

 Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức 
Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng. 

 
CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ 
 

Cách thứ nhất: 
1. Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu. 
2. Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. 
3. Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. 
4. Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. 
5. Ông Simong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. 
6. Bà Vêrônica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt. 
7. Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. 
8. Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem. 
9. Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba. 
10. Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu. 
11. Quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu. 
12. Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá. 
13. Tháo đinh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó trong tay 

Đức Mẹ. 
14. Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá. 
15. Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. 
 
Cách thứ hai: 
1. Đức Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly. 
2. Đức Chúa Giêsu trong Vườn Giệtximani. 
3. Đức Chúa Giêsu bị điệu tới trước Thượng Hội Đồng. 
4. Đức Chúa Giêsu bị điệu tới trước Tổng Trấn Philatô. 
5. Đức Chúa Giêsu bị đánh đòn và đội mão gai. 
6. Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. 
7. Ông Simong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. 
8. Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem. 
9. Đức Chúa Giêsu bị lột áo và bị đóng đinh vào Thánh Giá. 
10. Đức Chúa Giêsu nói với kẻ trộm lành. 
11. Đức Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ và Thánh Gioan. 
12. Đức Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá. 
13. Đức Chúa Giêsu được táng xác. 
14. Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. 
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TÓM TẮT GIÁO HUẤN KITÔ GIÁO 
 
KINH TIN KÍNH CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. 
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; 
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: 
chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng 
xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời, ngự bên 
hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống 
và kẻ chết. 
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các 
thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin 
hằng sống vậy. Amen. 
 
KINH TIN KÍNH CÔNG ĐỒNG NIXÊA. 
Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật 
hữu hình và vô hình. 
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ 
trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, 
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, 
đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài 
người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.  
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và 
đã làm người. 
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người 
chịu khổ hình và mai táng; ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người 
lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán 
xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. 
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người 
bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh 
cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. 
Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có 
một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen. 
 
TÓM LƯỢC MỌI GIỚI LUẬT 
Con phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa con hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Đó 
là giới răn đầu tiên và quan trọng nhất. Còn giới răn thứ hai cũng giống thế, là con 
phải yêu thương người lân cận của con như chính mình con. Mọi giới luật và lời tiên 
tri đều tùy thuộc hai giới răn trên. (Mt 22:37-39). 
 
GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG 
Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. (Ga 15:12). 
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KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN 
 
Đạo Đức Chúa Trời có Mười Điều Răn: 
Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa 
Trời và kính mến Người trên hết mọi sự. 
Thứ hai:  Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô 
cớ. 
Thứ ba:  Giữ ngày Chúa Nhật. 
Thứ bốn:  Thảo kính cha mẹ. 
Thứ năm:  Chớ giết người. 
Thứ sáu:  Chớ làm sự dâm dục. 
Thứ bẩy:  Chớ lấy của người. 
Thứ tám:  Chớ làm chứng dối. 
Thứ chín:  Chớ muốn vợ chồng người. 
Thứ mười:  Chớ tham của người. 
Mười Điều Răn ấy tóm về hai này mà 
chớ; trước kính mến một Đức Chúa Trời 
trên hết mọi sự, sau là yêu người như 
mình ta vậy. Amen. 
 

The ten Comandments: 
I am the Lord your God. You shall have 
no other gods besides Me. 
You shall not take the name of the 
Lord, your God, in vain. 
Remember to keep holy the Lord’s day. 
Honour your father and your mother. 
You shall not kill. 
You shall not commit adultery. 
You shall not steal. 
You shall not bear false witness 
agianst your neighbour. 
You shall not covet your neighbour’s 
wife. 
You shall not covet your neighbour’s 
goods. 
 

 
SÁU ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH 
 
Hội Thánh có Sáu Điều Răn: 
Thứ nhất: Xem Lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. 
Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. 
Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần. 
Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục Sinh. 
Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc. 
Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng những ngày khác Hội Thánh dạy. 
 
Các ngày phải ăn chay và kiêng thịt: Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. 
 
Ngoài ra, Giáo Hội cũng đòi mọi tín hữu đóng góp theo khả năng để trợ giúp các cha, 
các giáo xứ, giáo đoàn, các trường học và các công việc bác ái của Giáo Hội, và 
tuân giữ luật lệ của Giáo Hội liên quan đến Bí Tích Hôn nhân. 
 
CÁC NGÀY LỄ BUỘC TẠI ÚC 
Lễ Giáng Sinh; Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15 tháng Tám) 
 
CÁC NHÂN ĐỨC 

 Ba nhân đức Đối Thần lấy Chúa làm đối tượng: Tin, Cậy, Mến. 
 Các nhân đức chính: khôn ngoan, công bình, tiết độ, và dũng cảm (prudence, 

justice, temperance and fortitude) 
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CẢI TỘI BẨY MỐI CÓ BẨY ĐỨC: 
Thứ nhất: Khiêm nhường chớ kiêu ngạo (humility, not pride). 
Thứ hai: Rộng rãi chớ hà tiện (generosity, not avarice). 
Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục (chastity, not lust). 
Thứ bốn: Hay nhịn, chớ hờn giận (gentleness, not anger). 
Thứ năm: Kiêng bớt chớ mê ăn uống (temperance, not gluttony). 
Thứ sáu: Yêu người chớ ghen ghét (love of neighbour, not envy). 
Thứ bẩy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng (diligence, not sloth).  
 
 
KINH TÁM MỐI PHÚC THẬT 
 

 
Phúc thật Tám Mối:  
Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn ấy là phúc 
thật, vì chưng Nước Ðức Chúa Trời là của 
mình vậy.  
Thứ hai: Ai hiền lành ấy là phúc thật, vì 
chưng sẽ được đất Ðức Chúa Trời làm 
của mình vậy.  
Thứ ba: Ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì 
chưng sẽ được yên ủi vậy.  
Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành 
ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ 
vậy.  
Thứ năm: Ai thương xót người ấy là phúc 
thật, vì chưng sẽ được thương xót vậy.  
Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc 
thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Ðức Chúa 
Trời vậy.  
Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận ấy là 
phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con 
Ðức Chúa Trời vậy.  
Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì Ðạo ngay ấy 
là phúc thật, vì chưng Nước Ðức Chúa 
Trời là của mình vậy. 
 

 
The beatitudes: 
Blessed are the poor in spirit, for 
theirs is the kingdom of heaven. 
Blessed are the meek, for they shall 
inherit the earth. 
Blessed are those who mourn, for 
they shall be comforted. 
Blessed are those who hunger and 
thirst for righteousness, for they shall 
be satisfied.  
Blessed are the merciful, for they 
shall obtain the mercy. 
Blessed are the pure of heart, for they 
shall see God. 
Blessed are the peacemakers, for 
they shall be called sons of God. 
 
Blessed are those who are perse-
cuted for righteousness’ sake for 
theirs is the kingdom of heaven. 

 
 
KINH MƯỜI BỐN MỐI 
Thương người có mười bốn mối:  
Thương xác bảy mối:  
Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn (to feed the hungry).  
Thứ hai: Cho kẻ khát uống (to give drink to the thirsty).  
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc (to clothe the naked).  
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc (to visit the sick and the imprisoned).  
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà (to give welcome to strangers).  
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi (to ransom the captive).  
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết (to bury the dead). 
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Thương linh hồn bảy mối:  
Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người (to counsel the doubtful).  
Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội (to instruct the ignorant).  
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo (to comfort the sorrowful).  
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội (to convert the sinner).  
Thứ năm: Tha kẻ dể ta (to forgive injuries).  
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta (to bear wrongs patiently).  
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết (to pray for the living and the dead). 
 
 
BỐN THÁNH SỬ VIẾT PHÚC ÂM 
Mátthêu (21 tháng 9), Máccô (25 tháng 4), Luca (18 tháng 10), Gioan (27 tháng 12). 
 
 
BẨY BÍ TÍCH 
Rửa Tội, Thêm Sức, Thánh Thể, Hòa Giải, Xức Dầu Bệnh Nhân, Hôn Phối, Truyền 
Chức Thánh  
(Baptism, Confirmation, The Eucharist, Penance or Reconciliation, Anointing of the 
Sick, Marriage, Holy Orders). 
 
BẨY ƠN CHÚA THÁNH THẦN 
Khôn ngoan, thông hiểu, lo liệu, mạnh mẽ, suy biết, đạo đức, kính sợ Chúa  
(wisdom, understanding, right judgement, courage, knowledge, reverence, wonder 
and awe in God’s presence). 
 
MƯỜI HAI HOA TRÁI CỦA CHÚA THÁNH THẦN 
Lòng mến, vui tươi, bình an, nhẫn nại, tử tế, tốt bụng, tiết độ, hoà nhã, trung tín, kiên 
trì chịu đựng, nết na, thanh tịnh 
(charity, joy, peace, patience, kindness, goodness, self-control, gentleness, 
faithfulness, generosity or long-suffering, modesty, chastity). 
 
CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ 
 
Tên   Ngày Lễ 
       
Phêrô   22 tháng Hai, 29 tháng Sáu 
Anrê   30 tháng Mười Một 
Giacôbê Tiền  25 tháng Bẩy 
Gioan   27 tháng Mười Hai 
Philiphê  3 tháng Năm 
Báctôlômêô  24 tháng Tám 
Mátthêu  21 tháng Chín 
Tôma   3 tháng Bẩy 
Giacôbê Hậu  3 tháng Năm 
Simon   28 tháng Mười 
Giuđa(Tađêô) 28 tháng Mười 
Matthias  14 tháng 5 
Phaolô  25 tháng Giêng, 29 tháng Sáu 
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CÁC MÙA TRONG NĂM PHỤNG VỤ 
Mùa Vọng 
Mùa Giáng Sinh và Hiển Linh 
Mùa Thường Niên (phần một) 
Mùa Chay, Tuần Thánh và Tam Nhật Phục Sinh, Phục Sinh, Lên Trời, và Hiện 
Xuống 
Mùa Thường Niên (phần hai). 
 
BÍ TÍCH THỐNG HỐI – NGHI THỨC HÒA GIẢI THỨ NHẤT 
(The Sacrament of Penance – First Rite of Reconciliation) 
 
Chuẩn Bị 
Đầu tiên, em xét mình bằng cách xin 
Chúa Thánh Thần giúp em nhớ em đã 
phạm tội ra sao: 
1. chống lại Chúa; 
2. chống lại người khác; 
3. chống lại chính em. Đó là các tội em 
sẽ xưng. Em có thể đọc lời nguyện sau 
đây: 
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con đến bí tích hòa 
giải này để nhận sự tha thứ và bình an 
của Chúa. 
Lạy Mẹ Maria, là Mẹ Thiên Chúa và là 
mẹ con, xin giúp con đến gần Con Mẹ 
hơn. 
 
Khi đến phòng hay toà hòa giải, em hãy 
qùi hay ngồi xuống ghế. Em có thể chọn 
quay mặt vào linh mục hay nói với ngài 
một cách ẩn danh qua một tấm màn. 
 
1. Linh mục sẽ chào đón em: + Nhân 
danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.  
Rồi ngài có thể đọc một đoạn Thánh Kinh 
và dẫn giải đoạn Thánh Kinh này. 
 
2. Em hãy nói cho ngài hay lần xưng tội 
trước cách nay bao lâu. Rồi kể cho ngài 
hay mọi tội em nhớ được. 
 
3. Linh mục có thể khuyên em ít điều rồi 
cho em việc đền tội, thường là một hai 
kinh phải đọc sau đó.  
 
4. Em hãy đọc Kinh Ăn Năn Tội 
CáchTrọn: Lạy Chúa con, Chúa là đấng 
trọn tốt trọn lành vô cùng, mà con đã 

Preparation 
First, you examine your conscience by 
asking God the Holy Spirit to help you 
remember how you have sinned: 
1. against God; 
2. against other people; 
3. against yourself. These are he sins 
you will confess. You may add a prayer 
such as: 
Lord Jesus Christ, I come to this 
sacrament of reconciliation to receive 
he pardon and peace of your 
forgiveness. 
Mary, Mother of God and my Mother, 
help me to come closer to your Son. 
 
 
When you come to the reconciliation 
room or confessional, kneel down or sit 
in the chair. You can choose either to 
face the priest or to talk to him 
anonymously through the screen. 
1. The priest welcomes you. Say with 
him: + In the name of the Father and of 
the Son and of the Holy Spirit. Amen. 
He may read some Scripture and 
dicuss it. 
 
2. Tell him how long since you last 
came to reconciliation. Then tell him all 
he sins you have remembered. 
 
3. The priest may give you advice then 
he gives a penance to do, usually a 
prayer to say afterwards. 
 
4. Say the Prayer of Sorrow (Act of 
Contrition): Oh my God, I am very sorry 
that I have sinned against you because 
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phạm đến Chúa. Nhờ ơn Chúa giúp con 
sẽ không phạm tội nữa. 
 
5. Linh mục dơ tay lên và tha tội cho 
em…Qua tác vụ của Giáo Hội, xin Thiên 
Chúa ban ơn tha tội và ơn bình an cho 
con và cha tha tội cho con + nhân danh 
Cha và Con và Thánh Thần. Amen 
 
6. Em hãy cám ơn ngài trước khi rời chỗ 
xưng tội. Rồi đi làm việc đền tội. Em có 
thể thêm lời cầu nguyện sau đây: 
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con cảm tạ Chúa vì 
đã tha thứ và cất đi mọi tội lỗi cho con. 
Con cũng xin cám ơn cho vị linh mục đã 
hòa giải con hôm nay. 
 
Xin giúp con trở nên người tốt hơn. 
Xin giúp con yêu mến Chúa hơn. 
Xin giúp con yêu người khác như Chúa 
yêu họ. 
Nhất là xin giúp con mỗi ngày mỗi lớn lên 
trong đức tin, đức cậy và đức mến. 
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và mẹ 
con, xin Mẹ cầu nguyện cho con. 

you are so good and with your help I 
will not sin again. 
 
5. The priest extends his hand and 
absolves you… Through the ministry of 
the Church may God give you pardon 
and peace and I absolve you from your 
sins + in the name of the Father and of 
the Son and of the Holy Spirit. Amen. 
6. Thank him before you leave the 
place of reconciliation. Then go and 
say your penance if it is a prayer. You 
may add other prayers, such as: 
Thank you, Lord Jesus Christ, for 
forgiving me and taking away my sins. I 
also thank you for the priest who 
reconciled me today. 
 
Help me to be a better person. 
Help me to love you more. 
Help me to love other people as you 
love them. 
Help me especially to grow daily in 
faith and hope and love. 
Mary, Mother of God and my mother, 
pray for me. 
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BÍ TÍCH THÁNH THỂ - LÃNH NHẬN THÁNH THỂ 
(The Sacrament of the Eucharist - Receiving Holy Communion) 
 
Chuẩn Bị 
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa 
hằng sống, con đến nhận lấy Chúa với 
lòng tin tưởng. Con tin rằng Chúa thực sự 
đang ở đây như Bánh Nuôi Sống chúng 
con. Con hối hận về bất cứ điều xấu nào 
con đã làm. Xin giữ con trung thành với 
Chúa. Xin đừng để con xa lìa Chúa bao 
giờ. 
 
Khi đến với linh mục hay thừa tác viên 
thánh thể, em có thể nhận Mình Thánh 
trên lưỡi hay trên lòng bàn tay của em.   
 
Khi nhận trên lòng bàn tay, trước nhất 
em hãy dơ tay lên và đưa tay ra với bàn 
tay kia nâng dưới. Nếu em thuận tay 
phải, thì hãy để bàn tay trái lên trên; nếu 
em thuận tay trái, thì hãy để bàn tay phải 
lên trên. Hãy thưa “Amen” khi nghe “Mình 
Thánh Chúa Kitô” và Mình Thánh được 
đặt vào tay em. Rồi bước qua một bên. 
Vừa nhìn lên Bàn Thờ, vừa cẩn thận cho 
Mình Thánh vào miệng với bàn tay kia. 
Và về chỗ của em. 
 
Khi nhận trên lưỡi, hãy thưa “Amen” khi 
nghe “Mình Thánh Chúa Kitô”. Mở rộng 
miệng ra và đưa lưỡi ra, ngẩng đầu lên 
khi Mình Thánh được đặt vào lưỡi em. 
Khép miệng lại và về chỗ của em. (Nếu 
Mình Thánh được nhúng vào chén thánh, 
em cũng rước kiều này, thẳng vào 
miệng) 
 
Nếu em uống Máu Thánh, hãy thưa 
“Amen” khi nghe “Máu Thánh Chúa Kitô”. 
Cầm chắc lấy chén thánh bằng cả hai 
bàn tay và cẩn thận uống một chút, rồi 
trao chén thánh lại cho linh mục hay thừa 
tác viên thánh thể và về lại chỗ của em. 
 
Muốn tỏ lòng tôn kính, em nên giữ hai 
bàn tay với nhau khi bước về chỗ của 
em. 
 

Preparing 
 
Lord Jesus Christ, Son of the living 
God, I come to receive you in trust. I 
believe you are really here as our 
Bread of Life. I am sorry for anything 
wrong I have done.Keeping me faithful 
to you. Letme never be separated from 
you. 
 
 
When you come to the priest or 
eucharist minister you can either 
receive the Host directly on your 
tongue or in the palm of your hand. 
To receive in the hand: first raise and 
extend your hand with the other hand 
underneath it. If you are right handed, 
you have your left hand on top; if you 
are left handed, you have your right 
hand on top. Reply “Amen” to “The 
Body of Christ” and the Host is placed 
in your hand. Then step to one side. 
Keep facing the altar as you carefully 
put the Host in your mouth with your 
other hand. Then return to your place. 
 
To receive directly in the mouth: reply 
“Amen’ to “The Body of Christ”. Open 
your mouth wide and extend your 
tongue, keeping your head up while the 
Host is placed on your tongue. Close 
your mouth and return to your place. (If 
the Host is dipped in the chalice, you 
receive it this way, directly in the 
mouth) 
If you receive from the chalice, reply 
“Amen” to “The Blood of Christ”. Take it 
firmly in both hands and carefully drink 
a little, then hand it back to the priest or 
eucharistic minister and return to your 
place. 
 
It shows respect if you keep your 
hands joined while you walk back to 
your place. 
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Sau khi Rước Lễ, hãy ở yên lặng. Qùi gối 
hay ngồi im lặng để cám ơn Chúa Giêsu 
Kitô đã đến với em và mọi người hiện 
diện trong Bí tích tình yêu này. Trong giờ 
phút thánh thiện này, em hãy cầu nguyện 
cho người khác. Kinh sau đây có thể giúp 
ích cho em: 
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Bánh Nuôi Sống 
con, con cám ơn Chúa đã ban chính 
Chúa cho con trong bí tích Thánh Thể vĩ 
đại này. Xin Chúa giúp con biết cho con 
đi mỗi ngày, bằng cách phục vụ người 
khác, như Chúa đã dạy chúng con. Xin 
Chúa hướng dẫn con trong đời sống. 
Nhất là xin giúp con biết các kế hoạch 
Chúa dành cho con. Xin Chúa ở với gia 
đình và bạn bè con, con xin cầu đặc biệt 
cho… 
 
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa phục sinh, xin 
Mẹ cầu cho con và mọi người hôm nay 
nhận lãnh Con Mẹ trong Phép Thánh 
Thể. 
 

After Communion, be very quiet and 
still. Kneel down or sit quietly to thank 
Jesus Christ for coming to you and all 
those present in this sacrament of his 
love. Pray for other people in this holy 
time. The following prayers may be 
helpful: 
 
Lord Jesus Christ, Bread of Life, I 
thank you for gift of yourself in this 
great sacrament of the Eucharist. Help 
me togive myself each day, by serving 
other people, as you have taught us. 
Guide me in my life. Especially help me 
to know your plans for me. Be with my 
family and friends, and now I especially 
pray for… 
 
 
Mary, Mother of the risen Lord, pray for 
me and everyone who will receive your 
Son in the Eucharist today. 
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