
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Chủ đề: CỨNG LÒNG TIN 

“Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương” (Mc 6,4). 

  

I. PHẦN MỞ ĐẦU   

1. Giới thiệu ảnh:  

Nhìn hình, bạn thấy một 

người đang giảng dạy. Người đó 

nói gì và làm gì, mời các bạn 

đứng để nghe đoạn Tin Mừng 

sau đây.   

2. PHÚC ÂM: (Mc 6,1-6) 

Tin Mừng Chúa Giêsu 

Kitô theo Thánh Máccô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về 

quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội 

đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông này 

được như vậy ? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự 

lạ thể ấy ? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, 

Giuđa và Simon sao ? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao ?” Và họ vấp phạm vì 

Người. 

Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, 

gia đình họ hàng mình”. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa 

vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung 

quanh mà giảng dạy. 

Đó là Lời Chúa. - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

II. TRÌNH BÀY BỨC ẢNH 

1. Phân tích hình ảnh: Các bạn thấy gì trong bức ảnh ? 

 Hình ảnh gồm có những gì ?  

+ Hình ảnh có nhiều người, bục giảng, cửa, cột, … 

+ Hình cho thấy đây là cảnh ban ngày, trong một hội đường. 

 Nhân vật đang làm gì ?  

+ Người mặc mặc áo trắng, khoác áo ngoài màu đỏ là Chúa Giêsu, đang đứng trên 

bục giảng. 

+ Một vài người ở bên góc hội đường là các môn đệ, đang hướng nhìn về Chúa 

Giêsu và lắng nghe Người. 

+ Những người còn lại là dân chúng đang ở phía dưới để lắng nghe lời Chúa Giêsu. 

2. Hình ảnh đánh động con người: Bạn thích gì trong bức ảnh ? 

 Khi xem bức ảnh này, các bạn cảm thấy thế nào ?  

+ Vui, buồn, yêu hay ghét, sợ hay thích ? 

 Các bạn thấy điều gì đang xảy ra ? 



+ Chúa Giêsu trở về quê nhà và lên hội đường giảng dạy. Nhiều người sửng sốt về 

giáo lý của Người và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một 

tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. Ở đó 

Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và 

Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà 

giảng dạy. 

 Hình ảnh đánh động bạn như thế nào ?  

+ Chúa Giêsu đến để giảng dạy và đem Tin Mừng cho nhân loại. Nhìn lại chính 

mình, tôi đã thật sự lắng nghe và đón nhận Tin Mừng, đón nhận Lời Chúa ? Hay 

tôi đã từ chối Tin Mừng ? 

3. Hình ảnh cho Giáo lý: Hình muốn nói lên điều gì ? 

 Trò chơi: “Ghép hình” 

o Chuẩn bị: 

-  Câu Lời Chúa: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương” 

(Mc 6,4). 

-  Hình in trong một tờ giấy A4, cắt ra làm nhiều mảnh và để trong phong bì. 

o Cách chơi: Chia lớp thành 2-4 đội (tùy số lượng). Mỗi đội sẽ được trao một 

phong bì. Nhiệm vụ của các đội là ghép lại những mảnh hình được cắt sao cho 

giống với hình được chiếu. Đội nào xong trước thì thắng. Chú ý: Các đội chỉ 

dựa vào trí nhớ để ghép, không chiếu hình. 

 Nhấn mạnh đến câu Lời Chúa nhằm làm các em nhớ và thuộc. 

 Qua hình ảnh, bạn nhận thấy điều gì ? 

+ Giống như Chúa Giêsu đã đến để đem lại ơn cứu độ và tin mừng cho nhân loại, 

tôi cũng đem Chúa đến cho tha nhân. 

+ Giống như các môn đệ bước theo và lắng nghe Lời Chúa, tôi cũng bước theo và 

chuyên cần học hỏi Lời Chúa. 

+ Trái với những người dân đã từ chối Chúa Giêsu, tôi phải biết tìm kiếm và đón 

nhận Người. 

4. Hình ảnh gợi lên bài học: Qua hình ảnh, Chúa muốn nói với ta điều gì ? 

 Qua hình ảnh, Chúa mời gọi tôi tìm kiếm Chúa và đón nhận Lời Người để Người 

hướng dẫn và nâng đỡ tôi trong những giây phút của cuộc đời.  

 Việc thực hành: “Suy niệm Lời Chúa” 

Lời Chúa là ánh sáng hướng dẫn mỗi người trong đời sống hằng ngày. Vì thế, mỗi 

ngày, bạn hãy dành thời gian để đọc và suy niệm Lời Chúa. 

III. KẾT THÚC 

o Câu chuyện:  

ĐỨC TIN VÀ VIỆC LÀM 

 

Tâm là một người cứng cỏi. Khi trận lụt xảy đến trong vùng, anh trèo lên mái nhà. 

Một chiếc tàu đến cứu nhưng anh từ chối:  

- “Không, cám ơn. Tôi tin vào Thiên Chúa, Ngài sẽ cứu tôi.” 



Sóng nước dâng cao hơn và Tâm đã trườn lên tận nóc nhà. Một chiếc tàu khác đến 

cứu anh nhưng anh xua đi. Anh tin là Thiên Chúa sẽ cứu anh. Khi nước chạm đến chân anh, 

anh lại trèo lên đỉnh ống khói. Một chiếc trực thăng sà xuống cứu, nhưng anh vẫn dựa vào 

Thiên Chúa. Bạn đoán xem điều gì xảy ra? Tâm chết đuối. Trước mặt Chúa, anh phàn nàn:  

- “Lạy Chúa, con có đức tin mạnh như thế, tại sao Ngài không cứu con ?”  

Chúa trả lời:  

- “Con còn muốn Ta làm gì cho con nữa ? Ta đã gởi tới con hai chiếc tàu và một 

chiếc trực thăng!” 

o Cầu nguyện kết thúc và giải tán. 

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường cho chúng con đi. Xin ban Thánh 

Thần Chúa đến để Người hướng dẫn và giúp chúng con hiểu và sống Lời Chúa trong mỗi 

giây phút của đời mình. Amen. 

Ban Giáo Lý GPVL 


