
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Chủ đề: YÊU MẾN CHÚA 

“Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi 

hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi” (Mc 12,51). 

  

I.  PHẦN MỞ ĐẦU   

1. Giới thiệu ảnh:  

Hình ảnh là một 

khung cảnh của một cuộc 

gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ này 

xảy ra như thế nào, mời các 

bạn đứng để nghe đoạn Tin 

Mừng sau đây.   

2. PHÚC ÂM: (Mc 

12,28b-34) 

Tin Mừng Chúa 

Giêsu Kitô theo Thánh 

Máccô. 

Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong 

các giới răn điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: 

“Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng 

ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí 

khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính 

mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. 

Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là 

Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí 

khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ 

vật hy sinh”. 

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước 

Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa. 

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 mười nhiều người, cây cối, hoa cỏ, nhà cửa, sông núi, đá, … 

+ Hình cho thấy đây là cảnh ban ngày, trước một căn nhà. 

• Nhân vật đang làm gì ?  

+ Người mặc mặc áo trắng là Chúa Giêsu, đang đứng trước cửa ngôi nhà, tay phải 

đặt trước bụng, tay trái đang dũi thẳng. Người đang nhìn một người khác đang nói. 

+ Một nhóm người đang đứng trước Chúa Giêsu là nhóm luật sĩ. Một người trong 

nhóm họ đang chỉ về phía Chúa Giêsu và nói chuyện với Người. 

+ Một số người đang ở gần Chúa Giêsu là các môn đệ và dân chúng. Họ đang 

hướng về Chúa Giêsu và lắng nghe cuộc nói chuyện. 



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 ? 

+ Một người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong 

các giới răn điều nào trọng nhất?”  

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên 

Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi 

hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: 

Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng 

hơn hai giới răn đó”. 

Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là 

Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, 

hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn 

thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. 

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước 

Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa. 

• Hình ảnh đánh động bạn như thế nào ?  

+ Chúa Giêsu đã tóm tắt hai giới răn quan trọng nhất để nhắc nhở và hướng dẫn 

nhóm luật sĩ cùng dân chúng. Nhìn lại chính mình, Chúa cũng nhắc nhở tôi phải 

yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức; cũng như yêu tha 

nhân như chính mình. Tôi đã thi hành Lời Chúa như thế nào ? Tôi đã yêu mến 

Chúa và yêu thương tha nhân? Hay vì ích kỷ mà tôi đã không thực hành Lời Chúa? 

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

• Trò chơi: “Nhớ Lời Chúa” 

o Chuẩn bị: 

-  Câu Lời Chúa: “Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy 

yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức 

ngươi” (Mc 12,51). 

-  In hay viết câu Lời Chúa với cỡ chữ to, khuyết vài từ, cho vào phong bì. Mỗi 

đội một bì thư. Ví dụ: “…, Chúa chúng ta, là Chúa … , và ngươi … Thiên 

Chúa ngươi hết . .., hết linh hồn, hết … và hết … ngươi” (Mc 12,51). 

-  Mỗi đội một cây viết. 

o Cách chơi: Chia lớp thành nhiều đội, tùy số lượng. Mỗi đội sẽ nhận một phong 

bì có chứa Lời Chúa. Trong thời gian quy định (3-5 phút), mỗi đội phải thảo 

luận và điền vào chỗ trống trong câu Lời Chúa cho đúng. Đội nào đúng nhiều 

hơn thì thắng. 

• 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 hướng dẫn mọi người về các giới răn quan trọng là 

yêu Chúa và yêu người, tôi cũng là người truyền đạt hai giới răn này trong đời sống 

của tôi. 

+ Giống như người luật sĩ đón nhận và tìm tòi Lời Chúa, tôi cũng năng học hỏi và 

tìm tòi Lời Chúa để Lời Chúa hướng dẫn tôi trong cuộc sống. 



+ Giống như các môn đệ và dân chúng luôn hướng về Chúa và lắng nghe lời 

Người, tôi cũng luôn hướng về Chúa và để Lời Chúa hướng dẫn cuộc sống của tôi.    

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

• Qua hình ảnh, Chúa mời gọi tôi sống mến Chúa và yêu người không chỉ trong lời nói 

nhưng còn trong hành động. Vì vậy, tôi phải biết sống tình yêu trong cuộc sống của 

tôi. 

• Việc thực hành: “Tình yêu tha nhân” 

Mến Chúa yêu người là giới răn của Chúa. Vì vậy, mỗi ngày bạn hãy biết chạy đến 

cùng Chúa để gặp gỡ Người và đến với tha nhân để giúp đỡ họ. 

III. KẾT THÚC 

o Câu chuyện:  

CẦU NGUYỆN CHO BÉ SẮP CHẾT 

 

Một hôm, Mẹ Têrêsa được biết một em bé trong nhà trẻ tại Calcuta, một sơ buồn bã 

nói với Mẹ: 

- “Đứa bé sắp chết”. 

Mẹ trả lời:  

- “Ta hãy cùng đọc kinh Lạy Cha. Họ đã đọc và Mẹ  đem em bé đi khám nghiệm lại. 

Ba giờ sau, em bé tỉnh lại dần. Sự việc này nhiều lần đã xảy ra. Mẹ không làm phép lạ, 

nhưng đã cầu nguyện, và Chúa Giêsu nhận lời.” 

o Cầu nguyện kết thúc và giải tán. 

Lạy Chúa Giê-su, mến Chúa và yêu người là hai giới răn quan trọng mà chúng con cần 

phải thi hành. Đây là giới răn của Chúa, của tình yêu. Xin Chúa đồng hành và hướng dẫn 

chúng con sống và thi hành các giới răn này bằng chính tình yêu và lòng trung thành. Amen. 

Ban Giáo Lý GPVL 


