
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Chủ đề: YÊU MẾN CHÚA 

“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết” (Mc 12,43). 

  

I. PHẦN MỞ ĐẦU   

1. Giới thiệu ảnh:  

Hình ảnh cho thấy một 

người đang cầm đồng tiền.  

Người này đang làm gì, mời 

các bạn đứng để nghe đoạn 

Tin Mừng sau đây.   

2. PHÚC ÂM: (Mc 

12,41-44) 

Tin Mừng Chúa Giêsu 

Kitô theo Thánh Máccô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, 

và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một 

phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những 

người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia 

bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi 

sống mình”. 

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, bậc thang, cột, hòm tiền, … 

+ Hình cho thấy đây là cảnh ban ngày, trong một đền thờ. 

• Nhân vật đang làm gì ?  

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

bậc cầu thang. 

+ Sáu người ngồi xung quanh Chúa Giêsu là các môn đệ, đang hướng nhìn về Chúa 

Giêsu và lắng nghe Người. 

+ Người đàn bà là một bà góa nghèo, đang cầm đồng tiền để bỏ vào hòm tiền. 

+ Những người còn lại là dân chúng, đang đi. 

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 ngồi trong đền thờ, đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền 

vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai 

đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với 

các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều 



hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng 

thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”. 

• Hình ảnh đánh động bạn như thế nào ?  

+ Chúa Giêsu dùng hình ảnh quen thuộc hằng ngày trong đền thờ để dạy các môn 

đệ về việc hy sinh từ bỏ và dâng hiến cho Thiên Chúa. Nhìn lại chính mình, tôi đã 

hy sinh, từ bỏ và sẵn sàng dâng hiến cho Thiên Chúa ? Hay tôi còn giữ ích lợi cho 

riêng mình ? 

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

• Trò chơi: “Ai là ai ?” 

o Chuẩn bị: 

-  Câu Lời Chúa: “Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết” (Mc 12,43). 

o Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội. Cho các đội nhìn kỹ lại hình đã được trình 

chiếu trong vòng 1 phút 30 giây. Các đội phải cố gắng nhớ các nhân vật trong 

đó. Mỗi đội cử một người lên. Người quản trò sẽ chỉ một nhân vật và người 

đại diện diễn tả bằng hành động (không được nói) sao cho người trong đội 

đoán được là ai trong hình đã được chiếu đang làm gì. Mỗi đội chỉ được đoán 

1 lần. Đội nào đoán trúng thì thắng. Số vòng chơi tùy người quản trò sắp xếp. 

• 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 dùng những dụ ngôn quen thuộc mà dạy các môn đệ về 

sự hy sinh và dâng hiến, tôi cũng đưa Lời Chúa đến với mọi người để họ nhận biết 

và sồng theo thánh ý Người. 

+ Giống như các môn đệ, luôn biết lắng nghe và hướng về Chúa, tôi cũng lắng 

nghe Lời Chúa và hướng về Người.  

+ Giống như bà góa nghèo dâng hiến tất cả cho Thiên Chúa, tôi cũng biết dâng trọn 

vẹn cuộc sống tôi cho Người. 

+ Giống như dân chúng biết tìm đến Thiên Chúa, tôi cũng tìm đến Thiên Chúa 

trong 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 tình yêu hy sinh, dấn thân phục vụ cách nhiệt 

thành cho Chúa và vì tình yêu Chúa. Hy sinh từ bỏ là một điều khó khăn nhưng nó sẽ 

có giá trị nếu ta tự nguyện.  

• Việc thực hành: “Hy sinh từ bỏ” 

Hy sinh từ bỏ là điều Chúa Giêsu mời gọi để trở nên người môn đệ của Chúa. Vì vậy, 

mỗi ngày bạn phải tập sống hy sinh đến với Chúa như đọc kinh cầu nguyện, làm việc 

bác ái và dành những gì là tốt nhất cho Chúa. 

III. KẾT THÚC 

o Câu chuyện:  

LỜI CÁM ƠN TRONG NƯỚC MẮT 

 

Mặc dầu có một thời khoá biểu rất bận rộn trong việc tiếp các nhân vật chính trị quan 

trọng trên thế giới, tổng thống Lincoln của nước Mỹ vẫn chấp thuận cho một bà kia vào gặp 



khi nghe được báo rằng có một người phụ nữ cao tuổi muốn gặp tổng thống nhưng không 

muốn nói lý do ra. Khi bà vào văn phòng làm việc, tổng thống Lincoln đứng dậy chào và 

hỏi xem bà cần gì để tổng thống giúp đỡ cho. Bà này nói rằng mình không đến để xin gì cả. 

Bà nói bà đã nướng một số bánh bích quy và đem đến dâng lên cho tổng thống vì bà nghe 

nói rằng tổng thống thích loại bánh bích quy này. Tổng thống Lincoln vô cùng cảm động. 

Ông nói lời cám ơn trong nước mắt:  

- “Bà là người đầu tiên bước vào văn phòng tôi mà không xin gì, không đòi hỏi gì, 

nhưng lại đem cho tôi một món quà. Tôi xin hết lòng cảm ơn bà.” 

Tổng thống Lincoln quý trọng bà cụ này vì bà đến không phải để xin nhưng đến để 

cho bởi bà nghe nói tổng thống thích loại bánh này. Mỗi người chúng ta cũng biết Chúa yêu 

thích điều gì. Mỗi người hãy sống như bà cụ đến để làm điều Chúa muốn, để thực thi thánh 

ý Chúa chứ không phải để xin theo ý chúng ta. 

o Cầu nguyện kết thúc và giải tán. 

Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con nhận biết thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng 

ngày, để chúng con biết hy sinh, từ bỏ mà thực thi thánh ý Chúa trong tình yêu dành cho 

Ngài. Amen. 

Ban Giáo Lý GPVL 


