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Bài tập 
 

Bài Giảng Trên Núi 
(Mt 5-7) 

 
1) Điều răn nào hay lời giáo huấn nào của Chúa Giê-su trong Bài Giảng Trên Núi (BGTN) mà anh chị 
em thấy dễ thực hành nhất, cũng như khó thực hành nhất trong cuộc sống thường ngày? Anh chị 
em xếp đặt một liste – danh sách trong hai cột dễ nhất và khó nhất. Trong mỗi cột anh chị em để 
từng điểm với tiêu đề, câu và đoạn trích từ BGTN.  
 
2) Điều răn nào hay lời giáo huấn nào của Chúa Giê-su trong Bài Giảng Trên Núi (BGTN) mà anh chị 
em thấy hiển lộ rõ dung mạo của Chúa Giê-su (sự hoà điệu giữa lời giảng và đời sống của Chúa Giê-
su)? Anh chị em thử “vẽ ra” một chân dung (portrait của Chúa Giê-su) dựa trên BGTN, bằng cách 
anh chị em cầu nguyện, suy tư và viết một bài về Chúa Giê-su liên hệ chặt chẽ với BGTN (từ 4-5 
trang, A4, chữ Times New Roman, khổ chữ 12, khoảng cách giữa hai hàng chữ 1,15). 
 
3) Anh chị em trong nhóm hãy chọn một đề tài ở dưới, để suy tư, cầu nguyện và viết một bài: 
 

(1) Tám Mối Phúc (Mt 5,1-12). 
(2) Thế nào là “con đường trở nên công chính và hoàn thiện” theo tinh thần của Chúa 

Giê-su? (Mt 5,20 và 5,48).  
(3) Đời sống hôn nhân theo tinh thần của BGTN (Mt 5,27-32). 
(4) Các Phản Đề cùng Luật cũ và luật mới (Mt 5,21-48);  
(5) Không trả thù và yêu thương kẻ thù - bất bạo động (Mt 5,38-48);  
(6) Kinh Lạy Cha (Mt 6,7-15);  
(7) Thái độ đối với tài sản vật chất. Tin tưởng phó thác vào Chúa Quan Phòng và việc 

ưu tiên cần chọn (Mt 6,19-34);  
(8) Môn đệ chân chính (Mt 7,21-27);  
(9) Tinh thần khuôn vàng thước ngọc và tinh thần lòng thương xót trong BGTN (Mt 

7,12 và…). 
(10) Về sự công chính và giả hình theo BGTN. 
 
Hoặc anh chị em có thể chọn một đề tài khác rút ra từ BGTN. 
 

Ø Xin chú ý: 
- Trước khi anh chị em trong nhóm quyết định chọn một trong 10 đề tài trên, nên đọc 
qua bài Tin Mừng về đề tài, sau đó suy nghĩ, nhận định và quyết định. 
- Bài viết từ 6-10 trang (A4, chữ Times New Roman, khổ chữ 12, khoảng cách giữa hai 
hàng chữ 1,15 – không cần trang bìa, vẫn cần mục lục, chú thích, tham khảo tài liệu). 
- Đừng chỉ viết bài dựa trên hiểu biết, cần cầu nguyện với bài đó và tập đưa bài cầu 
nguyện và bài viết đó vào trong cuộc sống thực tế, trước khi hoàn tất bài viết. 
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BÀI GIẢNG TRÊN NÚI 

 (Bản dịch của nhóm Phiên Dịch các Giờ Kinh Phụng Vụ). 

(Mt chương 5-7) 

§ Chương 05. 

Tám mối Phúc (Lc 6:20-23) 

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

 

Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 
9:50; Lc 14:34-35) 

13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối 
mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã 
thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài 
cho người ta chà đạp thôi. 
 
14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một 
thành xây trên núi không tài nào che giấu 
được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới 
cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho 
mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của 
anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ 
thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn 
vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. 

Đức Giê-su kiện toàn Luật Mô-sê 

17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật 
Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải 
là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo 
thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một 
chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua 
đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai 
bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ 
nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi 
là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành 
và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong 
Nước Trời. 

Đức công chính của người môn đệ 

20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em 
không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người 
Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 

Đừng giận ghét (Lc 12:57-59) 

21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: 
Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra 
toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai 
giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai 
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mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra 
trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em 
mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục 
thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật 
trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang 
có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại 
đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy 
đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy 
mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang 
trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo 
người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao 
anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy 
bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, 
trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. 

Chớ ngoại tình 

27 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại 
tình.28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai 
nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng 
đã ngoại tình với người ấy rồi.29 Nếu mắt phải 
của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà 
ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là 
toàn thân bị ném vào hoả ngục.30 Nếu tay phải 
của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà 
ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là 
toàn thân phải sa hoả ngục. 

Đừng ly dị (Mt 19:9; Mc 10:11-12; Lc 16:18) 

31 "Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ 
chứng thư ly dị.32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh 
em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp 
pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai 
cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại 
tình. 

Đừng thề thốt 

33 "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: 
Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức 
Chúa.34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: 
đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là 

ngai Thiên Chúa.35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là 
bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà 
thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.36 Đừng chỉ 
lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi 
tóc hoá trắng hay đen được.37 Nhưng hễ "có" thì 
phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm 
thắt điều gì là do ác quỷ. 

Chớ trả thù (Lc 62:9-30) 

38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, 
răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: 
đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má 
bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.40 Nếu 
ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy 
để cho nó lấy cả áo ngoài.41 Nếu có người bắt anh 
đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.42 Ai 
xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng 
ngoảnh mặt đi. 

Phải yêu kẻ thù (Lc 6:27-28,32-36 ) 

43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng 
loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh 
em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ 
ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được 
trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên 
trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi 
sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa 
xuống trên người công chính cũng như kẻ bất 
chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương 
mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những 
người thu thuế cũng chẳng làm như thế 
sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, 
thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả 
người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy 
anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên 
trời là Đấng hoàn thiện. 
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Chương 6 

Bố thí cách kín đáo 

1 "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi 
chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng 
không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, 
Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, 
đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo 
đức giả thường biểu diễn trong hội đường và 
ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật 
anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn 
anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay 
phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và 
Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ 
trả lại cho anh. 

Cầu nguyện nơi kín đáo 

5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn 
đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong 
các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho 
người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã 
được phần thưởng rồi.6 Còn anh, khi cầu nguyện, 
hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng 
Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha 
của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả 
lại cho anh. 

Kinh "Lạy Cha" (Lc 11:2-4) 

7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân 
ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận 
lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ 
anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. 
 
9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: 
"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, 
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 
10 triều đại Cha mau đến, 
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 
11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực 
hằng ngày; 

12 xin tha tội cho chúng con 
như chúng con cũng tha 
cho những người có lỗi với chúng con; 
 
13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, 
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 
 
14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì 
Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh 
em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho 
người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi 
cho anh em. 

Ăn chay cách kín đáo 

16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như 
bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, 
để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật 
anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn 
anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu 
cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại 
trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và 
Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ 
trả lại cho anh. 

Của cải trên trời (Lc 12:33-34) 

19 "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho 
tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ 
trộm khoét vách lấy đi.20 Nhưng hãy tích trữ cho 
mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt 
không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách 
lấy đi.21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở 
đó. 

Đèn của thân thể (Lc 11:34-36) 

22 "Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh 
sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng.23 Còn nếu mắt 
anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh 
sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng 
nào! 
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Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi 
Tiền Của (Lc 16,13) 

24 "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét 
chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ 
này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa 
làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. 

Tin tưởng vào Chúa quan phòng (Lc 12:22-31) 

25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho 
mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân 
thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn 
của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc 
sao?26Hãy xem chim trời: chúng không gieo, 
không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha 
anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại 
chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong 
anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm 
được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng 
thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài 
đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng 
không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy 
bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù 
vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một 
bông hoa ấy.30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay 
còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn 
mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi 
những kẻ kém tin!31 Vì thế, anh em đừng lo lắng 
tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất 
cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha 
anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả 
những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước 
Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất 
cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh 
em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để 
ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. 

 
 
 

Chương 7 

Đừng xét đoán (Lc 6:37-38,41-42) 

1 "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa 
xét đoán,2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em 
cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh 
em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong 
đấu ấy cho anh em.3 Sao anh thấy cái rác trong 
con mắt của người anh em, mà cái xà trong con 
mắt của mình thì lại không để ý tới?4 Sao anh lại 
nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra 
khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong 
con mắt anh?5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra 
khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy 
cái rác ra khỏi mắt người anh em. 

Đừng quăng của thánh cho chó 

6 "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ 
liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi 
còn quay lại cắn xé anh em. 

Cứ xin thì sẽ được (Lc 11:9-13) 

7 "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, 
cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận 
được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra 
cho.9 Có người nào trong anh em, khi con mình 
xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?10 Hoặc nó xin 
con cá, mà lại cho nó con rắn?11 Vậy nếu anh em 
vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình 
những của tốt lành, phương chi Cha anh em, 
Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt 
lành cho những kẻ kêu xin Người sao? 

Khuôn vàng thước ngọc (Lc 6:31) 

12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm 
cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho 
người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế 
đó. 



 6 

Hai con đường (Lc 13: 24 ) 

13 "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và 
đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà 
nhiều người lại đi qua đó.14 Còn cửa hẹp và 
đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người 
tìm được lối ấy. 

Cây nào trái ấy (Lc 6:43-44) 

15 "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội 
lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ 
là sói dữ tham mồi.16 Cứ xem họ sinh hoa quả 
nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà 
hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ?17 Nên hễ 
cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả 
xấu.18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như 
cây xấu không thể sinh quả tốt.19 Cây nào không 
sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào 
lửa.20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ 
là ai. 

Môn đệ chân chính (Lc 6:47-49; 13:25-27) 

21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy 
Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! 
Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là 
Đấng ngự trên trời, mới được vào mà 
thôi.22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với 
Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã 
chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân 
danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm 
nhiều phép lạ đó sao? "23Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên 
bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho 
khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! 
 
24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra 
thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà 
trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập 
vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên 
nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà 
chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người 

ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước 
cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp 
đổ tan tành". 

Cách giảng dạy của Đức Giê-su 

28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, 
dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của 
Người,29 vì Người giảng dạy như một Đấng có 
thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. 
  

 

 

 
 


