
ĐÚC KẾT THẢO LUẬN VÀ THUYẾT TRÌNH 

Chúa Nhật ngày 29/11/2020 

 

NHÓM 1 

Đề tài: “Đừng tước mất khỏi tuổi trẻ của con tình bạn với Chúa. Có thể con sẽ cảm thấy 

Người ở bên cạnh không chỉ khi cầu nguyện. Con sẽ nhận ra Người đồng hành với con trong 

mọi lúc” (Christus Vivit số 156) 

 

Trình bày: Kịch 

Cảnh 1: Khi thức dậy 

(Mọi người đang ngủ) 

Trong một ngôi nhà, khi cảnh vật vẫn còn say giấc, một tiếng chuông vang lên,..RENG, 

RENG,….(mọi người thức dậy và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vào ngày sống mới) 

“Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về một ngày sống mới, xin Chúa hãy ở lại với con trong ngày sống 

hôm nay, xin Ngài ở cùng con Chúa nhé.” 

Cảnh 2: Khi đi học 

(Có những chị em đang chuẩn bị cặp sách để đi học thì có một chị rủ là ở nhà đi đừng có đi 

học, cũng có một chị chạy đến khuyên các chị em nên đi học.) 

“Chúa ơi, con xin dâng lên Chúa giây phút khó khăn này, xin Chúa giúp con nhận ra điều gì là 

tốt cho con.” 

Cảnh 3: Trên đường đi học về 

(Các bạn đang đi học về và thấy những người nghèo khổ đang phải bán vé số hay đi lượm ve 

chai.) 

“ Lạy Chúa, con xin dâng những lời cầu nguyện này cho những người nghèo, xin Chúa 

thương đỡ nâng họ.” 

Cảnh 4: Phút hồi tâm 

(Các bạn cùng nhau quỳ gối và thầm thĩ với Chúa về một ngày sống) 

“ Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về biết bao hồng ân Chúa đã ban cho con trong ngày sống hôm 

nay. Khi thức dậy con đã mời Chúa đến với con, khi đi học có những khó khăn con xin Chúa 

giúp con nhận ra được điều gì là tốt nhất cho con và khi gặp những người kém may mắn hơn 

con xin Chúa cũng giúp gì đó cho họ. Và giờ phút này, con xin Chúa đến với con.Amen.” 

Cử điệu: “Có Chúa song hành” 



 

NHÓM 2 

Đề tài: “ Cần phải giữ kết nối “kết nối” với Đức Giêsu, để được “kết hợp trực tuyến” với 

Người, vì con sẽ không lớn lên trong hạnh phúc và thánh thiện chỉ với sức mạnh và sự thông 

minh của mình... Hãy bảo đảm rằng, con luôn kết nối với Chúa” (Christus Vivit số 158) 

 

Trình bày: 

1.Hiểu 

− Khi bạn muốn kiếm thông tin trên Internet, bắt buộc máy tính hay điện thoại,... của bạn phải 

được kết nối với Internet qua wifi, 3G,...  

− Khi bạn muốn kiếm tìm hạnh phúc và thánh thiện thì bạn phải “kết nối” với wifi Đức Giêsu. 

− Sức mạnh và sự thông minh là ơn ban, cần được “kết nối” và tạ ơn. 

2. Sống 

− Vậy làm sao để “kết nối” với Đức Giêsu? 

 Kết nối với Giêsu không chỉ là bạn vào nhà nguyện cầu nguyện hằng giờ, đọc thật nhiều kinh 

nhưng  là nâng tâm hồn lên kết hợp trong từng giây phút trong ngày, bất kể ở đâu, vào thời 

điểm nào mà bạn có thể, cầu nguyện ít phút, đọc kinh thánh, dâng hy sinh, giúp đỡ ai đó, 

dâng lời nguyện tắt, dâng ngày sống,lần hạt,... nghĩ đến Chúa trong niềm vui và biến cố. 

− Tại sao chúng ta không hạnh phúc và thánh thiện chỉ với sức mạnh và sự thông minh của 

mình? 

 Sức mạnh và sự thông minh là ân ban khởi đi từ Thiên Chúa. Con người dễ lãng quên Chúa, 

lười “kết nối” với Chúa, sống với cái Tôi, tự cao, tự phụ, mặc dù thành công bên ngoài 

nhưng trống rỗng về mặt tâm linh. Họ quên mất rằng hạnh phúc đích thực chỉ đến từ Thiên 

Chúa chứ không do loài người. Vậy nên chúng ta cần thức tỉnh tìm kiếm Chúa qua cầu 

nguyện. 

− Thao thức của Đức Thánh Cha Phanxico là hãy luôn “kết nối” với Chúa qua đời sống cầu 

nguyện. 

Ước mong sao người trẻ luôn ý thức ở trong tâm thế: Kết nối với wifi Giêsu. 

 

NHÓM 3 



Đề tài: “Con nhớ rằng, con sẽ không nên thánh và trở nên viên mãn bằng cách trở thành bản 

sao của người khác… Con phải khám phá ra mình là ai và phát triển nẻo đường nên thánh 

của riêng mình, khác với những gì người khác nói và nghĩ… Ngược lại, nếu con chỉ sao chép 

người khác, con sẽ tước mất khỏi trái đất và cả bầu trời này một điều mà không ai khác có 

thể thay thế con cống hiến được” (Christus Vivit số 162) 

 

Trình bày: 

- “Mỗi người sinh ra là một bản thể, đừng chết đi là một bản sao”, Đức giáo hoàng cũng đã 

nói với mọi người cũng phải chọn ra một con đường để nên thánh riêng 

- Sống phải tạo sự khác biệt, tạo sự nổi bật. Nhưng còn tồn tại một số người có xu hướng tạo 

sự nổi bật theo hướng tiêu cực, phô trương bản thân trước mặt người khác. 

 Độc lập nhưng không cô lập 

- Chúa đã trao cho mình một sứ mạng riêng, một nhiệm vụ “Chúa đã dựng nên con từ thuở 

đời đời”  Chúa đã định sẵn có một người một kế hoạch riêng, một con đường riêng 

- Dụ ngôn “nén bạc”: Chúa đã ban cho mỗi người những khả năng riêng, những tài năng 

nhưng nhiều lúc con người ta lại chôn vùi, cất giấu chúng hay sống theo cái bóng của người 

khác mà lãng phí đi những hồng ân Chúa ban. 

- Hãy tự hào với bản thân mình, phải cố gắng tìm kiếm ra giá trị thật của bản thân và khám 

phá ra mình là ai trong cuộc sống. 

- Việc khám phá ra bản thân mình cũng là cơ hội để người khác khám phá ra bản thân của họ.  

- Muốn thành công ta phải biết khám phá, dấn thân 

- Tránh việc so sánh, áp đặt những tiêu chí, những hình mẫu của cha mẹ hay xã hội đặt ra  

gây ra những áp lực khiến con người tự chôn vùi bản thân và dần đánh mất chính mình 

- Qua hình ảnh của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 

 

NHÓM 4 

Đề tài: “Những vết thương mà các con đã nhận được có thể cám dỗ các con rút lui sống cô 

lập, co cụm lại với chính mình, nuôi dưỡng oán hờn; nhưng đừng bao giờ ngừng lắng nghe 

lời mời gọi tha thứ của Chúa” (Christus Vivit số 165) 

 

Trình bày: 



Con người mang tính xã hội, nên cuộc sống con người không thể tránh khỏi những va 

chạm, những vấp ngã; cũng như cuộc sống của ta không phải lúc nào cũng trải toàn hoa 

hồng. Chính vì thế tổn thương, mất mát, thất bại là những chuyện thường tình không thể 

tránh khỏi. 

“Những vết thương” đến có thể từ gia đình (là sự mặc cảm, thiếu thốn tình thương, 

môi trường bạo lực…), có thể từ xã hội: nhà trường, khu xóm, bạn bè, tập thể (bị tẩy chay, 

loại trừ, bị nghi ngờ, bị khinh khi…), và khó vượt qua hơn, là những vết thương đến từ 

những người gần gũi như sự phản bội, sư hiểu lầm, những thành kiến, sự mất tín nhiệm, … 

Đâu là vết thương của bạn? Trước mỗi vết thương đó bạn chữa lành như thế nào? Sợ 

hãi? Buồn sầu? Thù hận? Co cụm? Chán nản, mất niềm tin, mất hi vọng, mất ý chí? Bạn rút 

lui khỏi cuộc chiến bằng cách không nỗ lực hết mình, không cố gắng vượt khó, không sáng 

tạo, không cố gắng mở ra, dấn thân, hy sinh và yêu thương nữa…? Vì bạn sợ lại bị tổn 

thương, lại nhận về mất mát, hiểu lầm. Đó là những cám dỗ. 

Người hạnh phúc không phải là người không có những đau khổ, họ là những người tìm 

được hạnh phúc trong đau khổ; người thành công không phải là người không có thất bại, 

nhưng họ xem thất bại như những bài luyện tập cần thiết cho sự thành công vì trong sự thất 

bại học cách đứng lên và đứng vững. Còn bạn? Khi mang trên mình những vết thương, bạn 

sẽ làm gì? Hãy quay về với thinh lặng nội tâm, với Chúa Giêsu trong lòng bạn, hỏi Người: 

“Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Bạn sẽ nhận được câu trả lời có thể làm cho bạn bậc 

khóc vì Ngài luôn muốn bạn yêu thương, tha thứ, bao dung, chia sẻ, xây dựng, liên đới, nâng 

đỡ, hòa giải…Nhưng sau sự xúc động đó, bạn sẽ có được sức mạnh và niềm hi vọng để sống 

điều Ngài muốn nơi bạn vì Ngài đã nói “Ơn Ta đủ cho con”. 

1. Bạn đã từng là nạn nhân của lời nói xấu chưa? 

2. Bạn đã từng nói xâu ai chưa? 

Trong mọi đời sống tập thể, lời nói vẫn đang là vũ khí sát thương nguy hiểm, gây rạn 

nứt, gây chia rẻ, gây chiến tranh, gây thù hận… Bạn nghĩ mình có thể làm gì để tình trạng 

này suy giảm đi, ít nhất là nơi bạn? Bạn nghĩ, nếu bản thân đang có những vết thương tươi 

mới hay âm ỉ lâu nay về lời nói, bạn sẽ chữa lành chúng như thế nào? 

 

NHÓM 5 



Đề tài: “Hỡi các bạn trẻ đừng để thế giới lôi kéo chúng con vào việc chia sẻ những sai lầm và 

hời hợt. Các con hãy cố lội ngược dòng và hãy biết chia sẻ Đức Giê su, thông truyền đức tin 

mà Người đã ban cho các con” (Christus Vivit số 176) 

 

Trình bày: 

- Đừng để thể giới lôi kéo vào việc chia sẻ sai lầm và hời hợt. Đó là những cám dỗ trong đời 

sống thường ngày: Sự vô cảm, dửng dưng với chị em, với mọi người chỉ biết chăm chút cho 

chình mình còn người khác muốn làm thì làm. Đời sống thiếu kỉ luật, không có mục tiêu 

sống, không biết bảo quản thời gian cách phù hợp, tiêu tốn thời gian với phương tiện truyền 

thông khiến cho đầu ốc ngẩn ngơ và mu muội. 

- Hãy cố lội ngược dòng và hãy biết chia sẻ Đức Giêsu, thông truyền đức tin cho mọi người. 

Đây là một lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Thánh Cha dành cho mỗi người trẻ chúng ta. Thay 

vì ngày xưa chị em phải tập luyện vượt  khó thì ngày nay chị em mình cần phải luyện tập 

vượt sướng. Dám vượt ra khỏi con người mình đến với người khác, với chính chị em bên 

cạnh mình. Dành một chút thời gian cho những công việc chung, ngồi lại chút để lắng nghe 

và chia sẻ cho nhau nhưng kinh nghiệm những bài học sống. Tuyên xưng đức tin ngay trong 

môi trường học tập, nơi cộng đoàn bằng chính đời sống của mình. 

- Tóm lại: Chị em hãy cùng nhau tay chung tay góp sức lan tỏa Tin Mừng Đức Kitô đến  nơi chị 

em đến và cho người mà chị em sẽ gặp gỡ. Bằng việc năng đến với Đức Kitô là nguồn mạnh 

tình yêu và sự sống. Nơi Ngài sẽ giúp chị em tái khám phá ra con người nhỏ bé của mình, từ 

đó chị em sẽ dễ dàng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, biết nghĩ cho người khác, biết 

ý thức trong nếp sống kỉ luật hơn. Và như thế sẽ giúp từng chị từng em được lớn lên, được 

trổ sinh và tìm được mục đích- ý nghĩa đời mình sống cho ai và sống vì ai. 

- Nguyện chúc chị em sẽ luôn sống Vui- sống Khỏe- sống Thánh mỗi ngày trong Đức Kitô. 

 

NHÓM 7 

Đề tài: “Ngày nay, mối âu lo và nhiều quyến rũ dồn dập tấn công chúng ta khiến chúng ta 

không còn chỗ cho sự thinh lặng nội tâm để chúng ta có thể nhận ra ánh nhìn của Đức Giê-su 

và nghe được tiếng gọi của Người… Đừng để điều này xảy ra với con, vì cơn lốc của thế gian 

này sẽ đẩy con vào một con đường điên rồ, không định hướng, không có những mục tiêu rõ 

ràng, và như thế những nỗ lực của con sẽ thành ra vô ích” (Christus Vivit 277) 

 



Trình bày: 

- Nhóm em chia ra thành 2 phần:  

- Một là những cám dỗ trong chính ngày sống của người trẻ 

- Hai là giải pháp.  

- 1/ Những cám dỗ:  

- Người trẻ ngày nay thường bị những bi phối bởi chiếc điện thoại khiến bản thân không còn 

thời gian để dành cho chính mình. Việc sử dụng Internet cho những trang mạng xã hội: 

facebook, zalo, messinger, xem phim,… gần như chiếm trọn ngày sống của họ.  

- Tình trạng nghiện game online cũng là một hiện trạng khiến xã hội lo lắng. Sống ảo trong 

game, tưởng thực là ảo, ảo là thực.  

- Sự bận rộn trong việc đi học, công tác, quên mất sự hiện diện của Chúa, khiến bản thân cảm 

thấy mệt mỏi, áp lực.  

- Những tiếng gọi của xã hội: phong trào kết hôn sớm, chạy theo phong cách của thần 

tượng,… 

- 2/ Giải pháp 

- Dừng lại để nhìn lại. Mỗi khi làm xong một việc gì, ta cần dừng lại vài giây để nhận định việc 

ta vừa làm có mang lại ích lợi gì cho ta, ta làm điều ấy vì điều gì? Sau một ngày sống, dành 

cho Chúa những giây phút cuối ngày để hồi tâm, tạ ơn Chúa về những điều ta đã và chưa 

làm được.  

- Bớt đi những giây phút lang thang trên mạng xã hội, trên những tập phim đang xem dở để 

cầm lấy quyển sách mà bản thân yêu thích nhất. Vì đọc sách sẽ giúp bản thân dần từ bỏ 

những thói quen cầm điện thoại, sách còn giúp thăng tiến bản thân trong nhiều khía cạnh 

của cuộc sống.  

- Dâng về Chúa những sự lo lắng, bận rộn của ngày sống, cùng xin Chúa luôn đồng hành với ta 

để những sau những công việc ta làm được, ta sẽ cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa. 

- Chúa luôn hiện diện trong từng người ta gặp gỡ, chính vì thế, hãy dành cho Chúa những lời 

nguyện tắt đơn sơ trong từng giây từng phút để xây dựng đời sống nội tâm thâm sâu, kết 

hiệp mật thiết với Chúa, nhờ vậy mà ta có thể nhận ra ánh nhìn của Đức Giê-su và nghe 

được tiếng gọi của Người….  

- Hãy biết cầu nguyện với Chúa từng phút giây, đừng để những nỗ lực của ta trở nên vô ích. 

 

NHÓM 8 



Đề tài: “Cha muốn nhắc lại câu hỏi quan trọng là: Biết bao lần trong đời, chúng ta đã lãng 

phí thời gian để tự hỏi: Tôi là ai? Con có thể tự hỏi mình là ai và mất cả đời để tìm xem mình 

là ai. Tuy nhiên, con nên tự hỏi như thế này thì hơn: Tôi sống vì ai vậy?” (Christus Vivit số 

286) 

 

Trình bày: 

- Câu hỏi mà Đức Thánh Cha để lại cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới trẻ là: “Tôi sống vì 

ai vậy?” là một câu hỏi mở, không dễ dàng trả lời. Vì có thể tùy vào hoàn cảnh, biến cố mà 

câu trả lời sẽ khác nhau. Đôi lúc chúng ta cũng cần cầu nguyện, suy niệm để nhận ra động 

lực sống của mình là vì ai. Hoặc cũng cần có sự trợ giúp, dẫn dắt của những người có kinh 

nghiệm như các vị đồng hành, những người có trách nhiệm,…  

- Một ý kiến khác lại cho rằng: Tôi sống vì bản thân. Nghe có vẻ hơi vị kỷ, chỉ nghĩ cho bản 

thân nhưng vì tôi có trách nhiệm với bản thân mình, không ai có thể yêu thương người khác 

mà trước tiên lại không yêu thương bản thân mình. Những gì tôi làm là quyết định và lựa 

chọn của mình, tôi đi tu là con đường mà tôi lựa chọn, con đường đó mang lại hạnh phúc 

cho chính mình. Tôi không đi tu vì người khác bắt ép, hoặc vì sự mong chờ của gia đình. Đó 

mới là hạnh phúc đích thực. 

- Và để tìm ra thánh ý Chúa trong cuộc sống hiện tại, mỗi người trong chúng ta đặt bản thân 

mình làm điểm xuất phát. Lấy động lực từ chính nội tâm của mình để quy về Thiên Chúa là 

đích điểm. Những điều tôi làm luôn có sự trợ giúp của Chúa, có Chúa tôi mới có thể bước tới 

sự thành công và đạt được những mục tiêu, ước mơ hoài bão cho riêng mình. Đôi lúc trong 

cuộc sống gặp những khó khăn, tôi cũng phải nhìn lại hành trình mình đã đi. Tôi đã tin 

tưởng, phó thác mọi sự cho Ngài? Hay tìm đủ mọi lý do để trách móc Chúa và người khác. 

- Trong đời sống cộng đoàn, sống vì người khác là một việc làm bác ái và đòi hỏi sự cho đi rất 

nhiều. Có yêu thương thì mới có tâm tình chia sẻ, sự lắng nghe và giúp đỡ nhau. Cộng đoàn 

là nơi cần mỗi người chúng ta phải dấn thân, hy sinh vì lợi ích chung, sống vì chị em mà đích 

điểm hợp thành tình yêu trong Đức Ki-tô. 

 

 


