
ĐỂ GIÚP NHÓM LÀM VIỆC TÍCH CỰC VÀ TỐT HƠN NỮA 
 
 
Thăm quý bác và anh chị em, 
 
Các nhóm nhỏ là môi trường rất tốt để mọi người trong nhóm có thể gặp gỡ và cùng học 
hỏi chung. Hơn nữa, mọi người trong nhóm nhỏ qua sự thân thiện và gần gũi có thể  động 
viên, tương trợ và nâng đỡ nhau trong việc học. Vì thế, nhóm nhỏ đóng vai trò quan trọng 
trong việc phát triển tri thức, đời sống nhân bản và tâm linh trong lớp Thần Học Giáo Dân 
– khóa nâng cấp. 
 
Để giúp cho tẩt cả các nhóm nhỏ có thể “khởi động”, gặp gỡ và làm việc chung, tôi xin gởi 
đến mỗi nhóm 01 bài làm ở nhà liên hệ đến Tin Mừng Mát-thêu. Bài làm này sẽ giúp cho 
nhóm có thêm động lực và có thêm một chút “thách đố” tốt để nhóm phát triển. 
 
Vào cuối tuần 15-17.9, chúng ta sẽ học về Tin Mừng Mát-thêu. Trong Tin Mừng Mát-thêu 
có 05 bài giảng lớn. Các nhóm sẽ làm việc với các bài giảng này, để sau đó sẽ chia sẻ lại 
cho mọi người. Các bài giảng được chia cho các nhóm như sau:  
 

Nhóm 01:  Bài giảng trên núi – phần 01 ( Chương 5,1 - 6,6). 

Nhóm 02:  Bài giảng trên núi – phần 02 (chương 6,7– 7,29). 

Nhóm 03:  Bài giảng về truyền giáo (Chương 10). 

Nhóm 04:  Bài giảng bằng dụ ngôn (Chương 13, 1-52). 

Nhóm 05:  Bài giảng về Giáo Hội (Chương 18). 

Nhóm 06:  Bài giảng về thời sau hết (Chương 24 – 25). 

 
Mỗi người trong nhóm cần đọc kỹ lưỡng bài giảng mà nhóm mình nhận được. Sau đó, 
anh chị em trong nhóm cần họp ít nhất hai lần trước khi buổi học bắt đầu, để thảo luận và 
trả lời các câu hỏi gợi ý sau: 
 

- Trong bài giảng có những đề tài gì? 
- Xin tóm gọn bài giảng này trong 6 hàng. 
- Trong bài giảng, xin nhóm lấy ra một đoạn nhỏ nào với đề tài mà nhóm cho là quan 

trọng và hữu ích. Xin giải thích tại sao hữu ích và quan trọng? 



Mỗi nhóm sẽ có tốt đa 6 phút để trình bày đề tài vào cuối tuần 15-17.9 này. (xin chú ý 
nhóm sẽ không có thêm thời gian khi trình bày, nên tránh những lời lẽ không liên hệ đến 
đề tài và những gì làm mất giờ).  
 
Để giúp ích cho mọi người, mỗi nhóm nên chuẩn bị một paper (tờ giấy) tóm gọn cấu trúc 
và sứ điệp chính của bài giảng mà nhóm nhận được. Paper này sẽ được gởi đến từng 
người trong lớp. 
 
Để cho các nhóm làm việc hiệu quả và nghiêm túc, xin đề nghị một số người điều phối các 
nhóm như sau: 
 

- Nhóm 01: chị Châu, anh Hưng và anh Điệp cùng điều phối. 
- Nhóm 02: chị Hằng và bác Lâm cùng điều phối. 
- Nhóm 03: Chị Trâm và chị Thanh Hương cùng điều phối. 
- Nhóm 04: Anh Dũng và chị Nga cùng điều phối. 
- Nhóm 05: Chị Trang và anh Tú cùng điều phối. 
- Nhóm 06: Anh Đình Trung và chị Tuyết Mai cùng điều phối.  

 
 
 
CHÚ Ý: 
 
Đề tài làm việc nhóm này không liên hệ đến việc mỗi cá nhân đọc Tin Mừng Mát-thêu. 
Như thế, mỗi người vẫn cần đọc Tin Mừng Mát-thêu và trả lời các câu hỏi như đã gợi ý và 
gởi riêng cho linh mục hướng dẫn, như đã thông báo trước đây. 
 
Xin tín thác cho Chúa và Mẹ Maria tâm huyết và sự cố gắng của mỗi nhóm và của mọi 
người. 
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