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Chúng ta thực hiện những việc của
Chúa Giê-su
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Bài học 15 trình bày Giới răn Mới Chúa Giê-su ban cho chúng ta nói
về việc yêu thương nhau. Các em sẽ khám phá ra Chúa Giê-su đã tỏ
ra tình yêu của Người đối với người khác như thế nào. Các em cũng
sẽ nhận ra những cách thức có thể biểu lộ tình yêu của mình đối với
người khác.

Điều gì cần nhất?

Có lòng tốt

Chúng ta thực hiện những việc của Chúa Giêsu bằng cách nhận ra đâu là những ưu tiên của
chúng ta. Để giải thích ý nghĩa của ưu tiên, quý
vị hãy sử dụng những câu như quan trọng nhất
và những gì phải làm trước nhất thì hãy làm
trước. Rồi chơi trò chơi trắc nghiệm. Hãy hỏi
nhau “Điều nào quan trọng nhất?” với những
câu hỏi như “... coi video, viết một thư cám ơn,
hay là đổ nước vào khay làm đá?”

Cùng con em, quý vị hãy làm một hình trái tim
lớn bằng giấy mầu đỏ và trưng bày lên. Để một
hộp băng vết thương nhỏ bên cạnh. Bảo con em
dán một băng vết thương vào hình trái tim mỗi
lần có một người trong gia đình làm một hành
động chữa lành để giúp cho người khác cảm
thấy dễ chịu hơn.

Chọn lấy một
Nhờ con em giúp đỡ, quý vị hãy nghĩ về những
việc bất cứ người nào trong gia đình cũng có
thể làm, thí dụ cất dọn đồ chơi hoặc xếp khăn
tắm lại. Cùng nhau viết tên những công việc
vào những mảnh giấy, gấp lại và bỏ vào một
cái tô. Rồi bảo từng người mỗi ngày lấy cho
mình một mảnh giấy ở trong tô và làm công
việc viết trên mảnh giấy đó.
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Lạy Chúa, qua những việc
Chúa làm, Chúa đã tỏ ra tình
yêu của Chúa. Xin Chúa giúp
chúng con biết thực hiện
những việc của Chúa qua
những hành động nhân từ,
chữa lành và yêu thương.
A-men.

Gương mẫu của Chúa Giê-su
Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên
cháu, để nó được cứu thoát và được sống.
Mác-cô 5:23

Ngày Chúa Nhật
Trong lúc thinh lặng cầu nguyện sau khi
rước lễ, hãy suy nghĩ làm sao quý vị sẽ yêu
thương người khác như Chúa Giê-su yêu
thương quý vị.

Trong tuần
Để tỏ lòng yêu thương gia đình, mỗi người
trong nhà có thể cố gắng phụ một tay giúp
những công việc trong nhà và ngoài sân.

Thăm gia trang của chúng ta
www.blestarewe.com

Trong câu truyện Tin Mừng nói về ông
Gia-ia và con gái ông, Chúa Giê-su chữa
lành cho một cô bé mà bà con bạn bè em
nghĩ là đã chết rồi. Khi Chúa cầm lấy tay cô bé
và bảo cô hãy chỗi dậy, cô lập tức sống lại. Nhờ
quyền năng chữa lành của Chúa Giê-su, cô bé đã
hoàn toàn bình phục, khiến cho gia đình cô hết
sức ngạc nhiên.
Đây là một trình thuật sống động nói về
cách thức Chúa Giê-su tỏ ra lòng yêu thương
mọi người, làm gương cho chúng ta biết yêu
thương người khác.
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Gia sản của chúng ta nơi những
người thánh thiện
Damien de Veuster là một người thánh thiện đã
liều mạng sống mình khi ngài chăm sóc cho
người khác. Sinh tại Bỉ năm 1840, ngài vào
dòng Thánh Tâm khi còn là một thanh niên.
Ngài đã tình nguyện phục vụ tại những thí điểm
truyền giáo ở Hạ-uy-di. Cha Damien đã phục
vụ tám năm tại những nơi truyền giáo, thực
hành công việc của Chúa Giê-su.
Năm 1866, một căn bệnh gọi là bệnh
Hansen, cũng gọi là bệnh cùi, đã lan tràn trên
quần đảo Hạ-uy-di. Các người cùi bị lưu đày
trên đảo Molokai. Cha Damien đã tình nguyện
đến chăm sóc cho họ. Ngài giúp họ giữ gìn thân

thể và các băng vết thương được sạch sẽ; ngài
làm nhà cho họ ở và đóng quan tài cho họ khi họ
chết; ngài đã làm những công việc bác ái không
tên. Chính cha Damien cũng mắc bệnh cùi năm
1876 và chết vì bệnh ấy năm 1889.
Con người thánh thiện này đại diện cho tiểu
bang Hạ-uy-di tại Hành lang đặt tượng các vĩ nhân
ở Washington, D.C. Ngày 4 tháng 6 năm 1995, cha
Damien de Veuster đã được phong chân phước do
Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II.
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