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Chúng ta bước đi trong Thánh Thần
Bài học 20 sẽ nhấn mạnh đến ưu điểm của bình an và vẻ đẹp của
những ơn lành. Các em sẽ ý thức được rằng ơn lành là những dấu chỉ
nói lên tình yêu của Thiên Chúa, khi chúng ta ngợi khen và cảm tạ
Chúa là chúng ta chúc tụng Người, và chúng ta có thể cầu xin Chúa
chúc lành cho người khác. Các em sẽ nhận ra Chúa Thánh Thần
hướng dẫn chúng ta khi chúng ta cầu nguyện và các em sẽ soạn lấy
những lời nguyện chúc lành.

Chúc lành trước khi đi ngủ

Ủng hộ hòa bình

Trong tuần này, khi con em đi ngủ, xin quý
vị phụ huynh hãy ghi dấu Thánh giá trên trán
mỗi em và nói: “Chúc con ngủ ngon. Xin
Chúa chúc lành cho con.” Quý vị sẽ kết thúc
một ngày của con em trong bình an.

Một số công ty trao tặng một phần lợi tức của
họ cho những hoạt động cổ võ hòa bình và
những công cuộc từ thiện. Xin quý vị bảo con
em giúp mình chờ đợi một sản phẩm gia đình sẽ
sử dụng, là sản phẩm được chế tạo do một công
ty hỗ trợ việc từ thiện.
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Xin chúc lành cho cả đám
chúng con
Một số gia đình treo trong nhà họ một tấm
bảng mang khẩu hiệu: “Xin chúc lành cho cả
đám chúng con.” Bảng hiệu đó mời Chúa
tham dự vào đời sống gia đình, ngay cả khi
gia đình không được hoàn toàn sạch sẽ gọn
gàng. Cùng với con em, quý vị hãy làm một
tấm bảng xin Chúa chúc lành cho những
sinh hoạt của gia đình.
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Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa
về những ơn lành Chúa đã ban cho
chúng con. Xin Chúa chúc lành cho
những người khác, như Chúa đã
chúc lành cho chúng con.
Xin Chúa giúp chúng con
bước đi trong bình an.
A-men.

Bình an của Chúa
Ngày Chúa Nhật
Vào cuối Thánh lễ khi linh mục nói: “Lễ
xong, chúc anh chị em ra về bình an để yêu
mến và phụng sự Chúa,” hãy nghĩ tới một
cách thức để thực hành điều ấy.

Trong tuần
Suy nghĩ về những ơn lành quý vị có được
và dùng lúc nào đó trong ngày để cảm tạ
Chúa. Vào bữa ăn tối, lần lượt mỗi người
nói về những ơn lành mình nhận được.

Thăm gia trang của chúng ta
www.blestarewe.com

Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và gìn giữ anh em!
Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban
bình an cho anh em!
Dân số 6:24, 26

Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa dạy ông
Mô-sê hãy nói với em là ông A-ha-ron
và với các con ông A-ha-ron cho họ biết
Người muốn họ phải chúc phúc cho dân chúng
như thế nào. Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta
và ban cho chúng ta sự bình an. Trong cuộc
sống có những lúc chúng ta đã cảm nhận được
bình an đích thực. Nhìn đại dương hoặc một em
bé đang ngủ, chúng ta có cảm nghiệm thoát khỏi
mọi lo lắng hoặc tính toán, không còn gì khác
ngoài trạng thái mãn nguyện. Bình an của Chúa
giống như cuộc tiếp tục giây phút hạnh phúc đó.
Khi sắp đặt giờ giấc trong nhà để chúng ta có
được sự bình an là chúng ta đang tạo dựng một
bầu khí để gia đình chúng ta lãnh nhận bình an
của Chúa Ki-tô.
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Gia sản của chúng ta trong
Kiến trúc
Tại nơi Chúa Giê-su giảng bài giảng Tám mối
phúc cho các môn đệ, có một ngôi thánh đường
mang tên những mối phúc nổi tiếng ấy. Nhà thờ
Tám mối phúc tọa lạc cạnh bờ phía bắc Biển hồ
Ga-li-lê trên ngọn núi gần Ca-phác-na-um, quê
của năm vị trong số mười hai Tông đồ của
Chúa Giê-su. Được xây cất năm 1937, nhà thờ
có hình tám góc tượng trưng cho Tám mối
phúc mà thánh Mát-thêu đã nói đến trong sách
Tin Mừng của ngài (Mát-thêu 5:3-10). Trên

mỗi cửa sổ của nhà thờ có viết những chữ đầu
tiên của mỗi Mối phúc. Bên trên bàn thờ và đỉnh
của nhà thờ là một vòm tròn nạm bằng những
mảnh đá vàng rực rỡ. Xung quanh toàn thể khu
vực bên ngoài nhà thờ là những hành lang giữa
hai hàng cột. Những hành lang này cho người ta
thấy khung cảnh ngoạn mục và rộng lớn của
Biển hồ Ga-li-lê.

BLEST ARE WE Grade 2 • Unit 5 • Chapter 20 Vietnamese version

