
Thiên Chúa ban cho chúng ta  
Thánh Thần 
Thiên Chúa ban cho chúng ta Thánh Thần để hướng dẫn chúng ta 
trong đời sống hằng ngày. Các em sẽ hiểu được rằng Chúa Thánh 
Thần là Đấng nâng đỡ, dẫn dắt và dạy dỗ chúng ta. Các em sẽ nghĩ 
đến và quý trọng những ân huệ của Thần Khí mà thánh Phao-lô đã 
nói tới trong đoạn Kinh Thánh ngài viết. 

Quà tặng thích hợp 
Quý vị tổ chức một buổi tối tặng quà! Mỗi 
người trong nhà có thể cho nhau một món quà 
nhỏ. Trước hết chọn tên người nhận quà để ai 
cũng có quà. Quà tặng phải nói lên được một 
tài năng của người nhận. Thí dụ, nếu người đó 
vẽ giỏi thì quà tặng có thể là một tập giấy vẽ. 

Khôn ngoan 
Người khôn ngoan là người biết cân nhắc mọi 
sự theo những quan điểm khác nhau và suy 
nghĩ về hậu quả của những điều họ nói. Cùng 
với con em, quý vị hãy làm một bản liệt kê 
những người mình coi là khôn ngoan – trong 
gia đình, tại trường học, trong cộng đoàn hoặc 
trên báo chí. 

Chúng ta có tài năng 
Hãy nói với con em về một số đức tính quý vị 
và những người lớn trong gia đình có, thí dụ dễ 
thương, hay giúp đỡ. Cắt nghĩa cho các em biết 
những đức tính này là những ân huệ Chúa ban 
cho và những người này đã làm cho chúng được 
phát triển. Sau đó thảo luận với em về những ân 
huệ nào Chúa ban cho em và em có thể làm  
phát triển. 

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng 
con cảm tạ Chúa về những ơn 

khôn ngoan và hiểu biết. 
Những ân huệ Chúa ban giúp 
chúng con làm môn đệ trung 

thành của Chúa Giê-su.  
A-men.
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Ngày Chúa Nhật 
Cầu nguyện cho những người thay mặt cho 
cộng đoàn để đem lễ vật dâng trên bàn thờ.

Trong tuần 
Trong nhiều văn hóa, những người già cả 
của cộng đồng được coi là những người 
đặc biệt khôn ngoan. Trong tuần này hãy 
nói chuyện hoặc thăm hỏi một người bà 
con hay một người hàng xóm lớn tuổi. 

Thăm gia trang của chúng ta 
www.blestarewe.com 
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Gia sản của chúng ta trong Kiến trúc
Hagia Sofia, trong Hy-ngữ có nghĩa là “sự khôn 
ngoan thánh,” đã được hoàng đế Justinianô I xây 
cất vào thế kỷ thứ sáu tại Constantinople, ngày 
nay là Istambul, Thổ-nhĩ-kỳ. Nhà thờ chính tòa 
mang danh hiệu một ân huệ của Chúa Thánh 
Thần và là một trong những tác phẩm đẹp nhất 
thuộc nền kiến trúc Byzantine. Sau khi quân Thổ 
chiếm Constantinople vào thế kỷ mười lăm, thánh 
đường Hagia Sophia biến thành ngôi đền Hồi 
giáo, hoặc nơi thờ phượng của người Hồi giáo. 
Những bức họa ghép đá nhỏ và những biểu tượng 
Ki-tô giáo bị người ta lấy thạch cao trát lên. 
Thánh đường Hagia Sophia giữ nguyên như thế 
cho tới thế kỷ hai mươi thì trở thành một bảo tàng 
viện và một số bức họa ghép đá nhỏ đã được gỡ 
lớp thạch cao ra. 

Những ân huệ khác nhau
 Có nhiều đặc sủng khác nhau, 

nhưng chỉ có một Thần Khí.
Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.

Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một 
Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.

1 Cô-rin-tô 12:4-6

Thánh Phao-lô giải thích những ân huệ  
  của Thần Khí là gì và được ban phát như 
  thế nào. Những ân huệ ngài nói đến, đó là 
ơn khôn ngoan, hiểu biết, đức tin và chữa lành. 
Ngài nói rằng chỉ có một Thần Khí đã ban tất cả 
những ân huệ này để được phân phát cho từng 
người. Hết thảy chúng ta đều có những phận sự 
khác nhau trong cộng đoàn, cho nên sẽ lãnh nhận 
những ân huệ khác nhau. Trong gia đình chúng 
ta cũng đúng y như vậy. Mọi người trong gia 
đình đều có những phận sự khác nhau, cho nên 
họ cần có những ân huệ khác nhau. Không phải 
chúng ta là người sẽ quyết định được những ân 
huệ nào người ta phải có. Nhưng chúng ta cần 
phải cảm tạ vì những ân huệ chúng ta có, rồi phải 
sử dụng chúng để giúp đỡ người khác. 
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