
Chúng ta hành động cho Hòa bình và 
Công lý 
Câu nói “Nếu bạn muốn có hòa bình, hãy hành động cho công lý” 
gồm tóm tất cả niềm tin của Ki-tô giáo về sự liên đới chặt chẽ giữa 
hòa bình và công lý. Chúng ta được kêu gọi hãy đối xử với người 
khác một cách tử tế và kính trọng. Trong bài học 19, các em sẽ suy 
nghĩ về ý niệm hòa bình và công lý, đồng thời nhận biết được những 
hành động nào có thể cổ võ cho công lý và hòa bình. Các em sẽ nhận 
thức được Chúa Giê-su đã dạy chúng ta phải đối xử tử tế và kính 
trọng đối với người khác. 

Chứng chỉ tử tế 
Cùng với con em, quý vị phụ huynh hãy làm 
một chứng chỉ đơn sơ bằng giấy thủ công và 
trang hoàng mầu sắc rực rỡ. Giúp em viết 
những chữ Những việc tử tế lên đầu trang. Ghi 
vào những từ liên hệ với tử tế, thí dụ như chia 
sẻ, giúp đỡ và cho. Tuần này, mỗi lần em làm 
một hành động tử tế, hãy cho em một cái phiếu 
hình để dán lên tờ chứng chỉ. 

Họp mặt hòa bình 
Cùng với con em, quý vị chuẩn bị một buổi 
họp mặt hòa bình cho gia đình. Thay vì trao 
giải thưởng Nobel hòa bình, hãy cho một giải 
thưởng mang tên gia đình quý vị. Hãy nói lên 
người được thưởng đã làm gì để được giải 
thưởng. Bút chì mang những biểu tượng hòa 
bình hoặc kẹo sô-cô-la hình đồng tiền cắc được 
dùng làm giải thưởng. 

Chia sẻ ***

“Chia ngọt sẻ bùi” là câu nói quen thuộc của 
người Việt Nam, diễn tả tình tương thân tương 
ái, giúp đỡ lẫn nhau. Ngọt và bùi là những 
hương vị làm cho chúng ta thích thú dễ chịu. 
Trong bữa ăn, chúng ta dành phần ngon cho 
người khác. Một người cắt miếng bánh ngọt làm 
đôi, để cho người kia muốn lấy phần nào tùy ý. 

***  Không có câu nào tương đương trong ngôn ngữ Việt 
Nam, nên lấy tạm câu nói này. 

Lạy Chúa, trước mặt Chúa chúng  
con hết thảy bình đẳng với nhau. 

Chúa đã dựng nên mọi người chúng 
con theo hình ảnh Chúa. Xin Chúa 

giúp chúng con biết nhân danh  
Chúa mà yêu thương mọi  

người như nhau. 
A-men.
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Ngày Chúa Nhật 
Ngoài việc chúc bình an ra, có lúc nào 
khác nữa bình an được nhắc tới trong 
Phụng vụ? Hãy lắng nghe những lúc khác 
cũng nói đến bình an. 

Trong tuần 
Tìm ra những cách thức hòa bình, công bằng 
để giải quyết những khác biệt nảy sinh trong 
gia đình. Khuyến khích những người trong 
gia đình quý vị biết tôn trọng lẫn nhau. 

Thăm gia trang của chúng ta 
www.blestarewe.com 
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Gia sản của chúng ta trong 
Nghệ thuật 
Edward Hicks là một mục sư phái Quaker ở tiểu 
bang Pennsylvania, làm nghề đóng xe ngựa, thợ 
sơn bảng hiệu và bàn ghế, và ông cũng là một 
nghệ nhân nữa. Ông sống vào cuối thế kỷ mười 
tám sang đầu thế kỷ mười chín. Ông Hicks đã 
trở thành một trong những nghệ nhân Hoa-kỳ 
nổi danh nhất về nghệ thuật dân gian. Ông đã 
vẽ hơn một trăm bức họa Vương quốc Hòa bình 
(The Peaceable Kingdom), dựa trên lời ngôn sứ 
I-sai-a 11:6-9. Ngôn sứ I-sai-a đã nói tiên tri
rằng trong vương quốc hòa bình của Thiên
Chúa, chó sói sẽ nằm chung với chiên và một
trẻ em sẽ đứng đầu mọi tạo vật. Ông Hicks đã
vẽ những dã thú và trẻ em sống hòa bình với
nhau. Vì Chúa Giê-su đã sinh ra như một trẻ
thơ, nên người ta nghĩ rằng Chúa Giê-su đã thể
hiện lời tiên tri của ngôn sứ I-sai-a.

Chia sẻ những tài sản trên thế giới
 Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một 

lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của 
riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.

Công vụ Tông đồ 4:32

  Những Ki-tô hữu sơ khai đã sống theo lời 
  dạy của Chúa Giê-su về hòa bình và công 

lý, khi họ phân chia công bằng mọi sự 
cho mọi người và đối xử với người khác như họ 
muốn người khác đối xử với họ. Chia sẻ những 
tài sản trần thế là một đặc nét của các Ki-tô hữu 
sơ khai. Họ có thể tự hào là không có ai trong 
cộng đoàn lại phải thiếu thốn những gì mình cần 
có để sống. 
 Chúng ta được kêu gọi hãy chia sẻ của cải 
một cách vui mừng, vì lòng yêu mến Chúa. Khi 
chúng ta hành động nhắm mục đích giúp đỡ 
những thiếu thốn của mọi người là chúng ta 
đang truyền bá Tin Mừng, bởi chúng ta đang 
chia sẻ với những người không có đủ những gì 
họ cần phải có. Vậy khi chúng ta làm điều gì 
đúng thì Thánh Thần của Thiên Chúa đang ở 
trong chúng ta. 
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