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Loøng nhaân laønh cuûa Thieân Chuùa
Lòch söû ñöùc tin chuùng ta trôû veà nguoàn coäi laø oâng AÙp-ra-ham vaø con
chaùu oâng, töùc laø daân Ít-ra-en. Vaøo thôøi gian haàu heát caùc saùch Cöïu
Öôùc ñaõ ñöôïc vieát, nieàm tin vaøo nhieàu thaàn linh khaùc nhau laø ñieàu
thoâng thöôøng. Daân Ít-ra-en ñaõ daàn daàn nhaän ra chæ coù moät Thieân
Chuùa vaø vò Thieân Chuùa aáy (Ñöùc Chuùa) laø Ñaáng nhaân laønh. Do
loøng nhaân laønh, Thieân Chuùa ñaõ döïng neân traùi ñaát vaø muoân loaøi.
Chuùng ta ñöôïc yeâu thöông laø vì chuùng ta ñaõ ñöôïc taïo döïng theo
hình aûnh Chuùa vaø gioáng nhö Chuùa.

Baïn toát laønh!
Laáy nhöõng taám bìa nhoû gaáp ñoâi laïi theo
chieàu daøi, roài vieát teân töøng ngöôøi trong gia
ñình treân töøng taám bìa. Beân trong moãi taám
bìa, vieát xuoáng nhöõng gì mình thaáy caàn phaûi
caùm ôn ngöôøi aáy. Söû duïng nhöõng taám bìa ñoù
roài ñeå treân baøn aên trong tuaàn naøy.

Thieân Chuùa yeâu thöông chuùng
ta tröôùc
Chuùng ta caàn noùi cho moïi ngöôøi trong gia
ñình bieát chuùng ta yeâu thöông hoï thaät nhieàu.
Tuaàn naøy quyù vò haõy cam keát seõ noùi vôùi
nhöõng ngöôøi trong nhaø ít nhaát moät laàn moãi
ngaøy laø quyù vò yeâu thöông hoï.
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Bieát caùm ôn
"Thieân Chuùa thaáy moïi söï Ngöôøi ñaõ laøm ra
quaû laø raát toát ñeïp!" (Saùng Theá 1:31). Kinh
Thaùnh daïy chuùng ta raèng Thieân Chuùa ñaõ haøi
loøng veà vieäc taïo döïng vaø nhöõng gì Thieân
Chuùa thaáy ñeàu toát ñeïp. Haõy laøm moät baûn lieät
keâ nhöõng gì Thieân Chuùa döïng neân maø quyù vò
nghó laø toát ñeïp. Laàn tôùi khi gia ñình cuøng
duøng böõa vôùi nhau thì seõ baét ñaàu baèng moät
lôøi nguyeän taï ôn. Môøi moãi ngöôøi noùi leân:
"Laïy Chuùa, con caùm ôn Chuùa vì ____." (Keå
ra ñieàu gì mình thaáy caàn phaûi caùm ôn nhaát.)
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Lôøi Nguyeän
Trong Tuaàn
Laïy Chuùa, chuùng con caûm taï
Chuùa veà tình yeâu thöông laø moät
phaàn caàn thieát trong gia ñình
chuùng con. Xin Chuùa giuùp chuùng
con nhôù raèng tình yeâu cuûa
Chuùa coøn maïnh meõ hôn
caû nhöõng khoù khaên
chuùng con phaûi ñoái
phoù. A-men.

Ngaøy Chuùa Nhaät
Laéng nghe Chuùa noùi veà tình yeâu thöông
Ngöôøi daønh cho quyù vò vaø quyù vò laøm theá
naøo ñeå ñem söù ñieäp cuûa Ngöôøi ñeán cho
nhöõng ngöôøi khaùc. Haõy chia seû vôùi gia
ñình nhöõng gì quyù vò ñaõ nghe ñöôïc.

Quan heä giöõa chuùng ta vôùi Chuùa
Thieân Chuùa thaáy moïi söï Ngöôøi
ñaõ laøm ra quaû laø raát toát ñeïp!
Saùng theá 1:31

Trong Tuaàn
Coá gaéng chuù taâm noùi leân nhöõng khen
ngôïi tích cöïc veà ngöôøi khaùc.

Thaêm gia trang cuûa chuùng ta
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Gia saûn cuûa chuùng ta trong phim aûnh
Nhieàu cuoán phim ñöôïc döïng treân nhöõng bieán
coá trong Kinh Thaùnh. Hai trong soá nhöõng
cuoán phim noåi tieáng nhaát, ñoù laø phim Möôøi
giôùi raên vaø Ñöùc Gieâ-su Na-da-reùt. Nhöõng
cuoán phim naøy trình baøy nhöõng nhaân vaät phi
thöôøng trong Kinh Thaùnh vaø ñaõ ñöa caâu
chuyeän cöùu roãi vaøo phim aûnh. Quyù vò coù theå
möôùn vaø coi nhöõng phim naøy cuøng vôùi gia
ñình. Roài quyù vò cuõng coù theå ñoái chieáu phim
Möôøi giôùi raên vôùi phim hoaït hoïa Thaùi töû Aicaäp vöøa ñöôïc trình chieáu môùi ñaây.

Chuùng ta coù theå hoïc trong Kinh
Thaùnh veà quan heä giöõa Thieân Chuùa
vôùi taïo vaät Ngöôøi ñaõ döïng neân. Tình
yeâu cuûa Chuùa tuoân traøo xuoáng taïo vaät vaø ñaëc
bieät nhaát laø treân nhaân loaïi. Nhöõng bieán coá
ñöôïc ghi laïi trong Cöïu Öôùc vaø Taân Öôùc noùi
veà tình yeâu Thieân Chuùa daønh cho chuùng ta vaø
quan heä giöõa Ngöôøi vôùi chuùng ta qua suoát lòch
söû. Caâu chuyeän cuûa gia ñình chuùng ta - baét
ñaàu theá naøo, nhöõng ai thuoäc veà gia ñình aáy,
nhöõng hoaøi voïng laãn öôùc mô cuûa moãi ngöôøi
trong gia ñình - cuõng laø moät phaàn thuoäc caâu
chuyeän veà moái quan heä giöõa Thieân Chuùa vôùi
chuùng ta. Ñoâi khi khoù nhaän thaáy laøm sao
Thieân Chuùa laïi laø moät phaàn thuoäc lòch söû cuûa
chuùng ta, nhöng neáu suy nghó vaø caàu nguyeän,
chuùng ta coù theå thaáy Ngöôøi ñaõ luoân luoân ôû vôùi
chuùng ta roài.
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