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Yeâu thöông tha nhaân
Chuùng ta heát thaûy ñeàu soáng theo nhöõng luaät leä trong cuoäc soáng, töø
nhöõng luaät phaùp chính thöùc daønh cho caû nöôùc vaø coäng ñoàng cho tôùi
nhöõng luaät leä khoâng chính thöùc taïi caùc gia ñình. Neàn taûng cho
nhöõng luaät leä vaø quy taéc cuûa chuùng ta coù theå gaëp thaáy trong Möôøi
giôùi raên. Neáu chuùng ta quen soáng vôùi nhöõng giôùi raên aáy, chuùng ta
seõ thaáy deã soáng bình an vôùi nhöõng ngöôøi chung quanh chuùng ta.

Tha nhaân ôû gaàn

Chia seû veà giôùi raên

Trong tuaàn naøy quyù vò haõy ñi boä voøng voøng
quanh khu vöïc loái xoùm. Choïn moät ngöôøi naøo
ñoù quyù vò muoán bieát hoï roõ hôn. Tuaàn naøy coá
gaéng chaøo hoûi ngöôøi aáy. Neáu coù dòp, quyù vò
haõy laøm moät ñieàu gì deã thöông cho hoï.

Noùi moãi ngöôøi trong gia ñình quyù vò hoïc hoûi
veà moät trong Möôøi giôùi raên, laøm sao trong
voøng ít ngaøy nöõa taát caû Möôøi giôùi raên ñeàu
ñöôïc hoïc hoûi. Trong böõa aên toái, moãi ngöôøi seõ
daïy nhöõng ngöôøi khaùc veà giôùi raên mình ñaõ
hoïc. Roài cuøng thaûo luaän veà giôùi raên aáy coù yù
nghóa gì ñoái vôùi quyù vò.
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Tha nhaân ôû xa
Tha nhaân khoâng chæ laø nhöõng ngöôøi soáng gaàn
chuùng ta. Nhöng coù theå hoï soáng ôû nhöõng
quoác gia xa xoâi, ôû phía beân kia thaønh phoá
hoaëc ôû tieåu bang beân caïnh. Choïn laáy teân cuûa
moät gia ñình soáng ôû xa vaø lieân laïc qua thö töø
(giaùo xöù quyù vò hoaëc moät cô quan truyeàn
giaùo cuõng coù theå giuùp quyù vò ). Tìm caùch
quen bieát nhöõng ngöôøi thuoäc vaên hoùa khaùc
cuõng laø moät caùch yeâu thöông tha nhaân.
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Lôøi Nguyeän
Trong Tuaàn
Laïy Chuùa, chuùng con caùm ôn
Chuùa ñaõ Chuùa ban nhöõng tha nhaân
cho chuùng con. Xin Chuùa giuùp
chuùng con trôû neân nhöõng tha
nhaân toát hôn ñoái vôùi moïi
ngöôøi chuùng con
gaëp. A-men.

Ngaøy Chuùa Nhaät
Baøi giaûng döïa treân nhöõng baøi ñoïc cuûa
Thaùnh leã vaø aùp duïng nhöõng baøi ñoïc aáy vaøo
ñôøi soáng haèng ngaøy. Haõy laéng nghe baøi
giaûng. Coù giôùi raên naøo ñöôïc nhaéc ñeán?

Trong Tuaàn
Toû ra loøng yeâu meán Chuùa baèng caùch coá
gaéng laøm moät tha nhaân toát.

Höôùng daãn luaân lyù giuùp soáng Giôùi
raên môùi
Thaày ban cho anh em moät ñieàu raên môùi laø anh
em haõy yeâu thöông nhau. Anh em haõy yeâu
thöông nhau nhö Thaày ñaõ yeâu thöông anh em.
Gio-an 13:34
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Gia saûn cuûa chuùng ta trong
truyeàn thoâng
Khi coøn treû, coù theå quyù vò ñaõ coi chöông trình
Mister Rogers' Neighborhood (Loái xoùm cuûa
oâng Roger) treân truyeàn hình. OÂng Fred Rogers
laø moät ngöôøi ñaõ ñem taát caû kinh nghieäm, hieåu
bieát vaø taøi naêng veà toân giaùo, aâm nhaïc vaø taâm
lyù hoïc ñeå döïng thaønh moät chöông trình daønh
cho treû em, daïy chuùng bieát soáng quan heä vôùi
ngöôøi khaùc qua nhöõng phöông thöùc xaây döïng
vaø giuùp chuùng trau doài töï troïng. Qua suoát ba
möôi naêm, chöông trình cuûa oâng ñaõ daïy treû em
veà söï maát maùt, ghen töông, giaän döõ, söï cheát vaø
nhöõng kinh nghieäm thoâng thöôøng ñoái vôùi treû
em. Loái xoùm maø oâng Rogers ñaõ döïng thaønh
truyeän giuùp cho treû em bieát chaêm soùc ngöôøi
khaùc theo caùch Giôùi raên môùi ñaõ noùi ñeán.

Chuùa Gieâ-su ñaõ cho chuùng ta moät tö
töôûng raát deã hieåu. Taát caû nhöõng gì
chuùng ta phaûi laøm, ñoù laø haõy yeâu
thöông nhau nhö Thieân Chuùa yeâu thöông
chuùng ta. Nhöng thaùch ñoá laø tuy deã hieåu nhöng
laïi khoù laøm. Quyù vò haõy töôûng töôïng tröôøng
hôïp moïi ngöôøi ñeàu soáng theo giôùi raên naøy. Hoï
seõ khoâng caõi coï nhau. Moãi ngöôøi chuùng ta ñeàu
coù theå deïp ñi nhöõng quan taâm ích kyû cuûa mình.
Nhöõng choïn löïa cuûa chuùng ta seõ laø vì tình yeâu
vöõng beàn chuùng ta laõnh nhaän töø nôi Chuùa.
Caøng coù theå soáng theo Giôùi raên môùi thì chuùng
ta caøng ñöôïc haïnh phuùc hôn.
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