
 

tuần Thánh 
Khi chúng tôi bắt đầu tuần lễ linh thiêng nhất trong năm, chúng tôi dành thời gian để chuẩn bị 

cho lễ kỷ niệm Phục sinh. Chúng ta dành thời gian để suy ngẫm, hoặc suy nghĩ, về những gì 

chúng ta đã học được bằng cách hy sinh cho người khác, cảm giác như thế nào và chúng ta 

đang giúp đỡ ai. Chúng tôi nghĩ về việc đi mà không có và làm thế nào một số người đi mà 

không có thức ăn, không phải do sự lựa chọn, mà bởi sự cần thiết, vì có rất ít hoặc không có 

gì để ăn. 

 
Sau đó, lấy năm ổ bánh và hai con cá và nhìn lên trời, anh nói lời chúc phúc, phá vỡ các ổ 

bánh và đưa chúng cho [các] đệ tử của mình để đặt trước mọi người. 

Mác 6:41 

 

Chúa Giêsu thích chia sẻ bữa ăn với bạn bè. Hết lần này đến lần khác trong Kinh thánh, 

chúng ta thấy Chúa Giêsu ở một bàn, nói chuyện với bạn bè và những người xa lạ như nhau. 

Anh ta mời mọi người có một chỗ trên bàn, để biết rằng họ thuộc về và để cơn đói của họ 

được đáp ứng. Những ngày cuối đời cũng không khác. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã 

thách thức các môn đệ của mình giúp đỡ người khác. Khi anh rửa chân, anh nhắc nhở họ 

rằng họ được kêu gọi phục vụ những người có nhu cầu. 

 

Chúng tôi nghe thấy lệnh Jesus Jesus để cho người đói ăn, cho dù anh ta đang nhân lên các 

ổ bánh và cá cho một đám đông hàng ngàn người, hoặc đơn giản là bẻ bánh với bạn bè. 

Chúa Giêsu mời chúng ta chia sẻ những gì chúng ta có với tất cả mọi người, gia đình con 

người toàn cầu của chúng ta. 



 

Chúng tôi đã dành 40 ngày của Mùa Chay để tìm hiểu về những gia đình rất khác nhau và 

theo một cách nào đó, rất giống với chúng tôi. Chúng tôi đã suy nghĩ về thực phẩm và cách 

nó ảnh hưởng đến nhiều phần khác nhau trong cuộc sống của chúng tôi từ sức khỏe đến khả 

năng đến trường và học tập. Và chúng tôi đã nghĩ về ý nghĩa của việc đói trong thế giới của 

chúng ta ngày hôm nay và làm thế nào chúng ta có thể tập trung và nên trả lời. 

 

Khi chúng tôi chuẩn bị cho lễ Phục sinh, hãy dành thời gian như một gia đình và nói về 

những gì bạn đã học được từ những câu chuyện và hoạt động này, và những gì Trinh, Yvone 

và Maria Ana và gia đình họ đã dạy cho bạn. 

 

Những câu chuyện về niềm hy vọng của họ kỷ niệm nhiều cuộc đời mà cuộc hành trình Mùa 

Chay của chúng ta đã chạm đến. Những gì chúng tôi đã làm cho Mùa Chay thay đổi cuộc 

sống trong cả cộng đồng và thế giới của chúng tôi. 

 

Phản ánh 
 

Cuộc hành trình của bạn với CRS Rice Bowl Mùa Chay 

này đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào? 

Tìm tất cả các tài nguyên bạn cần trong Tuần Thánh này 

tại đây. 

 

 

 
 


