BÀI HỌC CỦA NHỮNG YẾU CẦN
ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC VÀ THẾ GIỚI QUAN
BÀI 2: LÀM NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CHO CUỘC ĐỜI

Mọi người đều làm những quyết định. Một số rất đơn giản
và dễ dàng, nhưng có những quyết định khác ý nghĩa và
khó khăn hơn. Nếu bạn đã tranh chiến trong lãnh vực làm
những quyết định thì bài học này có thể làm sáng tỏ hơn
cho bạn về việc xác định ý muốn của Đức Chúa Trời.
Trong khi Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta ý chí tự do,
Ngài mong muốn nhìn thấy chúng ta làm những quyết
định theo ý Chúa. Bài học này sẽ khuyến khích các bạn đặt
thứ tự ưu tiên trong việc quyết định để giúp cho vương
quốc Đức Chúa Trời được mở rộng và tôn cao Danh Chúa .

Những lựa chọn của chúng
ta có ảnh hưởng lớn đến
cuộc sống của mình. Đức
Chúa Trời đang chờ đợi để
hướng dẫn bạn! Đọc để
biết làm thế nào bạn có
thể có những lựa chọn
theo ý Chúa..

Bạn có thể an toàn
nương dựa vào Đức
Chúa Trời để giúp bạn
thực hiện sự lựa chọn
đúng. Lời của Ngài nói,
Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ
cho con nẻo đường
phải đi; Mắt Ta sẽ dõi
theo mà khuyên dạy
con."(Thi Thiên 32: 8).

Một trong những cách
rõ ràng để đi đến một
quyết định là chúng ta
thẩm định những gì
mang lại vinh quang
cho Đức Chúa Trời và
mở mang vương quốc
của Ngài.

Tất cả chúng ta đều quí trọng sự tự do chọn lựa, phải không?
Những lựa chọn bình thường như ăn mặc, làm gì hay sử dụng thời
giờ rãnh rỗi của chúng ta như thế nào, thì chúng ta vui vẻ thực hiện.
Nhưng khi chúng ta phải quyết định về những lãnh vực quan trọng
của đời sống, như hôn nhân hay nghề nghiệp, chúng ta thực sự bị
tranh chiến.
Không một ai trong chúng ta muốn làm một quyết định mà kết quả
cuối cùng thành ra xấu, nhưng làm thế nào để biết cách chúng ta
lựa chọn sẽ biến ra như thể nào? Chúng ta muốn cảm thấy mình
đang kiểm soát cuộc sống và tự tin về sự lựa chọn của mình. Nhưng
ngay cả những lựa chọn nhỏ của chúng ta có khả năng làm ảnh
hưởng đến đời sống của chúng ta trong một phương diện lớn. Như
vậy, sự tự do chọn lựa của chúng ta đi kèm với rất nhiều trách
nhiệm. Hậu quả ngay tức thời, cảm xúc của chúng ta hoặc lời
khuyên của một người bạn không luôn luôn là một quyết định chính
đáng đâu. Nhưng bạn có thể an toàn nương dựa vào Đức Chúa Trời
để giúp bạn thực hiện sự lựa chọn đúng. Lời của Ngài nói, Ta sẽ dạy
dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi; Mắt Ta sẽ dõi theo mà
khuyên dạy con."(Thi Thiên 32: 8).
Một trong những cách rõ ràng để đi đến một quyết định là chúng ta
thẩm định những gì mang lại vinh quang cho Đức Chúa Trời và mở
mang vương quốc của Ngài. Chúng ta thường có thể thấy rõ điều
này khi chúng ta chọn lựa giữa một hành động tiêu cực hay tích cực.
Ví dụ, trong mối quan hệ của chúng ta, chúng ta có thể bị cám dỗ để
chọn lựa tức giận và giữ mối hận thù hay tha thứ và bày tỏ ân sủng.
Cả hai sự chọn lựa có sẵn cho chúng ta, nhưng chỉ có một là sẽ tôn
vinh Đức Chúa Trời, xây dựng mối quan hệ lành mạnh, và mang lại
cho chúng ta niềm vui và bình an. Nhiều người trong chúng ta sẽ
phải đối diện với những cám dỗ khác trong cuộc sống, chẳng hạn
như sự cám dỗ tình dục, hành động ích kỷ, hoặc hành vi tự hủy hoại
như lạm dụng ma túy hoặc đam mê ăn uống hoặc rượu chè. Nhưng
Đức Chúa Trời mong đợi nơi chúng ta là chúng ta chống trả mọi cám
dỗ và làm những sự chọn lựa tích cực.
Tuy nhiên, một số sự lựa chọn như sẽ theo học tại trường học nào
hay xem thử có nên nhận công việc nầy hay công việc khác, có thể
xem như không tốt mà cũng không xấu. Đôi khi chúng ta phân tích
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các quyết định quá nhiều khiến chúng ta bị tê liệt; cuối cùng
chúng ta không làm được một sự lựa chọn nào cả. Trong trường
hợp này, điều tốt nhất là để dành thời gian cầu nguyện, nói
chuyện với những tư vấn kính sợ Chúa và chờ đợi Đức Chúa Trời
đáp ứng trước khi quyết định lựa chọn điều mà mình có thể có
nhiều dữ liệu nhất. Đức Chúa Trời nói chuyện với chúng ta bằng
nhiều cách khác nhau - chúng ta phải cần lưu tâm và mong đợi
Ngài cho chúng ta biết câu trả lời đúng.
Tại sao việc lựa chọn những gì cho cuộc sống chúng ta lại quan
trọng đối cùng Đức Chúa Trời? Ngài đang quản cai toàn bộ vũ trụ
- như thế Ngài có để ý đến chúng ta hay không? Làm thế nào để
các sự lựa chọn của tôi có thể ảnh hưởng đến những người xung
quanh tôi? Đây là những câu hỏi quan trọng. Câu trả lời luôn luôn
là tìm thấy trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời coi trọng chúng ta, và
ngay cả những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày của
chúng ta đều quan trọng đối với Ngài. Hãy xem Thi thiên 139:1316. Kinh Thánh nói rằng chúng ta đã được đan dệt lại với nhau.
Điều này không mô tả Đức Chúa Trời bắt đầu vũ trụ chuyển động
và sau đó chỉ cần ngồi xuống để xem. Đan dệt mô tả một người
tích cực chăm chú đặt từng mũi khâu lại với nhau - tất cả các
mảnh của chúng ta về một mục đích. Đức Chúa Trời đã dành thời
gian và nỗ lực cùng năng lượng để tạo dựng bạn một cách chính
xác như cách bạn hiện nay! Và Ngài đã thiết kế từng ngày trong
cuộc đời của bạn.
Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho mỗi chúng ta. Chúng ta có thể
nghĩ rằng những quyết định của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì cả
đối với những người xung quanh, và chúng ta đang kiểm soát
cuộc sống của mình, nhưng trong thực tế, Đức Chúa Trời có một
kế hoạch lớn hơn điều chúng ta có thể biết. 1 Cô rinh tô 2:9 nói
rằng, “Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ
đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến
Ngài." Khi chúng ta tìm cầu ý muốn của Ngài trước khi đi đến quyết
định của chúng ta, Ngài sẽ dẫn chúng ta trên một con đường, có lẽ
không có ý nghĩa đối với chúng ta tại thời điểm đó, nhưng kết quả có
được trong một kế hoạch rộng lớn hơn mà Ngài đã thiết kế cho
chúng ta và những người khác nữa.
Đó là lý do tại sao các quyết định của bạn là vấn đề quan trọng: bởi vì
bạn quí trọng đối với Đức Chúa Trời; cuộc sống của bạn quan trọng.
Đức Chúa Trời có một kế hoạch tuyệt vời cho bạn, cho từng ngày của
đời sống bạn. Ngài có một chương trình nào đó để bạn làm và chỉ có
bạn mới có thể thực hiện điều đó trên trái đất này - và hơn thế nữa:
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Đức Chúa Trời có một
kế hoạch cho mỗi
chúng ta. Chúng ta có
thể nghĩ rằng những
quyết định của chúng
ta chẳng có ý nghĩa gì
cả đối với những
người xung quanh, và
chúng ta đang kiểm
soát cuộc sống của
mình, nhưng trong
thực tế, Đức Chúa Trời
có một kế hoạch lớn
hơn điều chúng ta có
thể biết.

Đức Chúa Trời rất rất yêu thương bạn! Bạn quý trọng đối với
Ngài, được Ngài biết đến và quan trọng.
Khi bạn thực hiện các nhiệm vụ thông thường của bạn trong tuần
này, hãy để ý đến bao nhiêu lần chọn lựa mà bạn thực hiện. Khi
nào bạn suy nghĩ đến việc Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì? Khi
nào bạn tham khảo Kinh Thánh trong mọi lựa chọn của bạn? Bạn
có cầu nguyện như lúc bạn quyết định hay không? Đức Chúa Trời
rất vui thích nghe bạn và giúp bạn chống lại mọi sự cám dỗ và
giúp bạn làm một sự lựa chọn tốt nhất. Một ngày kia chúng ta sẽ
khai trình tất cả mọi sự lựa chọn mà chúng ta đã thực hiện trong
cuộc sống này. Đức Chúa Trời có thể tự hào về sự lựa chọn của
bạn hay không?

TÓM LƯỢC
 Chúng ta cần phải làm những sự chọn lựa cho từng
bước đi trong cuộc đời. Trong khi những quyết định tầm
thường như mặc gì hoặc bữa ăn tối sẽ ăn những gì đều là
những việc khá dễ dàng thực hiện, nhưng những việc trọng
đại hơn như hôn nhân và sự nghiệp thì đó thật sự là một
thách thức. Nhưng chúng ta có Chúa Jêsus bên cạnh để
hướng dẫn trong tất cả các quyết định của chúng ta, dầu
nhỏ hay lớn. (Thi Thiên 32: 8)
 Một câu hỏi quan trọng để hỏi chính mình khi đi đến
một quyết định chính yếu là liệu sự lựa chọn của bạn có
vinh danh Đức Chúa Trời và giúp cho sự mở mang vương
quốc của Ngài hay không.

BẠN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
 Khi phải đối diện với một sự lựa chọn khó khăn, Bạn
tìm đến những ai để cầu xin sự giúp đỡ? Danh của Đức
Chúa Trời có tìm thấy trên danh sách đó không?
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Bạn có thể nghĩ đến một số những sự lựa chọn
mà bạn đã thực hiện vì những chọn lựa ấy đã tôn
vinh Đức Chúa Trời cùng mở mang vương quốc
của Ngài hay không?



Ngay bây giờ bạn đang tranh chiến với một sự
lựa chọn nào? Làm thế nào để bạn có thể tìm
kiếm ý Chúa cách tích cực trong tình huống này?
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