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ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC VÀ THẾ GIỚI QUAN
BÀI 2: LÀM NHỮNG QUYẾT ĐỊNH TRONG CUỘC ĐỜI
GIỚI THIỆU
Bài học này là một phần của loạt bài Yếu Cần Môn Đệ Hoá có tựa đề Đời Sống Cơ Đốc và Thế Giới Quan.
Đây là loạt các bài học tra xem các sự lựa chọn và thực hành rất cần thiết cho đời sống tín nhân Đấng
Christ. Sống như Lời Chúa dạy có nghĩa là chúng ta hiểu rằng sự lựa chọn chúng ta làm mỗi ngày ảnh
hưởng đến niềm tin của chúng ta. Điều đó cũng có nghĩa là học tập để cầu nguyện, thực hành các mạng
lệnh của Đức Chúa Trời và học tập để phục vụ người khác. Đây là những bài học quan trọng cho sự hiểu
biết về sự thực hành của Cơ Đốc giáo. Bao gồm thời gian để thảo luận về những nguyên tắc này và làm
thế nào để áp dụng chúng cuộc sống của bạn cách có hiệu quả.

ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU
Các đối tượng dự định cho những bài học nầy là các tân tín hữu, những người muốn nuôi dưỡng những
căn bản của Cơ Đốc giáo cách tươi mới hơn, cũng như cho những người chuẩn bị để hướng dẫn các áp
dụng thực hành và tín lý Cơ Đốc giáo. Ngoài ra, những người có quan tâm đến tư tưởng Cơ Đốc giáo sẽ
tìm thấy giá trị trong những bài học này khi họ liên quan đến đời sống thực tế và các chọn lựa hàng
ngày.
Tài liệu hướng dẫn nhằm mục đích giúp bạn là một hướng dẫn viên trong việc chuẩn bị của bạn. Những
bài học nầy có thể được sử dụng trong việc kết hợp với các tài liệu Yếu Cần Môn Đệ Hoá khác được
tìm thấy trực tuyến tại www.yeucanmondehoa.org
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ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC VÀ THẾ GIỚI QUAN
BÀI 2: LÀM NHỮNG QUYẾT ĐINH CHO CUỘC ĐỜI
LƯU Ý HƯỚNG DẪN VIÊN
MỤC ĐÍCH
Để thẩm định sức mạnh
của sự lựa chọn và khám
phá ra rằng có thể có
những hậu quả tiêu cực là
kết quả của một sự lựa
chọn thiếu khôn ngoan.

Kết quả dự kiến của bài học này là những tham dự viên sẽ phát hiện
rằng mình có giá trị vì họ là tạo vật của Đức Chúa Trời và là Đức
Chúa Trời có một kế hoạch và chương trình cho cuộc đời họ. Nếu
không có niềm tin vào giá trị của riêng mình, người ta có nhiều khả
năng để lựa chọn tự hủy hoại chính mình mà thôi. Nếu không xem
giá trị của những người sống chung quanh họ, họ có thể có những
lựa chọn làm hại người khác. Điều quan trọng là phải nhạy cảm với
những người đã làm các sự lựa chọn thiếu khôn ngoan trong quá
khứ. Bạn có thể muốn nhấn mạnh đến sự tha thứ của Đức Chúa
Trời và đảm bảo với các tham dự viên rằng họ là một sáng tạo mới
nếu họ đã tiếp nhận Chúa Jêsus. Xin đừng để cho tham dự viên
chuyên chú về sự lựa chọn trong quá khứ, nhưng thay vào đó, tập
trung vào việc lựa chọn khôn ngoan và theo ý muốn Đức Chúa Trời
cho tương lai của họ.

LỜI GIỚI THIỆU
(Chọn hai hoặc ba câu hỏi trong các câu hỏi sau đây để thảo luận trong Nhóm)
 Một sự lựa chọn tốt nhất nào mà bạn từng làm là gì? Bạn đã đi đến quyết định ấy trên căn bản
nhận được lời khuyên hay ý kiến tư vấn nào cho quyết định ấy?
 Một số trong những sự lựa chọn quan trọng nhất mà một người phải làm trong cuộc đời của họ
là gì?
 Bạn làm gì khi đương đầu để quyết định một sự lựa chọn nan giải? Bạn có tham vấn với bạn bè?
Gia đình? Đức Chúa Trời? Bạn có tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn hoặc tin vào trực giác
của bạn?
 Bạn có thể nghĩ ra thời điểm nào đó là khi bạn đã làm một sự lựa chọn đặc biệt bởi vì bạn biết
đó là những gì Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì hay không?
 Những yếu tố đóng góp nào khiến cho một người làm những sự lựa chọn xấu? (Ví dụ có thể là
do thiếu thông tin, tự ti mặc cảm, áp lực từ những người xung quanh, những động cơ ích kỷ, v.v.
. .)
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HỌC TẬP
GIÁO HUẤN
 Làm Những Quyết Định Đúng Đắn: Chúng ta làm những sự chọn lựa mỗi ngày - một số tốt,
nhưng một số khác thiếu khôn ngoan. Nếu một người có cảm giác giá trị tích cực về bản thân
mình và tin rằng họ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp, họ có nhiều khả năng để làm
những sự lựa chọn tốt và có ý hướng tìm kiếm điều tốt nhất cho tương lai của mình
 Một sự nhận diện lành mạnh về chính mình sẽ cho phép việc tự kiềm chế bản thân vượt
hơn những xung đột tình cảm khó hiểu. Những người tránh các hành vi nguy hiểm có
thể đầu tư vào tương lai của họ. Họ thiết lập các tiêu chuẩn cao để thăng tiến và tránh
bất cứ điều gì có thể cản trở tiến trình đạt đến các mục tiêu của họ.
 Quản trị Sự Cám Dỗ: Hãy xem xét một số ví dụ về những cám dỗ mà chúng ta phải đối diện, và
các hậu quả của cả hai sự lựa chọn thiếu khôn ngoan và sự lựa chọn tích cực. (Bạn có thể hướng
dẫn các nhóm từ biểu đồ sau đây bằng cách cung cấp cho họ một bản sao, cung cấp hình ảnh
trên một bảng phấn, máy vi tính hoặc các phương tiện khác, hoặc bằng lời giải thích . . . cho
nhóm làm một sự lựa chọn thiếu khôn ngoan và cho họ thảo luận về những hậu quả tiêu cực có
thể có và đề nghị các sự lựa chọn tích cực có thể thay thế.) Bất cứ điều gì từ sự tự ti đến các áp
lực của bạn bè đến các tấm gương thiếu tích cực đều có thể là các yếu tố quan trọng mà cả
người trẻ lẫn người lớn đi vào các hoạt động không lành mạnh và nguy hiểm.
Chọn lựa Xấu/Các Hậu Quả
Quan hệ tình dục trước hôn nhân
với một hoặc nhiều đối tác có thể
dẫn đến mắc phải bệnh AIDS hoặc
các bệnh giang mai, hoa liễu
truyền qua đường tình dục khác,
và lòng tự trọng thấp.
Báo thù có thể dẫn đến việc gây
tổn hại với các mối quan hệ khác
vì một cảm xúc nhất thời của sự
tức giận.
Sử dụng các loại mau tuý bất hợp
pháp có thể dẫn đến tốn kém tiền
và nguy cơ thiệt hại thân thể và
sinh mạng.
Nói dối với chủ về bao nhiêu thì
giờ, công sức làm việc của bạn có
thể dẫn đến những hậu quả như
bị bắt quả tang gian dối, mặc cảm
tội lỗi, và mất lòng tin cậy.
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SỰ CÁM DỖ
Ước muốn Tính Dục

Giận dữ trong MỐIi Liên Hệ

Ma tuý

Gian lận

Chọn lựa Tích cực/ Các Hậu Quả
Kiêng cữ sự liên hệ thể xác cho
đến khi kết hôn sẽ bảo vệ chống
lại bệnh tật, cảm giác ghen
tuông, và không được thoả mãn
sinh lý với người phối ngẫu của
bạn.
Chọn lựa để tha thứ và hòa giải
với một người tạo nên tiềm
năng cho tình bạn phát huy càng
được sâu đậm càng hơn.
Thiết lập kế hoạch tài chánh và
giáo dục / đời sống của bạn cùng
lựa chọn để sống một cuộc sống
có mục đích lành mạnh.
Lựa chọn sống thành thật, trung
thực và có một cảm giác hoàn
thành trách nhiệm công tác,
nhận được những gì mà bạn
xứng đáng nhận được.
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Ăn cắp vặt có thể dẫn đến bị bắt
và bị buộc tội vi phạm hình sự,
nộp tiền phạt hoặc tù tội.

Tham lam

Phim ảnh, sách báo khiêu dâm đồi
truỵ sẽ cho một ý tưởng sai lầm.
lệch lạc về mối liên hệ tình cảm,
làm suy giảm giá trị phụ nữ, và có
thể gây nghiện ngập.

Dục vọng

Đời Sống Cơ Đốc và Thế Giới Quan

Being satisfied with what you
have and earning money to pay
for your purchases will give a
feeling of satisfaction. Được
thoả lòng với những gì bạn có và
kiếm được tiền để mua sắm sẽ
cung cấp cho bạn một cảm giác
sung sướng hài lòng.
Bảo vệ đôi mắt của bạn sẽ giúp
bảo vệ các mối quan hệ trong
tương lai của bạn, do đó bạn có
thể yêu người bạn đời của mình
đúng theo ý muốn của Đức Chúa
Trời

ĐẶT CÂU HỎI CÙNG THAM DỰ VIÊN
Có những sự lựa chọn kém khôn ngoan nào mà những người xung quanh của bạn thực hiện? Những sự
lựa chọn kém khôn ngoan ấy đã ảnh hưởng đến khả năng để thực hiện các ước mơ và hoài bão của họ
như thế nào?

GIÁO HUẤN
 Chúng ta có giá trị bởi vì không có một ai trên đời giống chính xác như ta: Chúng ta là những
người duy nhất giống hệt chính mình trên toàn thế giới nầy. Thậm chí ngay cả các cặp song sinh
có vân tay độc đáo riêng biệt! Không ai khác có những suy nghĩ và cảm xúc chính xác như ta.
Không ai khác có mã di truyền của họ như mình. Kinh nghiệm của chúng ta, tài năng và khả
năng, sở thích cá nhân đã khiến cho chúng ta đặc thù. Tiếng cười của chúng ta hoặc giọng nói
của chúng ta có thể được nhận ra từ xa - đó là điểm đặc thù, duy nhấ!
 Xin cả Nhóm đọc suốt những câu Kinh Thánh sau đây và thảo luận về những câu Kinh
Thánh này đã làm cho bạn cảm thấy như thế nào:
o
o
o
o
o
o

Thi thiên139: 13-16
Giê rê mi 1:5
Ê phê sô 2:10
Sáng thế ký 1:27
Ê sai 64:8
Ma thi ơ 6:25-35

 Hãy suy nghĩ đến cách cơ thể của chúng ta được sắp đặt lại với nhau. Chúng ta có đôi
mắt để nhìn thấy, có một bàn tay thật hữu ích hơn bất kỳ dụng cụ nào đã từng được
sáng chế - tâm trí chúng ta có thể làm các phép tính phức tạp và quá trình suy nghĩ
không có máy tính nào có thể phù hợp. Một sự sáng tạo phức tạp như thế phải rất có
giá trị!
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 Đọc kỹ các câu hỏi sau đây và suy nghĩ về câu trả lời cách trung thực.
o
o
o

Liệu những gì bạn làm hoặc cách bạn hành động như thế nào sẽ xác định giá trị
của bạn hay không?
Liệu những gì bạn thực hiện ở trường, ở nhà, hoặc tại nơi làm việc của bạn như
thế nào sẽ xác định giá trị của bạn?
Có phải một số người có giá trị hơn những người khác vì họ thực hiện tốt hơn
hay làm ít sai sót?

 Thảo luận về các câu trả lời cho các câu hỏi trên trong ánh sáng của câu Kinh Thánh
trong Giăng 3:16. Hãy nhớ rằng sự hy sinh của Chúa Jêsus Christ cung ứng cho tất cả
mọi người, như thế, sự hy sinh này có làm cho bạn cảm thấy mình đặc biệt hoặc cung
cấp giá trị cho bạn hay không? (Điều quan trọng là để các tham dự viên thấy rằng họ rất
đặc biệt bởi vì họ là một tạo vật của Đức Chúa Trời. Các sự lựa chọn mà chúng ta thực
hiện không làm cho chúng ta đặc biệt hơn hoặc kém hơn. Tuy nhiên, chúng có thể xen
vào làm cản trở kế hoạch hoàn hảo mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.)
 Loài người không toàn hảo. Không một ai là toàn hảo - tất cả chúng ta đều làm những sai phạm,
lỗi lầm. Đó là một phần tự nhiên của loài người. Tại một thời điểm nầy hay một lúc nào đó, tất
cả chúng ta đều có:
o
o
o
o

Nói dối
Không tử tế với anh trai, em gái hay bạn bè
Không vâng lời cha mẹ chúng ta
Đã làm những điều mà chúng ta không tự hào chút nào

 Tất cả chúng ta đều được Đức Chúa Trời yêu thương. Mỗi người chúng ta đều có giá trị bởi vì
con người bề trong cho thấy chúng ta là ai, bởi vì những điều đặc biệt bên trong mỗi chúng ta
làm cho chúng ta đặc thù riêng biệt. Cho dù chúng ta nhận thức được điều nầy hay không, chúng
ta đang được Đức Chúa Trời yêu thương cách sâu đậm, vô điều kiện. Ngài là Đấng duy nhất yêu
thương chúng ta vô điều kiện và cũng là Đấng tạo dựng chúng ta cách độc đáo và đặc biệt.
 Thực hiện các sự lựa chọn cho Đức Chúa Trời. Trong bài học này, chúng ta đã tập trung vào tác
động của sự lựa chọn thiếu khôn ngoan, nhưng chúng ta chưa nhìn ra tầm quan trọng của việc
lựa chọn với quan điểm trở nên giống Chúa Jesus. Khi bạn thực sự yêu một người nào đó, bạn
đánh giá cao lời khuyên của họ và thường sẵn sàng theo họ bất cứ nơi nào họ đi. Do đó, chúng
ta lại càng nên yêu mến Đức Chúa Trời càng hơn là Đấng đã sai Con của Ngài đến thế gian, chịu
chết vì tội lỗi của chúng ta? Đức Chúa Trời đã làm điều này cho chúng ta bởi vì Ngài đã tạo dựng
chúng ta trở nên thật đặc biệt và độc đáo và một phần trong kế hoạch tổng thể của Ngài. Chúng
ta cần phải cân nhắc điều này khi đi đến sự lựa chọn. Trước khi bạn thực hiện sự lựa chọn trong
cuộc đời của bạn, bạn nên tra xét, cân nhắc xem thử sự lựa chọn ấy sẽ thăng tiến bạn theo
những phương cách trần gian hay trong vương quốc của Đức Chúa Trời.
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Những Yếu Cần cho Đời Sống Cơ Đốc: Tài Liệu Hướng Dẫn Viên

Đời Sống Cơ Đốc và Thế Giới Quan

THẢO LUẬN
 Bạn đã làm một sự lựa chọn để cam kết cuộc sống của mình theo Chúa Jêsus hay chưa?
 Thảo luận về những gì bạn suy nghĩ về kế hoạch của Đức Chúa Trời có thể dành cho bạn, sau đó
liệt kê một số các sự lựa chọn mà bạn có thể làm để hướng cuộc đời của bạn theo ý muốn của
Ngài.
 Bạn cảm thấy khó khăn trong việc tin rằng bạn có giá trị đối cùng Đức Chúa Trời? Những điều gì
làm điều đó khó tin? Những bước mà bạn có thể làm để tăng trưởng niềm tin của bạn là gì? (Ví
dụ có thể bao gồm việc học thuộc lòng Kinh Thánh trong bài học này, tra xem những lời hứa của
Đức Chúa Trời, làm giảm ảnh hưởng trần gian trên đời sống bạn, v.v…)

CẦU NGUYỆN
Kết thúc bài học trong sự cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho mỗi tham dự viên rằng họ sẽ có những sự lựa
chọn nhằm mở mang vương quốc Đức Chúa Trời mà không phải là sự lựa chọn cho lợi ích của thế gian.
Cầu nguyện cho mỗi người sẽ thấy được giá trị của mình trong mắt của Đức Chúa Trời, và tin tưởng vào
kế hoạch hoàn hảo của Ngài cho họ. Nếu bạn thích vấn đề nào đã được nêu ra trong cuộc thảo luận nầy,
thì hãy yêu cầu cầu nguyện cách cụ thể, hay những mục tiêu mà tham dự viên đã thiết lập cho bản thân.
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