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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 và sống thể hiện đức tin như thế nào giữa vòng cộng đồng Hội
Thánh chúng ta.
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Những bài học nầy có thể được sử dụng trong việc kết hợp với các tài liệu Yếu Cần Môn Đệ Hoá khác,
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ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC VÀ THẾ GIỚI QUAN
BÀI 2: LÀM NHỮNG QUYẾT ĐỊNH TRONG CUỘC ĐỜI
ĐỂ BẠN ĐƯỢC BIẾT…
TÀI LIỆU NẦY LÀ GÌ?
Mỗi ngày trong cuộc sống của
chúng ta, chúng ta có những lựa
chọn; một số tầm thường nhưng
một số khác lại có những hậu quả
to lớn. Bài học này sẽ tra xem sức
mạnh của sự lựa chọn của chúng
ta và làm thế nào để tránh thực
hiện những sự chọn lựa thiếu
khôn ngoan.

Bạn có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời! Bạn có biết rằng Đức
Chúa Trời yêu thương bạn và muốn bạn để có một cuộc đời
tràn đầy niềm vui vì biết Ngài cách cá nhân. Đức Chúa Trời cũng
quý trọng những người sống chung quanh bạn nữa. Khi những
sự lựa chọn của bạn làm tôn thương bạn, bạn có thể nghĩ rằng
không có ai khác bị như thế - nhưng đó không phải là luôn luôn
như vậy đâu. Những người khác thường bị tổn thương bởi
những hành động ích kỷ của chúng ta. Nếu bạn đã thực hiện sự
lựa chọn thiếu khôn ngoan trong quá khứ, nhưng đang có sự
tha thứ của Chúa Jêsus dành cho bạn, và bạn có thể được tạo
dựng nên mới bằng cách tin cậy Ngài. Đó không phải là tinh
thần lành mạnh để suy nghĩ đến những sự lựa chọn thiếu khôn
ngoan trong quá khứ, nhưng Đức Chúa Trời có thể giúp chúng
ta lựa chọn tốt hơn cho tương lai của mình. Và chúng ta có thể
yên tâm rằng chúng ta có giá trị đối với Ngài.

ĐỂ KHỞI ĐỘNG
1.

2.

Sự lựa chọn tốt nhất mà bạn đã từng làm là gì? Ảnh hưởng của lời khuyên nào đã khiến bạn đã đi
đến quyết định ấy?

Những yếu tố nào đóng góp cho một người đi đến những sự lựa chọn thiếu khôn ngoan?
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HỌC TẬP
 LÀM NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN: Chúng ta làm những sự lựa chọn hằng ngày - một số tốt,
một số khác thiếu khôn ngoan. Nếu một người có một cảm giác tốt, tích cực về giá trị bản thân
và tin rằng họ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp thì những người ấy có nhiều khả năng
để làm những sự lựa chọn tốt và tìm kiếm những gì tốt nhất cho tương lai của mình
 Một sự nhận thức tích cực lành mạnh về chính mình cho phép sự tự kiểm soát xung
động tình cảm và khó hiểu. Những người tránh hành vi nguy hiểm có thể đầu tư trong
tương lai của họ. Họ thiết lập các tiêu chuẩn cao để nổi trội và tránh bất cứ điều gì mà
có thể nhận được trong cách của mục tiêu của họ.
 QUẢN TRỊ SỰ CẢM DỖ: Chúng ta hãy xem xét một số ví dụ về những cám dỗ chúng ta phải đối
diện, và các hậu quả của cả hai sự lựa chọn thiếu khôn ngoan và lựa chọn khôn ngoan.
 Các câu Kinh Thánh sau đây cho bạn biết gì về việc lựa chọn?
Châm ngôn 14:12

Phục truyền. 30:9-10

Châm ngôn 3:30-32

 Chúng ta đang bị cám dỗ với nhiều thứ. Mỗi lần chúng ta phải đối diện với một sự cám
dỗ nào đó, chúng ta có thể làm một sự lựa chọn thiếu khôn ngoan và hư hoại hoặc một
sự lựa chọn khôn ngoan. Hãy tra xem xét một số những cám dỗ sau. Thêm vào bất kỳ
hậu quả nào khác mà bạn có thể nghĩ ra để điền vào biểu đồ.
Lựa chọn kém/Những Hậu quả

SỰ CẢM DỖ

Quan hệ tình dục trước hôn
nhân với một hoặc nhiều người
có thể dẫn đến bệnh AIDS hoặc
bệnh hoa liễu, và mặc cảm nhân
cách thấp hèn, thiếu kém.

Ước Muốn Sinh Lý

Kiêng cữ đến khi kết hôn sẽ bảo
vệ chống lại mọi bệnh tật, mọi
cảm giác ghen tuông. Nhất là
được hài lòng sung mãn với
người phối ngẫu của bạn.

Có thể dẫn đến các mối quan hệ
gây tổn hại vì một cảm giác nhất
thời của sự tức giận.

Sự Tức Giận trong Mối
Liên Hệ

Lựa chọn để tha thứ và hòa giải
với một người bạn tạo ra tiềm
năng cho một tình bạn phát
triễn.
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Sử dụng các loại ma tuý bất hợp
pháp có thể dẫn đến mất mát
tiền bạc và bị thiệt hại bản thân

Sử Dụng Ma Tuý

Có một kế hoạch cho cuộc sống
của bạn, bao gồm cả tiền bạc,
giáo dục và nếp sống lành mạnh,
sẽ cung cấp cho mục đích đời
sống của bạn.

Nói dối với sếp của bạn về sự lao
nhọc hay thời gian bạn làm việc
có thể dẫn đến những hậu quả
của việc bắt gặp, mặc cảm tội
lỗi, và mất lòng tin nơi người
khác.

Lừa Dối

Lựa chọn trung thực và làm việc
chăm chỉ tương xứng với tiền
lương của bạn sẽ cung cấp cho
bạn một cảm giác thành đạt.

Ăn cắp vặt có thể dẫn đến việc
bị bắt và bị phạm pháp cùng bị
buộc tội.

Tham Lam

Được thoả lòng với những gì bạn
có và kiếm tiền để trả tiền mua
sắm sẽ cung cấp cho một cảm
giác hài lòng.

Hình ảnh khiêu dâm cho một ý
tưởng sai lầm về mối liên hệ,
làm giảm giá trị nhân cách phụ
nữ, và có thể gây nên nghiện
ngập.

Dục Vọng

Bảo vệ đôi mắt của bạn sẽ giúp
bảo vệ các mối liên hệ trong
tương lai của bạn, do đó bạn sẽ
có thể yêu người bạn đời đúng
như ý muốn của Đức Chúa Trời.

 Những người chung quanh bạn làm những sự lựa chọn kém khôn ngoan như thế nào?
Làm thế nào những sự lựa chọn kém khôn ngoan đã ảnh hưởng đến khả năng thực hiện
ước mơ và tham vọng của họ?



CHÚNG TA CÓ GIÁ TRỊ: Không có một người nào khác giống chính xác như bạn hay tôi! Chúng ta
là những người đặc thù duy nhất trên toàn thế giới. Cặp song sinh thậm chí có chỉ tay độc đáo!
Không ai có suy nghĩ và cảm xúc cách chính xác như của người khác; không ai khác có mã di
truyền của họ. Kinh nghiệm, tài năng, khả năng và sở thích cá nhân của chúng ta làm cho chúng
ta độc đáo. Tiếng cười của chúng ta hoặc giọng nói của chúng ta có thể được nhận ra từ khoảng
cách xa - đó là duy nhất!
 Xin hãy đọc qua những câu Kinh Thánh sau và viết xuống cảm xúc mà bạn nhận được
như thế nào. Bạn có biết mình có giá trị đối với Đức Chúa Trời hay không?
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Thi thiên 139:13-16

Giê rê mi 1:5

Ê phê sô 2:10

Ma thi ơ 6:25-35

 Hãy tra xem những cách cơ thể của chúng ta được sắp đặt lại với nhau. Chúng ta có đôi
mắt để có thể nhìn thấy; chúng tôi có đôi bàn tay hữu ích hơn bất kỳ một dụng cụ chưa
từng sản xuất bao giờ. Tâm trí chúng ta có thể làm các phép tính phức tạp và quá trình
suy nghĩ mà không có một máy tính nào có thể phù hợp. Một sự sáng tạo phức tạp như
vậy phải rất có giá trị!
 Cần pảhi làm thế nào để trân quí một cái gì đó rất có giá trị? Bạn có đối xử với mình như
thể là bạn thật có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời hay không?

 LƯỢNG ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA BẠN: Khi chúng ta bắt đầu thấy mình là một v tạo vật quí giá được Đức
Chúa Trời sáng tạo, chúng ta sẽ có những lựa chọn tốt hơn cho bản thân và tương lai của chúng
ta.
 Xin hãy trả lời những câu hòi sau đây:
Có phải những gì bạn làm hoặc
cách bạn hành xử như thế nào
sẽ xác định giá trị của bạn hay
không?

Có phải thành quả của bạn thực
hiện ở trường, ở nhà hay tại nơi
làm việc như thế nào xác định
giá trị của bạn?
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Có phải một số người nầy có giá
trị hơn những người khác vì họ
thực hiện tốt hơn hay ít sai sót
hay không?

 Bây giờ, xin hãy đọc những câu Kinh Thánh sau đây và viết ra Thánh Kinh nói những gì về
giá trị của bạn.
Giăng 3:16

Ma thi ơ 10:29-31

Giê rê mi 29:11

 Nếu Đức Chúa Trời xem chúng ta rất quí giá - đủ để hy sinh Con Một của Ngài để cứu
chúng ta - cuộc đời của chúng tôi có giá trị tuyệt vời! Các lựa chọn chúng ta thực hiện,
không làm cho chúng ta đặc biệt nhiều hơn hoặc ít hơn đối cùng T Đức Chúa Trời. Tuy
nhiên, những điều đó có thể can thiệp vào kế hoạch hoàn hảo mà Đức Chúa Trời dành
cho chúng ta..
 LOÀI NGƯỜI KHÔNG TOÀN HẢO: Không một ai toàn hảo - tất cả chúng ta đều làm cho những
sai lầm. Đó là một phần tự nhiên của con người. Tra xem những điểm sau đây và đánh dấu bất
kỳ những việc mà ít ra một lần, bạn đã thực hiện tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời của
bạn:
o
o
o
o
o
o

Nối dối xử không tử tế với anh chị em hoặc bạn bè
Không vâng lời cha mẹ
Tham lam một vài vật không phải thuộc về mình.
Cảm thấy thù ghét ai đó
Cư xử không thành thực với người khác
Hành động ích kỷ

 tin cậy ChúaHầu hết chúng ta sẽ đánh dấu mỗi một điều trong số những điều trên!
Chúng ta đã thất bại, chúng ta đã phạm tội, và chúng ta cần Đức Chúa Trời. Chúng ta
thường có những lựa chọn thiếu khôn ngoan dựa trên sự ích kỷ, và có thể phá hủy cuộc
sống của chúng ta. Nhưng tại đây có tin mừng!
 CHÚNG TA 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
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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.

TÓM LƯỢC
 Chúng ta làm những sự lựa chọn mỗi ngày - một số tốt và một số khác thì thiếu khôn
ngoan. Nếu một người có cảm giác tốt về giá trị bản thân và tin rằng họ xứng đáng được
hưởng những điều tốt đẹp, họ có nhiều khả năng để lựa chọn tốt.
 Chúng ta có thể làm sự lựa chọn tốt ngay cả khi chúng ta đang phải đối diện với sự cám
dỗ.
 Biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và xem chúng ta quí giá sẽ giúp chúng ta
lựa chọn tốt hơn cho cuộc sống của mình.
 Những sự lựa chọn thiếu khôn ngoan sẽ có các hậu quả huỷ hoại, và làm tổn thương
không chỉ bản thân nhưng đối cùng với những người mà chúng ta yêu thương.
 Chúng ta không toàn hảo, nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tha thứ trong Chúa
Jêsus Christ!
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Những Yếu Cần cho Đời Sống Cơ Đốc: Tài Liệu Học Viên

Đời Sống Cơ Đốc và Thế Giới Quan

CÂU HỎI PHẢN HỒI
1.

2.

3.

Bạn đã thực hiện một sự lựa chọn để thực hiện cuộc sống của bạn bước đi theo Chúa Jêsus Christ
chưa?

Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho bạn là những gì? Một số lựa chọn tích cực nào mà bạn có
thể thực hiện để hướng đời sống của bạn làm theo những ước muốn của Đức Chúa Trời là gì?

Bạn có gặp khó khăn trong việc tin rằng bạn có giá trị và quí giá trước mặt Đức Chúa Trời hay
không? Điều gì làm cho Bạn khó tin?
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