
Chúng ta suy nghĩ về những chọn lựa 
của mình 
Bài học này nói về vấn đề quyết định những chọn lựa và trình bày 
Mười Giới răn. Giới răn được dùng để hướng dẫn chúng ta lượng 
định những chọn lựa. Các em học biết phải chịu trách nhiệm về 
những hành động của mình. Các em học biết khi mình chọn làm điều 
trái tức là mình phạm tội. Các em cũng suy xét về những khác biệt 
nhau giữa lầm lỗi, tội nhẹ và tội trọng. 

Xem phim 
Mướn cuốn phim Đi tìm Bobby Fischer 
(Searching for Bobby Fischer) và cả gia đình 
cùng coi. Cuốn phim cho thấy một đứa bé có 
khả năng khác thường và cha mẹ nó sẽ chọn 
những quyết định nào về việc học hành của 
nó. Cha mẹ Bobby đã làm việc hết sức có thể 
để giúp đỡ nó, nhưng không phải lúc nào họ 
cũng đồng ý với nhau đâu là cách tốt nhất để 
giúp nó. 

Theo luật lệ trong nhà 
Quý vị thảo luận với con em về những luật lệ 
phải giữ tại nhà và ở trường học. Nói về mục 
đích của luật lệ. Hỏi em là điều gì sẽ xảy ra 
khi người ta không giữ luật lệ và khi người ta 
tuân giữ luật lệ. 

Chọn một trò chơi 
Gia đình cùng chơi một trò chơi trên bàn cờ. Trò 
chơi chú trọng đến những chọn lựa để giúp làm 
sáng tỏ điểm chính của bài học này. Hãy chơi 
trò chơi nào cho thấy khi chúng ta quyết định 
lựa chọn điều nào thì sẽ đưa tới hậu quả nấy. 

Lạy Chúa, chúng con cám ơn 
Chúa đã ban cho chúng con 

Mười Giới răn. Nhờ ơn Chúa 
giúp, chúng con tin rằng mỗi 
ngày chúng con có thể sống 

tốt hơn. A-men. 
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Ngày Chúa Nhật 
Quý vị nói với gia đình về việc giữ ngày 
Chúa Nhật qua những cách thức nào, thí dụ 
như đi dự Thánh lễ, tránh cãi lộn, nghĩ về 
những gì Chúa muốn chúng ta làm. 

Trong tuần 
Tìm những gương mẫu chọn lựa quyết 
định hằng ngày tại gia đình, sở làm, trường 
học. Những quyết định nào khó làm nhất? 

Thăm gia trang của chúng ta 
www.blestarewe.com 
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Gia sản của chúng ta trong 
phim ảnh 
Cuốn phim E.T.: Sinh vật ngoài trái đất (E.T.: 
The Extraterrestrial) được thực hiện năm 1982 
do đạo diễn Steven Spielberg, là một câu truyện 
về mấy em nhỏ chăm sóc cho một sinh vật 
ngoài trái đất bị lạc lại trên Địa cầu. Những em 
nhỏ này bị bó buộc phải quyết định một số 
chọn lựa liên hệ tới việc giấu E.T. đi, không 
cho người lớn biết. Bất kể đúng hay sai, các em 
quyết định những chọn lựa vì yêu thương phải 
bảo vệ cho E.T. Quyết định khó nhất các em 
chọn là giúp cho E.T. trở về nhà, mặc dù các 
em sẽ rất nhớ sinh vật ngoài không gian này. 
Quan hệ giữa E.T. với Elliot, nhân vật trẻ em 
chính trong cuốn phim, rất là cảm động. Cuốn 
phim vẫn tiếp tục nổi tiếng trong nhiều năm sau 
khi được trình chiếu lần đầu tiên. 

Chọn lựa
Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, 

đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.
 Xuất Hành 20:2

  Qua những lời này, Thiên Chúa đã ban  
  Mười Giới răn cho ông Mô-sê. Thiên  
  Chúa nhắc nhở Mô-sê và dân Ít-ra-en 
rằng Người đã có mặt ở đó để giúp họ khi họ gặp 
khó khăn. Thiên Chúa sẽ không đòi dân Người 
phải tôn kính Người và giữ các Giới răn mà 
không nhắc nhở họ rằng Người là vị Thiên Chúa 
yêu thương và chăm sóc họ. 
 Khi chọn lựa trong cuộc sống, chúng ta cố 
gắng chọn lựa tùy theo các Giới răn. Thật là tốt 
nếu chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa có mặt ở đó 
để giúp chúng ta. Sự trung thành của Thiên Chúa 
là gương mẫu cho những bậc cha mẹ. Chúng ta 
cần phải có mặt để giúp đỡ con em chúng ta, 
ngay cả khi lối sống của các em không luôn luôn 
tốt như chúng ta mong muốn. 
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