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MỤC	ĐÍCH:
Cung cấp cho các lãnh đạo Cơ Đốc một sự hiểu biết về tầm 
quan trọng của việc bảo vệ an toàn tâm trí Cơ Đốc nhân, 
và kiến thức về các thông điệp của truyền thông đại chúng 
và văn hoá.

MỤC	TIÊU	HỌC	TẬP:
Bài học này giúp lãnh đạo Cơ Đốc nắm bắt các vấn đề sau:

1. Hiểu biết tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng và 
bảo vệ tâm trí.

2. Hiểu biết [ý nghĩa của] đức tin, lý trí và tâm trí Cơ 
Đốc nhân.

3. Hiểu biết những ảnh hưởng của văn hoá lên tâm trí 
Cơ Đốc nhân.

Bài  1

TÂM	TRÍ	CƠ	ĐỐC	NHÂN	
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GIỚI	THIỆU:

Điều Chưa Từng Có trong Lịch Sử Nhân Loại

Thế giới kỹ thuật cao ngày nay tạo nên những cơ hội 
tuyệt vời và cả những thách thức vô cùng to lớn. Với đà 
gia tăng của tri thức và các thành tựu vượt bậc mà chúng 
ta đạt được thông qua sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, 
chúng ta cần phải gia tăng thêm sự khôn ngoan để định 
hướng cho loại tri thức đó. Những ưu điểm mà khoa học 
kỹ thuật và mạng máy tính (internet) mang lại là không 
thể kể hết được; tuy nhiên, nó cũng tồn tại mặt trái. Sự 
xâm nhập sâu rộng của nó vào gia đình và tâm trí con 
người là điều chưa từng xảy ra trước đây. Những thông 
điệp từ thế giới bên ngoài (thông qua internet) hiện đang 
thực sự lan toả khắp nơi và đang vượt qua bốn bức tường 
nhà của chúng ta và thâm nhập vào. Hơn nữa, các thông 
điệp này cũng được mang đi khắp nơi trong túi của chúng 
ta (thông qua điện thoại thông minh).

Làm cách nào quý phụ huynh nuôi dạy con cái mình 
bằng thế giới quan Cơ Đốc trong xã hội ngày nay giữa 
mọi hình ảnh và thông điệp thế tục đến từ mạng internet, 
truyền hình, phim ảnh và âm nhạc? Một bình luận viên 
tin tức thời sự đã tóm tắt điều trên như sau: “Người trẻ 
hiện nay không còn được nuôi dạy bởi cha mẹ của chúng 
nữa. Chúng tiếp thu sự ảnh hưởng thông qua đôi tai của 
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chúng, thông qua mạng internet, và trên truyền hình. Sự 
việc này là điều chưa từng xảy ra trước đây trong lịch sử 
nhân loại... Phương tiện truyền thông tự do đang điều 
khiển nền văn hoá... Quý phụ huynh không thể kháng cự 
trước tầm ảnh hưởng của nền văn hoá vì sự hiện diện của 
khoa học kỹ thuật.”

Trong những bài học này, chúng ta sẽ thảo luận những 
ảnh hưởng của khoa học công nghệ lên tâm trí và gia đình 
của chúng ta, và cách quản trị nó một cách an toàn và 
đúng đắn. Làm cách nào chúng ta tự vệ trước mối nguy và 
thông điệp thế gian mà vẫn hưởng được những điều tốt 
đẹp do khoa học công nghệ mang lại? Với nỗ lực to lớn và 
việc quản trị cũng như nuôi dưỡng con cái cách đúng đắn, 
chúng ta có thể thu hoạch được những ích lợi của mạng 
internet và sự tiến bộ của khoa học công nghệ trong khi 
vẫn được an toàn trước những mối nguy.

I.		TẦM	QUAN	TRỌNG	CỦA	VIỆC	NUÔI	DƯỠNG	VÀ	BẢO	
VỆ	TÂM	TRÍ

A.  Tâm trí đến từ bộ não và bị chi phối bởi thông tin 
mà bộ não thu nhận được.

B.  Con người là “cao cấp hơn” loài vật. Loài vật đáp 
ứng bằng bản năng; con người đáp ứng bằng chọn 
lựa thông minh.
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C.  Khi chúng ta suy nghĩ và thực hiện các hoạt động, 
những nếp gấp (thói quen) trong bộ não của chúng 
ta được định hình. Rất khó để thay đổi những nếp 
gấp đó sau này. Điều quan trọng là cần định hình 
những nếp gấp (thói quen) đúng đắn, đặc biệt là 
khi còn trẻ tuổi.

D.  Các tư tưởng của chúng ta là RẤT quan trọng. 
Chúng định hình các hành động của chúng ta. 
“Điều chúng ta gieo vào trong tâm trí mình là 
điều chúng ta gặt trong hành động của chúng ta.” 
(John Stott, nhà thần học)

“Gieo một tư tưởng gặt một lời nói,
Gieo một lời nói gặt một hành động,

Gieo một hành động gặt một thói quen,
Gieo một thói quen gặt một tính cách
Gieo một tính cách gặt một số phận.”

(Nguồn: Ẩn Danh)

E.  Chúng ta cần chăm sóc tâm trí của mình giống 
như cách chúng ta được khuyên chăm sóc cơ thể 
của chúng ta.
1. Cho tâm trí chúng ta hưởng điều tốt lành.
2. Bảo vệ tâm trí chúng ta khỏi điều xấu xa.
3. Điều đang lấp đầy tâm trí của chúng ta sẽ thể 

hiện ra bên ngoài. “Một con người là điều mà 
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người đó nghĩ tới suốt cả ngày.” (Ralph Waldo 
Emerson, nhà thơ)

II.	ĐỨC	TIN,	LÝ	LUẬN	VÀ	TÂM	TRÍ	CƠ	ĐỐC	NHÂN

A.  Đức Chúa Trời đã tạo nên những kết nối phức tạp 
giữa linh hồn của chúng ta và cơ thể lẫn bộ óc của 
chúng ta.

“Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em 
một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể 
anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa 
chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ quang lâm!” (1 Tê-sa-lô-
ni-ca 5:23)

“Bấy giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình 
người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một sinh 
linh.” (Sáng Thế Ký 2:7)

B.  Suy nghĩ và lý luận đều quan trọng trong Thánh 
Kinh.
1.  Khôn ngoan và tri thức được khen ngợi.

“Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa 
bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý 
muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.” 
(Rô-ma 12:2)
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“Vì thế, từ ngày nghe được điều nầy, chúng tôi không ngừng 
cầu nguyện cho anh em, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em 
sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự 
khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh để sống một cách 
xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong 
tất cả việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa 
Trời.” (Cô-lô-se 1:9-10)

“Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm 
kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải 
Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, 
đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất.” (Cô-lô-se 3:1-2)

“Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan, và nhận 
được sự thông sáng! Vì thà được khôn ngoan hơn là được 
tiền bạc, hoa lợi nó sinh ra tốt hơn vàng ròng. Sự khôn ngoan 
quý báu hơn châu ngọc, chẳng một báu vật nào con ưa thích 
sánh kịp nó được.” (Châm Ngôn 3:13-15)

2.  Tư tưởng ngu dại và vô ích bị lên án.

“Dân Ta thật dại dột, chúng chẳng nhận biết Ta. Đó là những 
đứa con khờ dại, thiếu hiểu biết, khéo làm điều ác, nhưng 
không biết làm điều thiện.” (Giê-rê-mi 4:22)

“Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết; vì ngươi đã từ chối sự 
hiểu biết” (Ô-sê 4:6)
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“Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời được tỏ bày 
để chống lại mọi sự vô luân và gian ác của những kẻ dùng sự 
gian ác mà áp chế chân lý. Vì những gì người ta có thể biết về 
Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ 
cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không 
thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, 
thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi 
quan sát các tạo vật của Ngài; cho nên họ không thể bào chữa 
được. Vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu 
tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng 
cứ suy luận viển vông; lòng dạ ngu muội của họ trở nên 
tăm tối. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên 
điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để 
lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, 
thú vật, hay loài bò sát.” (Rô-ma 1:18-23)

3.  Tâm trí của chúng ta cần phải tập chú vào Đức 
Chúa Trời và những điều thuộc về Chúa.

“Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào 
những việc thuộc xác thịt; còn những ai sống theo Thánh 
Linh thì chú tâm vào những việc thuộc Thánh Linh. Chú 
tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh 
sinh ra sự sống và bình an; vì tâm trí hướng về xác thịt thì 
thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật 
pháp của Đức Chúa Trời; thực ra, nó không có khả năng để 
thuận phục. Người nào sống theo xác thịt thì không thể đẹp 
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lòng Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:5-8)

“đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu 
biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục 
Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:5)

4.  Đức Chúa Trời phán với tâm trí chúng ta thông 
qua vũ trụ.

Chúng ta có thể quan sát và lý luận trong tâm 
trí mình về những điều Đức Chúa Trời đã tạo 
dựng: “khả năng con người có để đọc được 
những điều Đức Chúa Trời đã viết trong vũ 
trụ.” (John Stott)

“Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời,
Bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm.
Ngày nầy giảng về vinh quang 
 của Đức Chúa Trời cho ngày kia,
Đêm nầy truyền tri thức về Đức Chúa Trời cho đêm nọ.
Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói;
Cũng không ai nghe âm thanh của chúng.
Nhưng tiếng của chúng dội vang khắp đất
Và lời của chúng truyền đến tận cùng thế giới.”
(Thi Thiên 19:1-4)

5.  Tâm trí là quan trọng vì Cơ Đốc giáo là một tôn 
giáo được mặc khải cho chúng ta.
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“Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài bằng 
ngôn từ đến với tâm trí.” (John Stott)

a.  Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trái đất này 
hàng ngàn năm trước, và chúng ta có những 
hồ sơ về thủ bản này trong Kinh Thánh (cùng 
với các thủ bản khác).

b.  Đọc và hiểu Kinh Thánh là quan trọng đối 
với Cơ Đốc giáo.

“Một trong những chức năng cao quý nhất của 
tâm trí con người là lắng nghe Lời của Đức Chúa 
Trời, và nhờ đó đọc được tâm trí của Ngài và 
bắt chước theo những tư tưởng của Ngài, trong 
thiên nhiên lẫn trong Thánh Kinh.” (John Stott)

“Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa 
Jêsus Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự 
khôn ngoan và sự mặc khải, để anh em nhận biết Ngài. Tôi 
cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, để anh em 
biết niềm hi vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong 
phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thể 
nào, và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của 
Ngài đối với chúng ta là những người tin, theo sự tác động 
của quyền năng siêu việt của Ngài.” (Ê-phê-sô 1:17-19)
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III.	ẢNH	HƯỞNG	CỦA	VĂN	HOÁ	ĐỐI	VỚI	TÂM	TRÍ

A.  Quan điểm sống theo chủ nghĩa tiêu thụ (chủ 
nghĩa duy vật chất đề cao bản thân): “Tôi muốn 
nó cho TÔI, và tôi muốn có nó NGAY, để tôi có thể 
CẢM THẤY ổn.”

1.  Thế giới đã trở nên một xã hội tiêu thụ, đặc 
biệt là trong những thành phố lớn. Với đà tăng 
trưởng liên tục như vậy, thế giới này đã tạo nên 
một môi trường sống tập trung vào khách hàng 
(chúng ta / TÔI), và khơi gợi trong chúng ta nỗi 
khát khao CẢM NHẬN sự thoả mãn tức thì 
(NGAY).

2.  Quảng cáo hàng hoá và dịch vụ thúc đẩy một 
cảm giác muốn có nhiều “thứ” hơn để làm cho 
chúng ta vui vẻ. Các quảng cáo này xuất hiện 
rõ ràng trong các phương tiện truyền thông xã 
hội và mạng internet. Chiến dịch trở nên giàu 
có đang chiếm hữu tâm trí của nhiều người.

3.  Nhiều nền kinh tế được xây dựng và duy trì 
dựa trên chủ nghĩa tiêu thụ. Do đó, chính nền 
kinh tế của chúng ta đang lệ thuộc vào việc 
chúng ta mua sắm càng ngày càng nhiều thứ 
hơn.
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B.  Bị Định Hướng Bạo Lực

Phim ảnh và trò chơi điện tử đầy ắp bạo lực. Bạo 
lực trở nên một hình thức chủ yếu của giải trí. Trẻ 
em và người lớn dần trở nên nhàm chán với một 
loại bạo lực nào đó, dẫn đến việc gia tăng liều 
lượng bạo lực trên các phương tiện truyền thông.

C.  Chống Đối Tôn Giáo

Tại nhiều quốc gia, các phương tiện truyền thông 
phổ biến đang tuyên truyền chống đối tôn giáo. 
Những thông điệp và thái độ chống lại tôn giáo 
lan tràn trên các chương trình truyền hình, phim 
ảnh, quảng cáo, khoa học và tin thời sự. Đa phần 
nhờ vào mạng internet và các phương tiện truyền 
thông khác, tôn giáo được mô tả là cách tư duy 
dốt nát. Những thông điệp này có thể ngấm vào 
tâm trí chúng ta, đặc biệt là tâm trí của con cái 
chúng ta.

D.  Đầy Dẫy Hình Ảnh Gợi Dục

1.  Yếu tố gợi dục ngấm vào hầu hết các nền văn 
hoá của thế giới. Quảng cáo sử dụng yếu tố gợi 
dục để bán hàng hoá. Phim ảnh, chương trình 
truyền hình, trò chơi điện tử, và nhiều ứng 
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dụng máy tính và điện thoại thông mình đều 
có dùng những hình ảnh gợi dục. Dù bạn có 
sống ở bất cứ đâu, ngoại trừ nơi hoàn toàn biệt 
lập ở vùng quê hẻo lánh, bạn sẽ vẫn đối diện 
với những hình ảnh gợi dục.

2.  Cùng với bạo lực, sự phổ biến của hình ảnh gợi 
dục đang thay đổi thái độ của con người đối 
với vấn đề tình dục. Họ nghĩ về nó nhiều hơn, 
thèm muốn nó nhiều hơn, và những thái độ 
đạo đức về tình dục cũng đã thay đổi.

Các Số Liệu Thống Kê của Hoa Kỳ và cách chúng 
đã thay đổi qua các năm:
Gallop Poll: (Kết quả khảo sát 1012 người lớn từ 
18 tuổi trở lên)

Nam nữ quan hệ tình dục trước hôn nhân có phải 
là sai trật không?

1964 - 68% có
1973 - 47% có
1991 - 40% có
2001 - 38% có
2011 - 36% có

Quan hệ đồng tính Nam/Nữ - Có thể chấp nhận 
về khía cạnh đạo đức không?

2001 - 40% có
2013 - 59% có
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Việc có con ngoài giá thú là có ổn không?
2001 - 45% có
2013 - 60% có

3.  Chúng ta trở nên quá quen với các hình ảnh 
gợi dục. Chúng ta càng thấy nó, theo tự nhiên, 
chúng ta càng mong muốn có nhiều hình ảnh 
sống động và trắng trợn hơn để kích thích sự 
thích thú của chúng ta.

“So với trước đây, [quảng cáo] cần phải ngày càng 
trắng trợn hơn mới thu hút được sự chú ý của chúng ta 
và làm cho chúng ta tò mò. Trong những năm đầu 1900, 
hình ảnh người mẫu nữ để trần đôi tay và mắt cá chân 
cũng đủ tạo ra cùng một mức độ tò mò so với những 
người mẫu bán khoả thân ngày nay. Trong suốt cuộc 
đời của chúng ta, chúng ta có thể nhìn thấy nội dung về 
tình dục thay đổi trắng trợn trên truyền hình, phim ảnh, 
sách vở và các hình thức khác của truyền thông chứ 
không chỉ trong quảng cáo.” (Tom Reichert, Journal of 
Current Issues and Research in Advertising)
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CÂU	HỎI	THẢO	LUẬN:

1.  Có bao giờ bạn nghĩ về việc nuôi dưỡng tâm trí 
mình giống như cách bạn chăm sóc cơ thể? Lúc 
này bạn đang nghĩ gì về điều đó?

2.  Làm cách nào bạn có thể nuôi dưỡng tâm trí mình 
tốt hơn?

3.  Làm cách nào bạn giúp gia đình mình bảo vệ và 
nuôi dưỡng tâm trí của họ?

4.  Chúng ta thường nói về “tấm lòng” của chúng 
ta khi nhắc đến việc tiếp nhận và yêu kính Đấng 
Christ. Thánh Kinh nhấn mạnh tầm quan trọng 
của tâm trí chúng ta như thế nào?

5.  Hãy liệt kê và thảo luận về những ảnh hưởng văn 
hoá (như đã thảo luận trong Mục III) mà bạn đang 
đối diện trong xã hội của bạn.
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MỤC	ĐÍCH:
Truyền đạt cho các lãnh đạo Cơ Đốc kiến thức về các loại 
công nghệ có thể tác động đến gia đình và mối nguy hại 
của nó.

MỤC	TIÊU	HỌC	TẬP:
Bài học này giúp lãnh đạo Cơ Đốc nắm bắt các vấn đề sau:

1. Thông tin về sự tăng trưởng của việc sử dụng mạng 
internet trên thế giới.

2. Kiến thức về tác động của việc sử dụng mạng internet 
lên bộ não.

3. Kiến thức về các loại công nghệ tác động lên gia đình.
4. Kiến thức về những mối nguy của các loại công nghệ 

đó.

Bài  2

CÁC	LOẠI	CÔNG	NGHỆ
TÁC	ĐỘNG	ĐẾN	GIA	ĐÌNH	
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GIỚI	THIỆU:
Sự tăng trưởng của mạng internet trên thế giới đang 

tạo ra những thách thức mới cho việc nuôi dạy con cái và 
cả việc quản lý nó. Vòng bảo vệ đầu tiên là chúng ta cần 
được giáo dục về cách thức mạng internet đang thay đổi 
bộ não của chúng ta về mặt sinh lý. Ngoài vòng bảo vệ 
này, điều quan trọng là chúng ta cần hiểu các hình thức 
công nghệ mà chúng ta đang sử dụng, và con cái chúng ta 
đang dùng, xác định các mối nguy của chúng, và cách bảo 
vệ gia đình chúng ta khỏi những mối nguy đó.

Điều cần lưu ý là những vùng miền khác nhau trên thế 
giới có thể sẽ trải nghiệm mạng internet theo những cách 
khác nhau. Ví dụ: Các ứng dụng internet (apps) có thể rất 
phổ biến ở Hoa Kỳ, nhưng lại không có hoặc / và không 
phổ biến tại Ukraine, Nepal, Việt Nam hoặc Cambodia. 
Hơn nữa, chính quyền tại một số quốc gia đang thiết lập 
những hạn chế hiển thị nội dung trên mạng internet. Dù 
Bắc Mỹ và Châu Âu có thể ít hạn chế hơn, nhưng một số 
nơi như Trung Quốc thì lại hạn chế rất nhiều. Tuỳ vào từng 
hoàn cảnh riêng (trong phạm vi khoá học này là các lãnh 
đạo Cơ Đốc và /hoặc quý phụ huynh), quý vị cần nghiên 
cứu xem có những hạn chế nào đang có tại quốc gia mình, 
và tự học hỏi thêm về cách sử dụng hoặc không sử dụng 
loại công nghệ này trong gia đình của chính mình. 
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I.	 MỨC	ĐỘ	TĂNG	TRƯỞNG	CỦA	VIỆC	SỬ	DỤNG	MẠNG	
INTERNET	TRÊN	THẾ	GIỚI

A. Việc sử dụng mạng internet đang ngày càng gia 
tăng trên khắp thế giới, ngay cả tại các quốc gia 
nghèo nàn. Các nơi này có thể không có hệ thống 
cung cấp nước hoặc hệ thống xử lý chất thải, 
nhưng vẫn có thể truy cập mạng internet và sử 
dụng điện thoại thông minh. Ví dụ:

Châu Phi
“Ngày nay, điện thoại di động hầu như rất phổ biến 
trong xã hội châu Phi. Thanh thiếu niên bị nó chi phối 
và lúc nào cũng mang nó bên mình đi khắp nơi.
Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Phi châu 
báo cáo rằng có 650 triệu người sử dụng điện thoại di 
động tại châu Phi, nhiều hơn cả Hoa Kỳ hoặc châu Âu. 
Các cơ quan này còn cho biết rằng: tại một số quốc gia 
Phi châu, nhiều người tiếp cận với điện thoại di động 
nhiều hơn với nước sạch, tài khoản ngân hàng hoặc 
điện.” (Online Africa Renewal Magazine, May 2013).

Bangladesh
“Bangladesh là một quốc gia có thu nhập thấp, chỉ số 
tổng thu nhập quốc gia tính theo đầu người là $900 
(chúng tôi đang sử dụng chỉ số này – GNI per capita 
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– vì mức thu nhập là dựa vào nó), tuy nhiên, đây lại là 
thị trường lớn thứ mười trên thế giới xét về số lượng 
người đăng ký sử dụng điện thoại di động. Căn cứ vào 
chỉ số trung bình trên toàn cầu về mức độ tiêu thụ điện 
thoại di động tính theo các mức thu nhập khác nhau, 
Bangladesh có chỉ số tiêu thụ điện thoại di động cao 
hơn so với các nền kinh tế có thu nhập thấp và dưới 
mức trung bình (xem Hình 13). Số lượng người sử dụng 
điện thoại di động tại Bangladesh đã phát triển nhanh 
chóng; năm 2003 số người đăng ký sử dụng chỉ 1%, và 
trong vòng mười năm đã tăng lên 40%. Con số này có 
thể sẽ tăng đến 50% vào năm 2020.” (GSMA Intelligence 
Analysis Country Overview: Bangladesh, August 2014)

Cambodia
“Theo số liệu thống kê của chính phủ hôm thứ Tư, 
hiện nay khoảng 1/3 người Cambodia có kết nối mạng 
internet, số lượng người đăng ký sử dụng mạng đang 
tăng trưởng ở mức 31% trong năm 2014. Auk Dorany, 
thành viên thứ hai của Cơ quan Quản lý Viễn thông 
Cambodia, cho biết vào tháng Giêng năm nay, cả nước 
chỉ có khoảng 5 triệu người đăng ký sử dụng mạng 
internet, so với khoảng 3,8 triệu vào cuối tháng Mười 
Hai năm 2013. Ông Dorany cho biết thêm đại đa số 
người đăng ký sử dụng mạng internet là thông qua các 
thiết bị di động.” (Cambodia Daily, March 12, 2015)
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Việt Nam
“Thành phố HỒ CHÍ MINH, Việt Nam – Để hình dung 
làm thế nào các trang mạng di động đang kéo hàng 
triệu người chạy vào thời đại kỹ thuật số, bỏ qua các 
kết nối mặt đất, hãy nhìn nước Việt Nam. So với một 
thập kỷ trước, mức độ sử dụng mạng internet đã tăng 
từ 12% lên 44% của 90 triệu dân của quốc gia cộng sản 
này. Điện thoại thông minh đã thúc đẩy phần lớn người 
dân sử dụng, chiếm khoảng 1/3 dân số. Ảnh hưởng là 
rất to lớn. Theo một cuộc khảo sát của Nielsen, người 
Việt Nam hiện nay thuộc nhóm những người tích cực 
nhất trên thế giới trong việc sử dụng điện thoại thông 
minh để xem phim ảnh. Trong khi đó, theo lời của công 
ty tư vấn Anh Quốc We Are Social, các tài khoản truyền 
thông xã hội tích cực đã tăng 41% từ tháng Giêng 2014 
đến tháng Giêng năm nay. Tỉ lệ này còn cao hơn cả 
Trung Quốc, Ấn Độ hoặc Brazil. Nó cho thấy điều sẽ 
xảy ra tại các quốc gia ưu tiên phát triển di động khác 
như Myanmar hoặc Nigeria khi họ đua tranh bắt kịp 
mức độ sử dụng mạng internet tại các quốc gia phát 
triển hơn.” (Wall Street Journal, June 12, 2015)

II.	SỬ	DỤNG	MẠNG	INTERNET	VÀ	BỘ	NÃO

Hầu hết các nhà khoa học đều đồng ý rằng việc sử dụng 
mạng internet đang thay đổi bộ não của chúng ta.
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A. Nó làm chúng ta suy nghĩ nông cạn. Nó dẫn tới 
việc làm mất đi dòng tư tưởng, vốn là khả năng 
theo dõi một mạch chuyện kể dài hoặc một 
phương pháp suy nghĩ.

“Sự tiến bộ đầy hỗn loạn của công nghệ có thể... lấn 
át những ý niệm, tư tưởng và cảm xúc thuần khiết, 
là những điều chỉ xuất hiện thông qua việc suy tư và 
ngẫm nghĩ. Chúng ta đang chào đón sự hỗn loạn bước 
vào tâm hồn chúng ta.” (Nicholas Carr, The Shallows)

B. Việc sử dụng mạng internet làm suy giảm mức 
độ tập trung của chúng ta bằng cách thúc đẩy 
việc đọc lướt và lối nghĩ phân tán. Chúng ta dần 
hồi chỉ là những người giải mã thông tin. Các tư 
tưởng của chúng ta chỉ là những mảnh vụn.”

“Chúng ta trở nên xao lãng từ sự xao lãng bởi sự xao 
lãng.” (“We become distracted from distraction by 
distraction.”) (Nhà thơ T.S. Elliot, Four Quartets)

C. Mạng internet cung ứng nhanh chóng các phản 
hồi và phần thưởng.

“Nó chuyển đến điều mà bộ não chúng ta yêu mến: 
những tác nhân có tính chất lặp đi lặp lại, cao độ, tương 
tác và gây nghiện.” (Nicholas Carr, The Shallows)
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D. Mạng internet đòi hỏi bộ não chúng ta ngày càng 
trở nên chú ý vào bản thân công nghệ. Điều này 
có nghĩa là mạng internet chiếm lấy sự chú ý của 
chúng ta, và dường như chúng ta bị tách rời khỏi 
mọi điều còn lại.

E. Mạng internet thường hướng sự chú ý của chúng 
ta vào những gì đang diễn ra NGAY LÚC ĐÓ. 
Học tập ở mức độ rất nông cạn.

F.  Mặc dù mạng internet rất hữu ích trong việc loan 
truyền phúc âm của Đức Chúa Giê-xu Christ dưới 
dạng truyền đạt thông tin, nhưng những biến đổi 
não bộ đang diễn ra trong tâm trí của người dùng 
lại không giúp cho người ta hiểu được Cơ Đốc 
giáo.
1. Cơ Đốc giáo là một tôn giáo của chữ nghĩa 

(được diễn đạt bằng từ ngữ). Nó đòi hỏi việc 
đọc các bản văn dài.

2. Cơ Đốc giáo đòi hỏi suy nghĩ sâu sắc, các quyết 
định đạo đức, theo sát mạch câu chuyện và một 
dòng tư tưởng nhất định.

3. Nhiều lần, đời sống Cơ Đốc nhân không mang 
đến những phần thưởng tức thì như điều mạng 
internet cung cấp.

4. Đời sống Cơ Đốc nhân kêu gọi chúng ta đánh 
giá mặt trái của những điều do mạng internet 
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cổ suý. Đời sống Cơ Đốc nhân khích lệ việc ban 
cho, kiên nhẫn, không ích kỷ, tự chủ. Nó đòi 
hỏi sự điềm tĩnh của tâm trí và thời gian suy 
ngẫm và trầm tư.

LƯU	Ý	ĐẶC	BIỆT:
Trước khi tiếp tục, có lẽ bạn đang nghĩ rằng: “Thấy chưa! 
Khỏi dùng mạng internet! Nó quá tệ mà!” Trước khi 
chúng ta trở lại việc cấm cản mạng internet, hãy nghĩ về 
điều tốt mà nó mang lại: tìm kiếm phương cách chữa trị 
dịch bệnh, tìm công thức nấu ăn, đọc Kinh Thánh trực 
tuyến và tiếp cận các bài giảng và mọi loại tài liệu học 
Kinh Thánh, giữ liên lạc với bạn bè khắp thế giới, biết 
được chuyện đang xảy ra trên thế giới, và nhiều hơn thế 
nữa! Chúng ta cùng khám phá cách chúng ta có thể tận 
hưởng những điều tốt đẹp mà công nghệ đã cung ứng 
bằng cách cung cấp nó cho gia đình chúng ta một cách 
an toàn.

III.		CÁC	LOẠI	CÔNG	NGHỆ	TÁC	ĐỘNG	ĐẾN	GIA	ĐÌNH

A. Các Trang Mạng Truyền Thông Xã Hội Phổ Biến

1. Facebook
Facebook là một trang mạng xã hội miễn phí 
cho phép những người dùng đã đăng ký tạo 
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nên bộ hồ sơ bản thân, đăng tải phim ảnh, gửi 
tin nhắn và giữ liên lạc với bạn bè, gia đình và 
đồng nghiệp.

2. Instagram
Instagram là một dịch vụ chia sẻ hình, phim và 
mạng xã hội, giúp cho người dùng của nó chụp 
hình, quay phim, vận dụng các bộ lọc kỹ thuật 
số lên chúng, và chia sẻ chúng lên các dịch vụ 
mạng xã hội khác nhau, như Facebook, Twitter.

3. Twitter
Twitter là một dịch vụ nhật ký thu nhỏ của mạng 
xã hội, cho phép các thành viên chính thức đăng 
tải những bài viết ngắn (ít hơn 140 chữ) gọi là 
tweets. Thiết lập mặc định của Twitter là công 
khai. Không giống Facebook hoặc LinkedIn, 
nơi các thành viên cần chấp thuận các kết nối xã 
hội, bất cứ ai cũng có thể dõi theo bất cứ người 
dùng nào trên Twitter.

4. Snapchat
Snapchat là một ứng dụng tin nhắn hình ảnh. 
Người dùng có thể chụp hình, quay phim, thêm 
chữ và hình vẽ, rồi gửi chúng đến một danh 
sách người nhận có kiểm soát. Những hình 
và phim được gửi đi này là “Snaps”. Người 
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dùng ấn định một thời gian giới hạn để người 
nhận có thể xem các Snaps của họ trong bao 
lâu (khoảng 1-10 giây), sau đó chúng sẽ bị ẩn đi 
trong thiết bị của người nhận.

5. Các phòng Trò chuyện (Chat Rooms)
Chat rooms (như WeChat) là những nhóm bạn 
đang trò chuyện trực tuyến. Người dùng đăng 
ký vào phòng chat theo chọn lựa của họ, chọn 
một tên người dùng và mật khẩu, và đăng nhập 
vào một phòng chat cụ thể (phần lớn các trang 
mạng đều có nhiều phòng chat). Trong phòng 
chat, thường sẽ có một danh sách những người 
đang trực tuyến, họ cũng sẽ nhận được thông 
báo khi có một người khác vừa vào phòng chat. 
Để chat, người dùng đánh máy tin nhắn vào 
hộp tin nhắn. Tin nhắn sẽ xuất hiện ngay tức 
thì trên khu vực tin nhắn chung rộng lớn hơn 
(được gọi là diễn đàn) và người dùng khác 
phản hồi.

6. Yik Yak
Yik Yak là một ứng dụng cho phép người ta 
tạo và xem các thảo luận ẩn danh trong vòng 
bán kính khoảng 8 km (ứng dụng này gọi là 
“Yaks”). Nó giống như một bản thông cáo lớn 
đăng các tin nhắn từ những người xung quanh. 
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Bất cứ ai cũng có thể nói bất cứ điều gì về người 
khác hoặc chuyện khác vì nó là ẩn danh.

7. Ask.fm
Ask.fm là một trang mạng xã hội phổ biến toàn 
cầu, nơi người dùng có thể tạo hồ sơ bản thân 
và có thể gửi cho nhau các câu hỏi.

B. Ứng Dụng Che Mắt (Vault Apps, còn gọi là “Ứng 
dụng Ma”)
Đây là những ứng dụng giúp che giấu hình ảnh 
thô tục. Nó được nguỵ trang giống như những 
ứng dụng thông thường như máy tính. Khi mở 
nó lên, người dùng nhập vào một đoạn mã bí mật 
và hình ảnh xuất hiện. Các ứng dụng này được 
dùng để che giấu các hình ảnh thô tục khỏi bậc 
phụ huynh.

C. Nhắn tin

1. Nhắn tin
Gửi các tin nhắn văn bản bằng điện thoại.

2. “Tin nhắn khiêu dâm”
Gửi các tin nhắn văn bản mang nội dung khiêu 
dâm hoặc thô tục.

3. Tin nhắn hình
Gửi hình ảnh thông qua hộp tin nhắn văn bản.
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D. Trò chơi điện tử trực tuyến 
Người dùng tham gia trò chơi điện tử với người 
khác thông qua mạng internet. Họ có thể biết người 
đang chơi cùng, hoặc họ có thể chơi với người nào 
đó do trò chơi ngẫu nhiên chọn. Họ cũng có thể 
trò chuyện với những người chơi khác.

E. Trang mạng khiêu dâm
Đây là các trang mạng nguy hại và xấu xa thu 
hút người xem bằng cách làm xuất hiện các đoạn 
quảng cáo và các nội dung cám dỗ trực tuyến. Một 
số địa chỉ mạng được nguỵ trang để tránh bị phát 
hiện. Một số quốc gia cấm trang mạng khiêu dâm. 
Một số nơi ban hành luật cấm, một số nơi khác thì 
không. Nếu nước của bạn cấm, hãy cảm tạ về việc 
đó! Đây là một nan đề rất lớn tại Hoa Kỳ và các 
quốc gia khác.

F. Trang mạng hẹn hò
Các trang mạng này cho phép người ta tìm kiếm 
các cuộc hẹn hò. Một số khá là an toàn, còn số khác, 
như “Tinder”, được thanh thiếu niên sử dụng để 
trao đổi tình dục thoáng qua.

G. Cờ bạc trực tuyến
Trò chơi cờ bạc trên mạng internet thường yêu 
cầu truy cập vào tài khoản ngân hàng. Chúng rất 
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dễ gây nghiện và nhanh chóng phát triển, bành 
trướng.

H. Phim và nhạc theo yêu cầu
Mạng internet làm cho nhiều bộ phim và mọi thể 
loại nhạc dễ dàng truy cập vào bất cứ lúc nào.

LƯU	Ý	ĐẶC	BIỆT:
Còn có nhiều trang mạng và ứng dụng hiện có tại các 
vùng khác nhau trên thế giới. Bạn phải tự mình nghiên 
cứu để nhận diện chúng.

IV.		 NGUY	HIỂM	HIỆN	HỮU
	 	 TRONG	VIỆC	SỬ	DỤNG	CÁC	LOẠI	CÔNG	NGHỆ

A. Nguy hiểm về mặt xã hội, cảm xúc và thể chất (có 
những nguy hiểm bao gồm cả ba khía cạnh này)

1. “Kẻ bắt nạt ảo”
Nhiều ứng dụng truyền thông xã hội đặt thanh 
thiếu nhi trước nguy cơ bị bắt nạt. Đó có thể là 
điều phổ biến trên Facebook, Instagram, Ask.
fm, Twitter, Yik Yak và Chat rooms. Nhiều trẻ 
em bị bắt nạt và không muốn tâm sự với cha 
mẹ. Đây có thể là một nan đề lớn đối với trẻ 
em, là những người giao tiếp trên bất cứ mạng 
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xã hội nào và là những người thường xuyên gửi 
tin nhắn. Một số trẻ em hoặc thiếu niên khác 
thì có thể đăng những ý tiêu cực, hoặc ngay cả 
những chuyện đáng xấu hổ về người khác.

2. Kẻ lạm dụng tình dục
Những kẻ lạm dụng tình dục trực tuyến cũng 
tham gia như những người khác, đôi khi là 
những đứa trẻ khác, và cố gắng lợi dụng những 
đứa trẻ hoặc thiếu niên yếu ớt với mục đích tình 
dục hoặc lạm dụng. Đây là vấn nạn đặc biệt xảy 
ra trong các phòng chat và các trang mạng xã 
hội, nơi trẻ em và thiếu niên đang giao tiếp với 
những người mà chúng không biết. Nhiều số 
liệu thống kê cho biết phần lớn các tội ác tình 
dục trên mạng internet liên quan đến trẻ em 
thường bắt đầu tại các phòng chat và một số 
trang mạng hẹn hò trực tuyến.

3. Nghiện mạng internet
a. Nghiện mạng internet là cơn nghiện gia tăng 

nhanh nhất trong thế giới hiện đại ngày nay.
b. Nó được xếp vào dạng “hành vi” nghiện 

giống như cờ bạc. Hành vi này gây ra các 
phản ứng hoá học trong bộ não làm cơn 
nghiện thêm hưng phấn.

c. Các biểu hiện của nghiện mạng internet bao 
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gồm: bỏ qua các bổn phận và hoạt động 
thông thường do sử dụng mạng internet, 
giận dữ và hung hăng nổi lên khi bị tước 
mất mạng internet, tự cô lập bản thân, thành 
tích kém, bỏ lỡ các sự kiện vì sử dụng mạng 
internet.

Ví dụ: Nghiện internet giống như một dịch 
bệnh tại Hàn Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực 
trò chơi trực tuyến, đến nỗi chính quyền đang 
ngày càng can thiệp sâu vào bằng cách đưa ra 
các chương trình tư vấn và liệu pháp điều trị 
tâm lý cho khoảng 2 triệu người đang là các con 
nghiện trò chơi điện tử. 95-97% người trẻ Hàn 
Quốc thường xuyên chơi điện tử.

4. Cuộc đời bí mật
Một số người sống cuộc đời bí mật trên mạng 
internet. Họ sử dụng danh tính khác. Một số trẻ 
em tạo ra danh tính giả trên mạng Facebook để 
cha mẹ chúng không thấy được hoạt động trên 
mạng internet của chúng.

5. Kinh doanh Dịch vụ Dữ liệu Cá nhân và Vị trí
Những kẻ lạm dụng tình dục phát triển thông 
qua việc phát hành trên mạng internet các dữ 
liệu cá nhân của trẻ em và thiếu niên. Chúng 
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có thể thu thập thông tin liên quan đến đứa trẻ 
như: tên, tuổi, địa chỉ, trường học, bạn bè, gia 
đình và các chi tiết khác về cuộc sống.

6. Mất đi các kỹ năng tương tác xã hội, các hoạt 
động thể chất và lãng phí thời gian
Nhiều thanh thiếu nhi ngày nay không biết 
cách trò chuyện đúng đắn và lịch sự với người 
khác khi gặp mặt ngoài đời. Chúng có thể bộc 
lộ cách đối đáp thô lỗ với người khác bằng cách 
chú ý nhiều vào điện thoại di động hơn giao 
tiếp cá nhân. Chúng có thể lãng phí rất nhiều 
giờ trực tuyến, và bỏ qua các sinh hoạt khác 
như hoạt động thể chất. Nhiều trẻ em không 
chịu tập thể dục đầy đủ vì chúng thường ngồi 
trước màn hình máy tính thay vì ra sân chạy 
nhảy. Điều này dẫn đến các hành vi không lành 
mạnh và béo phì.

B. Truỵ Lạc

1. Xem phim ảnh khiêu dâm
a. Đây là một trong những mối nguy trực tuyến 

lớn nhất đối với gia đình chúng ta ngày nay, 
tại những quốc gia không cấm cản nó hoặc 
đặt ra đạo luật cấm.

b. Mạng internet đã góp phần làm gia tăng 
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mạnh mẽ tính tiện dụng khi xem phim ảnh 
khiêu dâm. Rất dễ truy cập và còn miễn phí. 
Tại các quốc gia không có đạo luật cấm, chỉ 
một nhấp chuột là bạn có thể vào trang mạng 
khiêu dâm chứa hàng ngàn phim ảnh.

c. Phim ảnh khiêu dâm là một ngành công 
nghiệp rất lớn. Sau đây là số liệu thống kê từ 
báo cáo của Toà Án Tối Cao Liên Bang Hoa 
Kỳ năm 2004:

“Trong năm 2004, ngành công nghiệp phim ảnh 
khiêu dâm tạo ra 57 tỉ đô-la trên toàn cầu, 12% 
các trang mạng, về bản chất, là khiêu dâm, 25% 
các tìm kiếm trên mạng internet là tìm phim 
ảnh khiêu dâm, độ tuổi trung bình của trẻ em 
lần đầu xem phim ảnh khiêu dâm trên mạng 
internet là 11, và 80% thiếu niên 15 đến 17 tuổi 
đã có kinh nghiệm nhiều lần tiếp xúc phim 
ảnh khiêu dâm trực tuyến hạng nặng. Khoảng 
11 triệu trẻ vị thành niên truy cập trang mạng 
phim ảnh khiêu dâm mỗi tuần.” (Harvard Law 
Review 2004)

d. Khi xem phim ảnh khiêu dâm, tính truỵ lạc 
của bộ não được kích hoạt và nhanh chóng 
dẫn đến ám ảnh, gây nghiện và cả hành vi 
bạo lực.
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e. Đứa trẻ càng xem phim ảnh khiêu dâm sớm 
chừng nào, thì cuộc đời của nó càng tệ hại 
bấy nhiêu.

f. Các ứng dụng che mắt thường được dùng để 
giấu các phim ảnh khiêu dâm.

g. Trẻ em, thiếu niên và người lớn không chỉ 
đơn thuần là xem phim ảnh khiêu dâm, họ 
còn tự mình góp phần vào đó thông qua các 
hình ảnh và việc sử dụng máy tính và/hoặc 
camera trên điện thoại di động. Đây là những 
trang mạng cho phép người bình thường 
(được gọi là “nghiệp dư”) có thể kiếm tiền 
bằng cách tự quay phim chính mình đang 
thực hiện các hành vi kích dục cho người lạ 
đang trên mạng.

h. Nhiều quý ông (và một số quý bà), ngay cả 
quý mục sư, trở nên nghiện phim ảnh khiêu 
dâm. Nó huỷ hoại chức vụ, hôn nhân của họ, 
và gây tổn thương cho gia đình họ.

i. Nếu quốc gia của bạn cấm phim ảnh khiêu 
dâm trực tuyến, đây là điều cần tỏ lòng biết 
ơn. Đây là một dịch bệnh tại Hoa Kỳ và một 
số quốc gia cho phép nó tồn tại. Nếu quốc 
gia của bạn cấm nó, hãy cảnh giác trong 
trường hợp ngày nào đó chính phủ nới lỏng 
lệnh cấm.
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2. Trò chuyện Kích dục và hình Khoả thân
Nhiều trẻ em, thiếu niên và người lớn đang 
tham gia vào việc “trao đổi tin nhắn tình dục” 
với những ngôn từ kích thích tình dục. Họ còn 
gửi cả những hình ảnh khoả thân thông qua 
công cụ tin nhắn hình ảnh trực tuyến và tin 
nhắn văn bản. Các ứng dụng che mắt giúp họ 
lưu trữ các bức hình trong điện thoại di động 
để bậc phụ huynh không thể phát hiện. Tại Hoa 
Kỳ, bất cứ ai dưới 18 tuổi mà gửi hình ảnh khoả 
thân của chính họ thì sẽ bị buộc tội. Thiếu niên 
cũng bị truy tố vì sở hữu những bức hình như 
vậy. Mặc dù có những đạo luật như vậy, nhưng 
nhiều thiếu niên vẫn cứ vi phạm.

3. Phim ảnh, chương trình truyền hình và âm 
nhạc chứa đựng nội dung vô đạo đức và tục tĩu
Bảo vệ tâm trí của con bạn là rất quan trọng, 
đặc biệt là khi chúng đang trưởng thành và 
đang hình thành thế giới quan của chúng. Hãy 
cẩn thận giám sát những gì chúng đang xem 
và nghe, để điều đó không lấp đầy tâm trí của 
chúng bằng những hành vi không tin kính và 
ngôn ngữ tục tĩu.
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CÂU	HỎI	THẢO	LUẬN:

1. Bạn có để ý đến mức độ tăng trưởng của việc sử 
dụng mạng internet tại đất nước bạn không? Làm 
cách nào bạn biết được?

2. Bạn có từng cảm nhận, hoặc quan tâm đến, tác 
động của công nghệ lên bộ não của bạn không? 
Bạn có từng nhận thức được ý kiến nào trong Mục 
II trong chính đời sống của bạn và gia đình? Xin 
cho ví dụ và thảo luận.

3. Cùng thảo luận về các loại công nghệ đang tác 
động gia đình bạn nhiều nhất tại quốc gia của bạn. 
Cùng nhau chia sẻ thông tin về vấn đề này. (Đối 
với quý phụ huynh có con nhỏ, bạn có thể học từ 
quý phụ huynh có con lớn hơn. Hãy chú ý vì sau 
này bạn sẽ trải qua kinh nghiệm đó.)

4. Trong danh sách Các Mối Nguy trong Mục IV, bạn 
đã đối diện với điều nào, hoặc bạn đã từng nghe 
nói về điều nào tại nơi bạn đang sống? Thảo luận 
những điều này với nhóm để chia sẻ thông tin.
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MỤC	ĐÍCH:
Giúp các lãnh đạo Cơ Đốc trong việc bảo vệ gia đình 
mình. Cung cấp các nguyên tắc, hướng dẫn và các tư liệu 
để kháng cự các mối nguy của công nghệ.

MỤC	TIÊU	HỌC	TẬP:
Bài học này giúp lãnh đạo Cơ Đốc nắm bắt các vấn đề sau:

1. Hiểu rõ các chọn lựa liên quan đến việc sử dụng công 
nghệ.

2. Các nguyên tắc chi phối liên quan đến trẻ em trong 
việc sử dụng công nghệ.

3. Các gợi ý thực tế cho việc bảo vệ thành viên gia đình 
khỏi các mối nguy trong việc sử dụng công nghệ.

4. Các hướng dẫn cho bậc phụ huynh trong việc sử 
dụng công nghệ.

5. Danh sách các tư liệu giá trị, hữu ích được dùng để 
bảo vệ mình trong thế giới công nghệ.

Bài  3

BẢO	VỆ	GIA	ĐÌNH
TRONG	VIỆC

SỬ	DỤNG	CÔNG	NGHỆ	
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GIỚI	THIỆU:
Khi đối diện với thực tế của Bài 2, là Cơ Đốc nhân, chúng 

ta nên đáp ứng như thế nào? Chúng có thể làm chúng ta 
sợ hãi, và thúc đẩy chúng ta hướng đến việc cấm con cái 
mình sử dụng mạng internet, hoặc cho phép và cố trấn an 
mình rằng “chỉ cần không sợ hãi về nó là được.” Câu trả 
lời tốt nhất là không nằm trong hai ý trên. 

Khi áp dụng cách nuôi dạy con cẩn trọng, kèm với 
những hướng dẫn chặt chẽ, một gia đình có thể gây dựng 
một tinh thần trách nhiệm khi sử dụng mạng internet tại 
nhà và trên điện thoại di động. Trong bài học này, chúng 
ta sẽ thảo luận cách làm điều đó. 

I.	 CÁC	 CHỌN	 LỰA	 TRONG	 GIÁM	 SÁT	 VIỆC	 SỬ	 DỤNG	
CÔNG	NGHỆ	TRONG	GIA	ĐÌNH	BẠN

Chúng ta có thể làm gì?

A. “Rút lui hoàn toàn” nghĩa là cắt mọi việc sử dụng 
mạng internet đối với con cái của bạn.

B. “Cứ dùng đi và không can thiệp” có nghĩa là cho 
mọi người truy cập thoải mái.

C. “Tiếp cận cân bằng” là cẩn trọng giám sát và thảo 
luận việc sử dụng công nghệ, đặt ra quy tắc, và bắt 
buộc tôn trọng các quy tắc đó.
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II.	CÁC	NGUYÊN	TẮC	CHI	PHỐI	DÀNH	CHO	THANH	THIẾU	
NHI	TRONG	VIỆC	SỬ	DỤNG	CÔNG	NGHỆ

Nguyên tắc chủ đạo dành cho gia đình bạn trong việc 
sử dụng lành mạnh mạng internet là “sự can thiệp đều 
đặn của bậc phụ huynh!” Nguyên tắc này sẽ làm tốn rất 
nhiều công sức, nhưng lại là cần thiết để giữ gia đình bạn 
an toàn. Hãy nhớ rằng các gợi ý sau đây sẽ ngày càng trở 
nên hữu dụng khi con của bạn trưởng thành và càng gia 
tăng các tương tác với công nghệ.

A. Trở nên một bậc phụ huynh am hiểu.
1. Tìm hiểu về mạng internet, các ứng dụng, trò 

chơi, và chuyện gì đang phổ biến trên mạng đối 
với trẻ em tại đất nước bạn. Đồng thời cũng hỏi 
con cái xem chúng muốn dùng cái gì.

2. Tìm đọc thông tin từ sách và trang mạng về 
vấn đề an toàn mạng internet. [Nếu không có 
nhiều thông tin về đề tài đó tại đất nước bạn 
(hoặc ngôn ngữ), cố gắng tìm một người bạn 
biết tiếng Anh để giúp mình. Nếu bạn có thể 
truy cập các thông tin đó từ đất nước mình, có 
rất nhiều thông tin viết bằng tiếng Anh.]

3. Hãy biết chuyện gì đang diễn ra trong nền văn 
hoá của bạn, đặc biệt là những chuyện liên quan 
đến những áp lực đang đè nặng lên người trẻ.
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B. Biết cách tự mình sử dụng mạng internet.
1. Việc này khá tốn công sức, nhưng bạn nên cố 

gắng biết càng nhiều càng tốt, hoặc biết nhiều 
hơn con của bạn. Tìm bạn bè có thể dạy bạn, 
đăng ký đi học, hoặc có thể nói con cái dạy bạn.

2. Thường xuyên tìm kiếm trên Google (hoặc 
trên các trang tìm kiếm khác) để tìm hiểu xem 
chuyện gì đang diễn ra tại quốc gia của bạn và 
trên thế giới đối với người trẻ ngày nay và loại 
công nghệ đang phổ biến với họ.

3. Chia sẻ thông tin với bạn bè. Các phụ huynh có 
thể giúp lẫn nhau!

C. Đừng cho phép con của bạn sử dụng mạng internet 
hoặc có một điện thoại di động riêng cho đến khi 
BẠN đã sẵn sàng để giám sát việc sử dụng thiết 
bị đó. Việc này sẽ cần nhiều kiến thức và tốn thời 
gian, và nếu bạn không thể tự mình dành tâm sức 
cho việc đó thì đừng cho phép.

D. Hãy nhận biết con cái bạn đang làm gì trên mạng 
và trò chuyện với chúng về việc đó.
1. Biết mọi mật khẩu của chúng.
2. Biết các ứng dụng chúng dùng.
3. Biết những người bạn của chúng.
4. Thường xuyên truy cập các trang mạng và ứng 

dụng mà con của bạn đang dùng. Học cách 
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truy cập các trang mạng này. Ví dụ: thường 
xuyên thăm trang Facebook của chúng, đọc các 
bình luận của chúng, tìm hiểu bạn của chúng là 
ai, và tự mình sử dụng các ứng dụng đó, như 
Facebook chẳng hạn.

5. Cố gắng tham gia với chúng khi chúng lên 
mạng và tìm hiểu xem chúng đang làm như thế 
nào và đảm bảo rằng không có trục trặc gì hết.

6. Quan tâm đến các trò chơi điện tử mà chúng 
tham gia. Đặt ra các câu hỏi về trò chơi đó.

E. Thảo luận với con về những bận tâm và tính an 
toàn khi lên mạng. Thường xuyên trò chuyện với 
chúng về sinh hoạt trên mạng của chúng. (Chú ý 
độ tuổi thích hợp để trò chuyện) (Xem thêm phụ 
lục cuối Bài 4).
1. Giải thích những mối nguy hại.
2. Đặt ra các câu hỏi xem thử chúng có hiểu không.

Ví dụ: Liệu chúng có hiểu Facebook có thể cổ suý 
việc tự đề cao bản thân và nhấn mạnh đến vẻ bề 
ngoài? Liệu chúng (đặc biệt là con trai) có nhận 
ra các trò chơi điện tử chứa quá nhiều bạo lực và 
gợi ý tình dục như thế nào và có thể làm chúng 
trở nên quá quen thuộc với những chuyện đó? 
Liệu chúng có nhận biết các nguy hại của phim 
ảnh khiêu dâm và hầu hết các thứ đó đều không 
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có thật? Mọi điều này cần được đề cập đến cách 
thường xuyên tuỳ theo thời điểm thích hợp trong 
quá trình phát triển của con cái.

F. Xây dựng một mối liên hệ đáng tin cậy với con, 
kèm theo trách nhiệm giải trình.
1. Tin cậy: Gây dựng một bầu không khí gia đình, 

nơi con cái có thể thoải mái trò chuyện với bạn 
về bất cứ nan đề nào, và chúng biết rõ mình có 
thể thoải mái đến với bạn và trao đổi bất cứ khó 
khăn nào.

2. Trách nhiệm giải trình: Khi con cái bắt đầu bước 
vào tuổi thiếu niên, chúng có thể cảm thấy bạn 
đang xâm phạm vào quyền riêng tư của chúng 
khi bạn đề nghị được xem chúng đang làm gì 
trên mạng. 
Hãy đảm bảo chúng biết rằng chúng phải có 
trách nhiệm giải trình. Các nhà khoa học cho 
biết phần lý trí trong bộ não của một đứa trẻ 
chưa phát triển hoàn chỉnh trước tuổi 25. Điều 
này có nghĩa là trước khi chúng đến độ tuổi đó, 
chúng sẽ không phải chịu sự phê bình dành 
cho một người trưởng thành. Chúng không thể 
hiểu khái niệm rằng luôn luôn có hệ quả theo 
sau các hành động của chúng, và hệ quả đó có 
thể làm tổn thương cuộc đời của chúng. Điều 
quan trọng là giải thích ý đó cho chúng. Đó là 
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lý do chúng cần bạn giúp.
3. Cố gắng cân bằng giữa lòng tin cậy và trách 

nhiệm giải trình. Đây là điều quan trọng nhất 
cần làm khi một phụ huynh đối diện với vấn 
đề an toàn trên mạng internet. Hãy giữ sự cởi 
mở, chân thành, và thường xuyên trò chuyện 
với chúng. Điều này sẽ hữu ích.

G. Nuôi dưỡng ý thức của con bạn về danh tính.
Nhiều thanh thiếu nhi chọn mạng internet để xây 
dựng danh tính riêng của chúng. Khi giá trị bản 
thân bị xem nhẹ, chúng tìm đến sự chấp nhận từ 
người khác trên mạng. Những kẻ lạm dụng tình 
dục trực tuyến luôn tìm kiếm những đứa trẻ đang 
theo đuổi sự chú ý trên mạng. Bậc phụ huynh nên 
khích lệ con trưởng thành về mặt danh tính và 
lòng tự tin của chúng thông qua các kênh giao tiếp 
tích cực, ví dụ như bạn bè Cơ Đốc và thời gian với 
gia đình.

H. Cảnh giác trước những dấu hiệu báo trước nan đề.
1. Con của bạn đang hành xử lạ lùng, lo lắng, tức 

giận, mệt mỏi quá mức. Nếu không có gì trục 
trặc tại nhà hoặc tại trường, điều đó có nghĩa 
là có chuyện gì đó diễn ra trên mạng internet 
đang quấy rầy con của bạn.

2. Hành vi bí ẩn.
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3. “Bảo vệ” điện thoại hoặc máy tính của chúng.
4. Xoá ngay tin nhắn văn bản.
5. Điểm số trên lớp giảm sút.

III.	 CÁC	GỢI	Ý	THỰC	TẾ	VÀ	CỤ	THỂ	
	 	 VỀ	VIỆC	BẢO	VỆ	GIA	ĐÌNH	BẠN	TRÊN	MẠNG

Lưu ý: Danh sách này có vẻ quá nhiều và quá bao quát. 
Hầu hết những gợi ý sau đây đều liên quan đến thanh 
thiếu nhi. Có thể có một số mối nguy hại không xuất hiện 
tại quốc gia của bạn. Đừng cho con bạn sử dụng mạng 
internet cho đến khi BẠN đã sẵn sàng giám sát hoạt động 
của chúng.

A. Lập các giới hạn “thời gian nhìn màn hình” phù 
hợp với độ tuổi của con.

(Thời gian nhìn màn hình có thể nghĩa là mạng 
internet, trò chơi điện tử, phim ảnh, chương trình 
truyền hình). Điều này rất quan trọng. Giới hạn 
thời gian nhìn màn hình có thể thực sự giúp kiểm 
soát cách thức và thời điểm con bạn sử dụng công 
nghệ. Nhiều điện thoại thông minh có chức năng 
phụ huynh kiểm soát trên điện thoại hoặc phụ 
huynh có thể nhờ nhà cung cấp điện thoại di động 
giới hạn các tính năng của điện thoại vào một số 
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giờ nhất định trong ngày. Điều này bảo vệ thanh 
thiếu nhi khỏi nhiều nguy hại được đề cập trong 
bài 2. Nó cũng giúp chúng trách việc lãng phí quá 
nhiều thời gian lên mạng hoặc xem phim ảnh. 
“Thời gian nhìn màn hình” này có nghĩa là thời 
gian chúng dành cho các hoạt động trên mạng mà 
không liên quan đến bài tập ở trường. Tuy nhiên, 
hãy cẩn thận với điều này! Ví dụ, nếu đứa con tuổi 
thiếu niên của bạn có 2 giờ lên mạng làm bài tập ở 
trường, và rồi cháu dành thêm 2 giờ nữa để chơi 
điện tử trên mạng và lướt Facebook, tức là ngày 
hôm đó cháu dành ra đến 4 giờ nhìn vào màn 
hình! Phụ huynh nên có nhận định khôn ngoan về 
cách con mình sử dụng thời gian.

Gợi Ý Các Giới Hạn (Trích từ Tiến sĩ Archibald 
Hart, Giáo sư Tâm lý học, Fuller Theological 
Seminary)

Trẻ em 0-2 – Không tiếp xúc màn hình
Trẻ em 3-5 – Mỗi ngày 60 phút hoặc ít hơn
Trẻ em 6-12 – Mỗi ngày 90 phút hoặc ít hơn
Trẻ em 13-19 – Mỗi ngày 120 phút hoặc ít hơn

B. Trẻ em dưới 14 tuổi KHÔNG nên có điện thoại 
thông minh có thể truy cập mạng internet. Sau 
tuổi 14, chúng chỉ nên có một điện thoại thông 
minh nếu BẠN đã sẵn sàng giám sát việc sử dụng 
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nó. Chúng sở hữu điện thoại càng trễ chừng nào, 
càng tốt chừng nấy.

C. Máy vi tính và điện thoại thông minh nên đặt ở 
chỗ dễ thấy trong nhà. Không nên cho phép đặt 
trong phòng ngủ của con.

D. Không được sử dụng mạng internet khi cha mẹ 
hoặc người chăm sóc không có ở nhà. Ông bà và 
người chăm sóc trẻ em cũng phải tuân thủ quy tắc 
này. Bạn không muốn con mình đọc những điều 
không phù hợp trên mạng internet mà bạn chưa 
cho phép. Trẻ em không nên được phép sử dụng 
công cụ tìm kiếm mà không có sự giám sát của 
cha mẹ; điều này bao gồm cả việc tìm kiếm trên 
YouTube.

E. Học cách thiết lập chế độ phụ huynh giám sát trên 
truyền hình, phim ảnh, trò chơi điện tử, nhạc, và 
điện thoại di động. Đừng chỉ lệ thuộc vào chức 
năng đó mà hãy vận dụng chúng. Bạn có thể tìm 
được thông tin về chúng từ sách cẩm nang hướng 
dẫn sử dụng truyền hình, điện thoại và công cụ 
tìm kiếm trực tuyến.

F. Cài đặt phần mềm phụ huynh kiểm soát và ngăn 
chặn trên máy tính mà con bạn dùng. Việc này 
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không thay thế cho việc có người lớn giám sát, 
nhưng nó rất hữu ích. Tìm thử có phần mềm nào 
phù hợp với loại máy tính bạn dùng. (Có một số 
gợi ý trong mục Tài Nguyên của bài này). Điều 
này đặc biệt quan trọng tại các quốc gia không 
cấm phim ảnh khiêu dâm trực tuyến.

G. Kiểm tra lịch sử truy cập mạng của máy tính hàng 
tuần. Bạn cần đảm bảo rằng con bạn không truy 
cập vào bất cứ trang mạng nào mà chưa được bạn 
chấp thuận.

H. Xem xét các ứng dụng mà con bạn dùng trên máy 
tính và/hoặc điện thoại thông minh, và đảm bảo 
rằng mọi thiết lập quyền riêng tư được đặt ở mức 
riêng tư cao nhất. Bạn có thể cần phải nghiên cứu 
trên mạng về cách làm việc này cho từng loại máy 
tính và/hoặc điện thoại di động của con.

I. Hãy đảm bảo rằng chế độ định vị đã tắt trong các 
ứng dụng con bạn dùng – đặc biệt là trên điện 
thoại của con. Bạn không muốn người khác biết 
chính xác nơi đứa trẻ đang ở, ngoại trừ đó là bạn.

J. Hãy đảm bảo rằng con bạn biết cách cá nhân mọi 
người mà chúng “kết bạn” trên Facebook và các 
ứng dụng khác. Những người đó không nên là 
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những người lớn bên ngoài thành viên gia đình, 
trừ phi con bạn trên 18 tuổi.

K. Đừng bao giờ cho phép con bạn sử dụng các ứng 
dụng: Yik Yak, Snapchat, Ask.fm, Kik, Tinder hoặc 
các ứng dụng chat (trò chuyện) mà không đặt giới 
hạn chỉ giao tiếp với những người mà chúng biết 
cách cá nhân. Có quá nhiều cơ hội gây nguy hiểm 
trong việc giao tiếp với người lạ.

L. Thường xuyên kiểm tra điện thoại thông minh của 
con để xem chúng đang làm gì.

M. Đặt ra quy tắc và CỦNG CỐ chúng. Bạn có thể 
soạn một bản thoả thuận công nghệ (ghi ra các 
quy tắc) và thoả thuận với con về các quy tắc và 
kỷ luật sẽ áp dụng nếu chúng vi phạm.

Gợi ý:
Quy tắc: Không dùng điện thoại di động trong giờ 
ăn tối. Kỷ luật: Không được sử dụng điện thoại 
trong 3 ngày.
Quy tắc: Không sử dụng các ứng dụng mà cha/mẹ 
không chấp thuận. Kỷ luật: Không được sử dụng 
điện thoại trong 1 tuần.
Ký tên: Cha và Mẹ _______________________
Ký tên: Con _____________________________
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N. Đừng làm ngơ những kẻ bắt nạt. Nếu con bạn là 
nạn nhân của tệ nạn bắt nạt hoặc lạm dụng trên 
mạng, bạn phải trao đổi với trường nếu được, và/
hoặc với phụ huynh của đứa trẻ đang bắt nạt con 
bạn. Bạn cũng nên tách con mình ra khỏi ứng dụng 
có các tệ nạn bắt nạt. Có vẻ như bạn đang phạt con 
mình vì là nạn nhân, nhưng việc tách chúng ra 
khỏi ứng dụng đó sẽ đảm bảo chúng không là nạn 
nhân của trò lạm dụng trên mạng nữa.

O. Dạy con mình phép lịch sự và nhã nhặn khi dùng 
điện thoại thông minh. Ví dụ: đừng cho chúng 
dùng điện thoại trong khi đang trò chuyện với 
người khác.

P. Đảm bảo rằng con bạn có đủ giờ tập thể dục và 
việc sử dụng công nghệ không cản trở việc đó. 
Tìm các hình thức giải trí khác nhau cho con bạn 
để chúng có thêm các lựa chọn khác thay vì chỉ 
nhìn vào màn hình.

Q. Dành hẳn một ngày (hoặc nửa ngày) không đụng 
tới thiết bị công nghệ (một ngày “kiêng công 
nghệ”). Việc này giúp cả gia đình tách mình ra 
khỏi những gián đoạn.
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IV.		 CÙNG	GIA	ĐÌNH
	 	 KIỂM	SOÁT	VIỆC	SỬ	DỤNG	CÔNG	NGHỆ

A. Gương mẫu về cách sử dụng mạng internet có 
trách nhiệm với gia đình
Chính mình cũng tuân thủ các quy tắc đã đặt ra với 
con. Ví dụ: nếu bạn đạt ra quy tắc “Không dùng 
điện thoại di động trong giờ ăn tối”, bạn cũng cần 
tránh xa điện thoại di động trong lúc ăn tối. Nếu 
bạn dạy con mình rằng chúng không nên nhìn 
vào điện thoại di động trong khi trò chuyện với 
người khác, bạn cũng không nên nhìn vào điện 
thoại di động khi bạn đang trò chuyện với chúng. 
Hãy nhớ rằng con bạn đang quan sát bạn mọi lúc. 
Bạn là gương mẫu gần nhất với Đức Chúa Giê-xu 
Christ mà chúng có được trên đất này. Bạn cần 
nêu gương về cách sử dụng công nghệ an toàn, có 
trách nhiệm và tin kính.

B. Nêu gương cho con bạn rằng thì giờ dành cho Chúa 
ưu tiên hơn cho mạng internet. Hy vọng rằng bạn 
không thường xuyên bỏ qua giờ đọc Kinh Thánh 
hàng ngày chỉ vì bạn lo kiểm tra email.

C. Cả chồng lẫn vợ không nên che giấu bí mật của 
mình. Hãy biết hết mọi mật khẩu của nhau.
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D. Hãy cẩn trọng tránh xây dựng các mối liên hệ gần 
gũi trên mạng với những người khác phái tính. 
Điều này có thể trở nên một mối lo trên Facebook.

E. Đối với quý bà, nên thỉnh thoảng giám sát hoạt 
động trên mạng của chồng mình.
Đặc biệt là tại các quốc gia không cấm phim ảnh 
khiêu dâm, người vợ cần giúp bảo vệ chồng mình 
khỏi việc xem phim khiêu dâm và các hình ảnh 
gợi dục khác. Cũng có một số phụ nữ tham gia vào 
việc xem phim khiêu dâm; tuy nhiên, không phổ 
biến lắm so với nam giới. (Các nhà tâm lý học cho 
biết tỉ lệ nam giới xem phim khiêu dâm là 563% so 
với nữ giới). Khảo sát tại Hoa Kỳ cho thấy đây là 
một nan đề lớn, ngay cả với mục sư.

“Trong một khảo sát năm 2000 của Christianity Today 
(một tạp chí Cơ Đốc nổi tiếng trên thế giới), 33% hàng 
giáo phẩm thừa nhận có truy cập vào các trang mạng 
chứa nội dung khiêu dâm. Trong số những người đã 
truy cập trang mạng khiêu dâm, 53% người đã truy cập 
vào các trang đó vài lần trong năm vừa qua, và 18% đã 
truy cập vào các trang mạng chứa nội dung khiêu dâm 
vài lần trong một tháng và hơn một lần mỗi tuần. Năm 
2002, Mục sư Rick Warren thực hiện một cuộc khảo sát 
1351 mục sư trên trang mạng của mình, và phát hiện có 
54% đã xem phim khiêu dâm trên mạng internet trong 
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năm vừa qua và 30% trong vòng 30 ngày gần đây.” 
(H.B. London, Great Pastor)

1. Biết mọi mật khẩu mở email, Facebook, các 
trang mạng khác.

2. Trong khi vẫn tin cậy chồng, bạn cũng cần giúp 
anh ấy chịu trách nhiệm giải trình và không bị 
quyến rũ xem các trang mạng gợi dục.

3. Màn hình máy tính của anh ấy nên luôn luôn 
hiển thị rõ với bạn.

4. Anh ấy không bao giờ giấu điện thoại khỏi bạn.
5. Hãy cẩn thận lưu ý nếu anh ấy cố gắng giữ bí 

mật. Nếu có, hãy đảm bảo rằng không phải vì 
anh ấy đang giấu một món quà sinh nhật bất 
ngờ cho bạn!

6. Hãy cẩn thận không làm cho mái ấm của mình 
trở nên một môi trường thiếu lòng tin cậy. 
Nhưng, nhiều quý ông cần trợ giúp và cần có 
trách nhiệm giải trình để họ không sa ngã phạm 
tội.

7. Trách nhiệm giải trình đối với việc xem phim 
ảnh khiêu dâm cũng cần được thực hiện bởi 
những người nam Cơ Đốc nhóm nhau lại và 
khích lệ từng người trong lãnh vực này.

8. Người cha cần nêu gương cho con trai mình về 
hành vi sử dụng mạng internet an toàn.
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V.		 CÁC	TÀI	NGUYÊN	HỮU	ÍCH	(BẰNG	TIẾNG	ANH)
	 	 TRÊN	MẠNG	INTERNET

Thử tìm tại quốc gia của bạn và ngôn ngữ xem bạn có 
thể có được tài nguyên nào.

1. www.fosigrid.org (Trang này rất hữu ích, cung 
cấp các thông tin cập nhật về an toàn mạng 
internet trên toàn thế giới – bạn chỉ cần tìm 
quốc gia của mình.)

 www.fosigrid.org/asia/vietnam 
 www.fosigrid.org/asia/cambodia 
 www.fosigrid.org/europe/ukraine 
 www.fosigrid.org/asia/nepal

2. www.overnightgeekuniversity.com

3. www.komando.com

4. www.connectsafely.org

5. www.internetsafety101.org

6. www.netnanny.com
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CÂU	HỎI	THẢO	LUẬN:

1. Thảo luận các lựa chọn (trong Mục I) và cách xử 
trí trước vấn đề sử dụng công nghệ trong gia đình 
bạn.

2. Làm cách nào bạn có thể được trang bị tốt hơn để 
xử lý vấn đề sử dụng công nghệ trong gia đình 
bạn?

3. Khi đề cập đến công nghệ, bạn am hiểu trong lãnh 
vực nào? Bạn có thể giúp người khác được không? 
(Ví dụ: nếu bạn biết cách sử dụng mạng internet, 
ứng dụng cách dễ dàng, bạn có thể giúp những 
người không hiểu về nó?)

4. Đối với những ai đang có con ở độ tuổi thiếu niên 
và có sử dụng mạng internet, bạn cảm thấy thế 
nào về mức độ hiểu biết của bạn về những việc 
chúng làm trên mạng? Thảo luận một kế hoạch để 
nắm bắt tình hình tốt hơn.

5. Theo bạn, có (những) Gợi Ý Thực Tế nào trong 
Mục III là quan trọng nhất đối với bạn mà bạn cần 
trao đổi với con mình?
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6. Làm cách nào bạn và bạn đời nêu gương tốt hơn 
cho con bạn về việc sử dụng công nghệ?

7. Bạn có biết những tài nguyên hữu ích nào tại quốc 
gia của bạn mà có thể chia sẻ với người khác?
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MỤC	ĐÍCH:
Khích lệ lãnh đạo Cơ Đốc bảo vệ tâm trí Cơ Đốc của các 
thành viên gia đình trong khi vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tâm 
trí của họ bằng thế giới quan Cơ Đốc nhân.

MỤC	TIÊU	HỌC	TẬP:
Bài học này giúp lãnh đạo Cơ Đốc nắm bắt các vấn đề sau:

1. Hình thành một quan điểm truyền giáo trong mục 
tiêu nuôi dạy con cái.

2. Những gợi ý về cách nhấn mạnh “thế giới quan” Cơ 
Đốc nhân trong gia đình.

3. Lập một kế hoạch hành động cho gia đình để nhấn 
mạnh thế giới quan này và tạo nên một môi trường 
an toàn cho gia đình.

Bài  4

PHÁT	TRIỂN
TÂM	TRÍ	NGƯỜI	TRẺ
CHO	ĐẤNG	CHRIST	
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GIỚI	THIỆU:

Chúng ta đã thảo luận các mối nguy mà công nghệ có 
thể gây ra, chúng ta cùng suy nghĩ về cách chúng ta có thể 
kiểm soát các ảnh hưởng tiêu cực của nền văn hoá (xã hội 
truyền thông / thế tục), khéo léo cắt giảm việc sử dụng 
công nghệ, trong khi vẫn đề cao và dạy dỗ thế giới quan 
Cơ Đốc nhân. Trong phạm vi này, chúng ta sẽ cung ứng 
được một môi trường gia đình an toàn, có thể dạy dỗ con 
cái chúng ta yêu kính Đức Chúa Giê-xu Christ và sống cho 
Ngài.

I.	 MỤC	TIÊU	CƠ	BẢN	CỦA	VIỆC	NUÔI	DẠY	CON	CÁI

Đào tạo (môn đệ hoá) con cái của bạn trở nên một thế 
hệ mới những người đi theo Đấng Christ, những người 
có kết ước chắc chắn đối với Phúc Âm của Thánh Kinh, 
nương dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh, và có 
một kiến thức về cuộc chiến văn hoá đối với đức tin của 
chúng ta; những người cũng hiểu tầm quan trọng của 
việc bảo vệ và sử dụng tâm trí của họ để ảnh hưởng đến 
tâm trí của người khác (môn đệ hoá và tái sản sinh).
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II.	NHỮNG	GỢI	Ý	VỀ	CÁCH	ĐỀ	CAO	“THẾ	GIỚI	QUAN”	
	 CƠ	ĐỐC	NHÂN	TRONG	GIA	ĐÌNH	BẠN

Thế giới quan của chúng ta có thể được so sánh với đôi 
mắt kính. Đó là điều chúng ta nhìn qua để thấy được 
thế giới. Thế giới quan của chúng ta bao gồm những 
thông lệ của xã hội chúng ta, những câu chuyện văn 
hoá trong quá khứ và hiện tại, và cách chúng ta được 
giáo dục để nhìn nhận thế giới đó.

1. Chăm sóc và nuôi dưỡng tâm trí cách đúng đắn

Dạy dỗ con cái bạn các khái niệm trong Bài 1 (Mục 
I và II) liên quan đến việc bảo vệ tâm trí. Nhắc con 
cái mình phải cẩn thận với những điều đi vào tâm 
trí chúng. Chúng ta cần nuôi dưỡng tâm trí bằng 
những điều thuộc về Chúa, và bảo vệ chúng khỏi 
những thông điệp không tin kính.

“Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa 
bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn 
tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 
12:2)

“Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng 
trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng 
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yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì 
đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến.” (Phi-
líp 4:8)

2. Giải thích và Nhấn mạnh

Giải thích những ảnh hưởng của nền văn hoá thế 
tục và nhấn mạnh nó khác biệt như thế nào so với 
Cơ Đốc giáo (xem Bài 1, III). Giải đáp mọi thắc 
mắc chúng nêu ra.

Hai ví dụ:
a. Tiếp nối từ Bài 1 (IIIA): Hãy chiến đấu chống lại 

quan điểm của thế giới về chủ nghĩa vật chất và 
sự tự đề cao bản thân bằng cách dạy rằng đời 
sống Cơ Đốc nhân là ban cho, và niềm vui lớn 
lao nhất trong cuộc đời là đến từ sự ban cho. 
Hỏi con mình xem chúng có cảm nhận được 
niềm vui ban cho khi chúng giúp đỡ người 
khác?

b. Khi chúng đang xem phim hoặc chương trình 
truyền hình, hỏi chúng các câu hỏi về bộ phim. 
Chúng có nhận ra các thông điệp nào đó trong 
bộ phim không? Chúng có thể chỉ ra những chủ 
đề chính không? Chúng có hiểu được rằng có 
một số thế giới quan nào đó được truyền đạt 
trong bộ phim không? Chúng có học cách xác 
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định những điều đó không? Chúng có thể nói 
cho bạn cách các ý tưởng được truyền đạt trong 
bộ phim khác biệt như thế nào so với thế giới 
quan Cơ Đốc nhân không?

3. Người định hình văn hoá, không phải người chạy 
theo văn hoá

Chúng ta, là những Cơ Đốc nhân, cần giúp định 
hình nền văn hoá chúng ta đang sống, và đừng để 
nền văn hoá nhào nặn chúng ta.

4. Thời gian của chúng ta với Chúa là thiêng liêng

a. Khi ngày càng lớn, chúng cần có thời giờ tĩnh 
nguyện riêng với Chúa Giê-xu. Mọi thiết bị 
công nghệ cần tắt đi. Điều này có nghĩa là đọc 
Thánh Kinh từ (quyển) Kinh Thánh, chứ không 
phải từ ứng dụng trên điện thoại thông minh.

b. Không nên để bất cứ gì làm gián đoạn thời gian 
gia đình đọc Kinh Thánh và sinh hoạt thuộc 
linh. Cần tắt hết mọi thiết bị công nghệ.

5. Kỷ luật tâm trí trong việc ghi nhớ Thánh Kinh

Khuyến khích và giúp con cái bạn ghi nhớ các nội 
dung Kinh Thánh.
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“Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng 
anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên 
bảo nhau, dùng thi thiên,thánh ca, linh khúc để hát cho Đức 
Chúa Trời với lòng biết ơn.” (Cô-lô-se 3:16)

6. Dạy các phẩm hạnh của đời sống Cơ Đốc nhân 

Các phẩm hạnh này là món quà đến từ Đức Chúa 
Trời, nhưng được thành hình từ cách chúng ta 
chọn lựa đi theo Ngài. Chúng cho phép chúng ta 
bày tỏ cho thế giới biết Đức Chúa Trời là ai.

“Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa 
Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy, hãy mặc lấy lòng 
thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. 
Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người 
khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa 
đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể 
ấy. Nhưng trên hết những điều nầy, phải mặc lấy tình yêu 
thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo. Hãy để sự bình an 
của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em 
đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn.” 
(Cô-lô-se 3:12-15)

“Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, 
bình an,nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, 
tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó. Vậy những 
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người thuộc về Đấng Christ Jêsus đã đóng đinh xác thịt cùng 
với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi.” (Ga-
la-ti 5:22-24)

7. Cầu nguyện xin Đức Thánh Linh ban sự khôn 
ngoan

Tổ chức các giờ nhóm cầu nguyện liên tục với con 
cái và cầu nguyện về cách gia đình sử dụng công 
nghệ, cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan khi sử 
dụng nó.

“Tôi vì anh em, không ngừng dâng lời cảm tạ, luôn nhắc đến 
anh em trong khi cầu nguyện. Tôi nài xin Đức Chúa Trời của 
Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha vinh quang, 
ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải, để 
anh em nhận biết Ngài. Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt 
của lòng anh em, để anh em biết niềm hi vọng mà Chúa đã 
gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang 
Ngài trong các thánh đồ là thể nào, và đâu là quyền năng 
vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là 
những người tin, theo sự tác động của quyền năng siêu việt 
của Ngài. Đó là quyền năng Ngài đã thực hiện trong Đấng 
Christ khi khiến Đấng Christ từ cõi chết sống lại, và đặt ngồi 
bên phải Ngài trong các nơi trên trời.” (Ê-phê-sô 1:16-20)
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8. Dạy về tính siêu việt của Đấng Christ

Dù con của bạn còn nhỏ, nhưng hãy dạy chúng 
rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là khuôn mẫu cho 
đời sống của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là 
trở nên giống như Ngài, tinh thần phục vụ là sự 
kêu gọi lớn lao nhất của chúng ta. (Tài liệu “Diện 
Kiến Đấng Christ” của BMI có thể rất hữu ích).

“Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là 
Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài mọi 
vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy 
được đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống 
trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng 
bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật 
được giữ vững trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là 
Hội Thánh. Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ 
những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Vì 
Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình 
ở trong Ngài, và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính 
mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả 
những vật dưới đất và những vật trên trời. 
Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên 
thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu 
xa của anh em, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải 
qua sự chết thân xác của Con Ngài, để trình diện anh em một 
cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước 
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mặt Ngài; miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, 
không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hi vọng của 
Tin Lành mà anh em đã nghe, là Tin Lành đã được rao giảng 
cho mọi tạo vật dưới trời; và tôi, Phao-lô, đã trở nên người 
phục vụ Tin Lành ấy.” (Cô-lô-se 1:15-23) 

“Các con gọi Ta là Thầy, là Chúa. Các con nói rất đúng, vì Ta 
thật như vậy. Nhưng nếu Ta là Thầy, là Chúa, mà còn rửa 
chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì 
Ta đã làm gương cho các con, để các con cũng làm như Ta đã 
làm cho các con. Thật, Ta bảo thật các con: Đầy tớ không lớn 
hơn chủ, sứ giả không lớn hơn người sai phái mình.” (Giăng 
13:13-16)

“Rồi Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ rằng: “Nếu ai 
muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình 
mà theo Ta.” (Ma-thi-ơ 16:24)

III.	 KẾT	LUẬN	VÀ	KẾ	HOẠCH	HÀNH	ĐỘNG

Khi sắp chấm dứt bài học này, chúng ta chắc sẽ choáng 
ngợp trước nhiệm vụ này. Hãy nhớ rằng bạn cần môn đệ 
hoá con cái của bạn. Bạn là gương mẫu trong việc dẫn dắt 
một đời sống đầu phục Đấng Christ.

Để đơn giản hoá và thiết lập thứ tự ưu tiên, sẽ hữu ích 
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khi có một bản kế hoạch hành động. Bản kế hoạch hành 
động tổng quát này bao gồm năm bước chính: (Bài 3 có 
bàn chi tiết các ý này)

A. Giáo dục
• Tự mình trang bị kiến thức về các trào lưu đang 

xuất hiện trong nền văn hoá và trong công 
nghệ.

• Tự mình trang bị kiến thức về các ứng dụng 
mạng internet và các trang mạng mà người trẻ 
đang sử dụng, biết các điểm tích cực lẫn tiêu 
cực của chúng.

• Giáo dục con cái mình về các mối nguy tiềm ẩn 
của công nghệ và mạng internet.

B. Gắn kết
• Gắn kết con mình vào các thảo luận về mối nguy 

của việc sử dụng mạng internet của chúng. 
• Gắn kết chính mình vào mọi khía cạnh sử dụng 

công nghệ của con mình.
• Gắn kết con mình vào việc soạn ra các QUY 

TẮC để sử dụng công nghệ cách an toàn và có 
trách nhiệm, đồng thời cũng đưa ra hình thức 
kỷ luật nếu vi phạm các quy tắc đó.

C. Kỷ luật
• Kỷ luật con bạn tuỳ theo các quy tắc đã đề ra.
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D. Gương mẫu
• Chính mình làm gương về việc sử dụng công 

nghệ cách an toàn.
• Làm gương về hành vi tôn kính Đấng Christ 

trong cách bạn sử dụng công nghệ.

E. Đào tạo
• Đào tạo con bạn biết ưu tiên thời gian dành 

cho Đức Chúa Trời so với thời gian lên mạng 
internet. 

• Đào tạo con bạn về thế giới quan Cơ Đốc nhân.
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CÂU	HỎI	THẢO	LUẬN:

1. Thế giới quan của nền văn hoá bạn đang sống có 
những đặc điểm gì? Người ta thường làm gì khi 
tin vào thế giới quan này? Thế giới quan này khác 
biệt thế nào so với Cơ Đốc giáo?

2. Làm cách nào bạn có thể lấp đầy tâm trí của bạn và 
của con bạn bằng đường lối của Đức Chúa Trời?

3. Theo bạn, gợi ý nào trong Mục II là hữu ích nhất 
trong gia đình của bạn?

4. Thảo luận một số phẩm hạnh được liệt kê trong 
Mục II.6, phần Thánh Kinh Cô-lô-se 3:12-15 và 
Ga-la-ti 5:22-24. Chia sẻ với nhau bất cứ ý tưởng 
nào về cách dạy các phẩm hạnh đó cho con cái của 
bạn.

5. Làm cách nào chúng ta trở nên giống như Đấng 
Christ và dạy con mình bắt chước theo?

6. Cùng cầu nguyện với nhau xin Chúa ban khôn 
ngoan trong những bước tiếp theo cho bạn và gia 
đình bạn liên quan đến mọi điều bạn đã học được.



71CÔNG NGHỆ VÀ GIA ĐÌNH CỦA BẠN

© All Rights Reserved BMI, 2016



72 CÔNG NGHỆ VÀ GIA ĐÌNH CỦA BẠN

© All Rights Reserved BMI, 2016


