Hoạt động tại nhà dành cho bố mẹ
Lớp 8: Cách để có trách nhiệm theo đúng đạo đức trong
nền văn hóa ngày nay
Thân gửi quý phụ huynh,
Chúng tôi đã giới thiệu tới con quý vị bài học Vòng tròn ân huệ “có tên cách để có trách
nhiệm theo đúng đạo đức trong văn hóa ngày nay”.
Mục đích của bài học này là nhằm giúp trẻ em nhận biết nền văn hóa đại chúng có ảnh
hưởng gì đến Vòng tròn ân huệ của chúng ta. Nền văn hóa đại chúng có thể có ảnh
hưởng tích cực và tiêu cực đối với mong muốn tuân thủ mười điỀu răn và sống thành
thật nhất.
Vui lòng điền thông tin và ký vào bảng mười điều răn với con quý vị. Cần gửi lại bảng
này vào bài học tiếp theo của con quý vị.
Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Chương trình Vòng tròn ân huệ. Điều cần thiết và được đánh
giá cao là chúng ta cần cố gắng tạo môi trường an toàn nhất có thể cho con em mình.
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Bảng Mười điều răn “SỬ DỤNG TẠI NHÀ”
Phụ huynh cần thực hiện hoạt động tại nhà này cùng con quý vị. Liệt kê một giá trị
trong nền văn hóa đại chúng có thể xung đột với từng điều răng. Khi hoàn thành, vui
lòng ký và gửi lại cho giáo khu/ nhà trường.
Chữ ký của phụ huynh: _________________________________________________________

10 ĐIỀU RĂN VỀ LÒNG
THÀNH THỰC CỦA CHÚNG TA
1. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi:

Bạn sẽ không có những vị chúa lạ trước tôi.
- Đặt Chúa lên trên hết, chỉ tôn kính CHÚA mà
thôi
2. Bạn không được lấy tên của Giê-hô-va Đức
Chúa Trời vô ích.
- Sử dụng tên của Chúa một cách tôn kính

3. Nhớ đảm bảo Ngày hành lễ được linh thiêng.
- Đại lễ và Ngày hành lễ

4. Tôn trọng bố mẹ bạn.
- Tôn trọng bố mẹ bạn

5. Bạn không được giết chóc.

- Không được làm tổn thương người khác, về
thân thể hoặc xúc cảm

6. Bạn không được ngoại tình.

- Chung thủy trong hôn nhân; tôn trọng nhân
phẩm của thân thể

7. Bạn không được trộm cắp.

- Tôn trọng đồ dùng cá nhân của người khác

8. Bạn không được nói sai về hàng xóm của bạn.
- Không được nói dối, tán chuyện hoặc lan
truyền tin đồn

9. Bạn không được thèm khát vợ hàng xóm.

- Tất cả được kêu gọi cần tôn trọng mối quan hệ
giữa chồng và vợ

10. Bạn không được thèm khát đồ đạc của hàng

xóm.
- Không được ghen tị với những gì người khác có

NHỮNG ĐIỀU RĂNG HÀNG ĐẦU
CỦA NỀN VĂN HÓA ĐẠI CHÚNG

