
Circle of Grace © High School Lesson- COVID Page 1  

 
 Khóa Vòng Tròn Ân Sủng Tại Nhà Bậc Trung Học - COVID 
A.C.T.I.O.N.- Những Bước Cần Thiết Khi Sự Lo Lắng Không Biến mất 

 

Quý Phụ Huynh và các Bạn Thanh Thiếu Niên, 
Giáo Hội dạy rằng sự liên hệ của con người là cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta nhận ra hình ảnh 
của Chúa phản chiếu trong ta và trong người khác. Vòng Tròn Ân Sủng giúp ta hiểu được sự l iên hệ giữa tình 
yêu của Thiên Chúa, tình yêu của ta và tình yêu của người khác. 

• Chúa ban cho mỗi người chúng ta một Vòng Tròn Ân Sủng trong đó Chúa luôn luôn “Hiện Diện”. Làm sao chúng 
ta biết rằng Ngài “Hiện Diện”? 

• Chúa “Hiện Diện” vì Ngài ước muốn sự liên hệ với ta. Sự liên hệ với Chúa ra sao? 

Cám ơn quý vị đã thực hiện Vòng Tròn Ân Sủng này chung với nhau, phụ huynh và các bạn thanh thiếu 
niên, để giúp quý vị hiểu hai thế giới trong đó các ban thanh thiếu niên sống và tình yêu của cha mẹ và 
sự cần thiết để bảo vệ con cái họ. 

• Nhận biết rằng thanh thiếu niên bị áp lực phớt lờ việc hành động trong những tình huống không an toàn. 
• Nhận diện những đáp ứng thích đáng khi thanh thiếu niên đối đầu với những tác động qua lại hay những vi 

phạm không phù hợp. 
 

Khởi Đầu 
Trước hết chúng ta nói về việc phải hành động thế nào trong những tình huống không an toàn. Đôi khi rất khó để 
biết phải làm thế nào khi chúng ta ở trong những tình huống không an toàn. Chúng ta có thể lo lắng về những điều 
người khác nghĩ, về việc làm cho một ai đó tức giận hay trở nên không được yêu chuộng khi phải đi ngược với 
quần chúng. Hãy nhìn vào chữ A.C.T.I.O.N. được cấu tạo bằng những mẫu tự đầu của các từ. Nó sẽ giúp ta nhận 
ra và bàn thảo điều phải làm trong những tình huống không an toàn. 

 

 
Chúng ta hãy bàn về mỗi mẫu tự đầu của các từ. 

Attention (Điều chú ý): TẠI SAO bạn không được thoải mái? 
Hãy chú ý đến người hay cái gì làm cho bạn không được thoải mái. Có phải bạn không 
thoải mái với điều mà một ai khác nói hoặc làm không? Với một hành động hay một tình 
huống? Có ai thay đổi chương trình mà không nói với bạn không? 
Ví dụ: Bạn nói với ba má rằng bạn đi coi phim với một người bạn. Khi người bạn đến đón, cô ta nói chương trình 
đã thay đổi và hai người giờ lại đi một buổi liên hoan. Còn những ví dụ nào khác nũa? Hãy chọn một trường hợp 
chỉ dẫn lối thoát an toàn và một trường hợp khác là một sự lựa chọn xấu không có kết cục an toàn. 

Conscience (Lương Tâm): Nó nói với bạn ĐIỀU GÌ? 
Có ai hỏi bạn làm một việc gì đó mà bạn biết tận thâm sâu rằng nó không đúng? 
Ví dụ: Một vài người bạn đến nhà của bạn. Một bạn gợi ý vào trang mạng xã hội của một người bạn cùng lớp mà không 
được mọi người ưa thích và giả là một người có “sự lưu tâm” về anh ta/cô ta. Bạn biết rằng đây là dối trá và có thể hại 
người, nhưng bạn lo lắng điều mà bạn bè suy nghĩ. Tại sao lại khó khăn khi phải tranh đấu cho một việc đúng? 

 
A – Attention (Điều chú ý): TẠI SAO bạn không được thoải mái? 
C – Conscience (Lương tâm): Nó nói với bạn ĐIỀU GÌ? 
T - Trust your instincts (Tin tưởng vào sự bén nhậy của bạn): Chúa Thánh 

Thần NHẮC NHỞ chúng ta phải được an toàn. 
I  –  Information (Thông tin): Bạn bè và gia đình nói gì về người đó, hoàn 

cảnh đó? 
O – Options (Những giải pháp để chọn lựa): Hãy nhìn tất cả những SỰ 

LỰA CHỌN. Cái nào sẽ làm cho ta an toàn? 
N - No one is alone (Không ai phải cô đơn): HÃY TÌM sự giúp đỡ của một 

người lớn đáng tin cậy! 
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Một vài ví dụ khác là thế nào? Hãy chọn một trường hợp chỉ dẫn lối thoát an toàn và một trường hợp khác là một 
sự lựa chọn xấu không có kết cục an toàn. 

Trust your instincts (Tin tưởng vào sự bén nhậy của bạn): Chúa Thánh Thần NHẮC NHỞ chúng ta phải được an 
toàn. 

Nếu bạn nghĩ rằng điều gì không an toàn thời nó không an toàn. Những tư tưởng hay những linh cảm 
đó là sự nhắc nhở từ Chúa Thánh Thần để giúp ta được an toàn. Hãy chú ý đến những dấu hiệu  
cảnh báo nội tại đó rằng có một ai hay một việc gì đó không an toàn. 
Ví dụ: Có một người bạn hay cách ly lúc gần đây. Cô ta có vẻ chán nản thất vọng và xa rời hầu hết mọi sinh hoạt. 
Bạn nhận thấy cô ta mặc áo dài tay cho dù trời bên ngoài nóng. Bạn lo ngại rằng cô ta đã cứa tay. Bạn phải 
làm gì? Bạn có nên lắng nghe sự nhắc nhở của Chúa Thánh Thần hay phớt lờ nó đi? Bạn cần những kiến thức 
nào? Có một vài ví dụ nào khác? Hãy chọn một trường hợp chỉ dẫn lối thoát an toàn và một trường hợp khác 
là một sự lựa chọn xấu không có kết cục an toàn. 

Information (Thông tin): Bạn bè và gia đình nói gì về người đó, hoàn cảnh đó. 
Thật là quan trọng khi lắng nghe sự nhắc nhở của Chúa thánh Thần hay những người trong đời lo lắng 
cho ta. 
Ví dụ: Bạn đang ‘hò hẹn” với một người bạn học lớp trên. Một trong những bạn bè của bạn thấy anh chàng đó hôn một 
cách lãng mạng một người nào khác. Nếu người bạn đó nói với bạn, bạn có tin không? Một trong những người lớn 
đáng tin cậy của bạn sẽ nói gì về vấn đề này? Có một vài ví dụ nào khác? Hãy chọn một trường hợp chỉ dẫn lối 
thoát an toàn và một trường hợp khác là một sự lựa chọn xấu không có kết cục an toàn. 

Options (Những giải pháp để chọn lựa): Hãy nhìn tất cả NHỮNG SỰ LỰA CHỌN. Cái nào sẽ làm cho ta an toàn? 
Thật quan trọng để nhìn tất cả những giải pháp khi trong một tình huống khó khăn. Có thể có nhiều lựa 
chọn an toàn. 
Ví dụ: Bạn đang có mặt ở một buổi liên hoan với một người bạn và có rất nhiều người mà bạn không biết. Một ai 
đó bắt đầu chụp hình với điện thoại đòi hỏi những dáng vẻ khiêu gợi tà dâm. Khi bị hỏi, bạn nói một vài điều diễu 
cợt để tránh khỏi tình huống này. Có những cách nào khác bạn có thể xử lý tình huống này. Có những ví dụ nào 
khác? Hãy chọn một trường hợp chỉ dẫn lối thoát an toàn và một trường hợp khác là một sự lựa chọn xấu không có 
kết cục an toàn. 

 

No one is alone (Không ai phải cô đơn): HÃY TÌM sự giúp đỡ của một người lớn đáng tin cậy. 
Nhiều bạn thanh thiếu niên nghĩ rằng không ai có thể hiểu những gì họ đang trải qua. Khi bạn bối rối 
hoặc trong một tình huống không được thoải mái, thật quan trọng để bàn thảo điều đó với một người 
lớn mà bạn tin cậy. 
Ví dụ: Gia đình bạn vứa trải qua một thời khó khăn và xẩy ra nhiều vãi vả tại nhà. Điều đó cản trở giấc ngủ của 
bạn và bạn thấy khó tập trung tại trường học. Cuối cùng bạn đủ can đảm để có một cuộc hẹn với một người cố vấn 
ở trường. Có những người lớn nào khác mà bạn có thể đến với họ? Bạn có thể nói với một người bạn của bạn có 
khó khăn này phải làm gì? Có những ví dụ nào khác? Hãy chọn một trường hợp chỉ dẫn lối thoát an toàn và một 
trường hợp khác là một sự lựa chọn xấu không có kết cục an toàn. 

 
Hội Thảo: 
Chọn lựa an toàn thì khó khăn như thế nào? Người lớn nhìn sự an toàn có khác với giới trẻ 
không? Tại sao có hay tại sao không? Bạn có tin rằng Chúa Thánh Thần có thể nhắc nhở 
chúng ta phải được an toàn như khái niệm Vòng Tròn Ân Sủng đã nói với ta? 

Rất quan trọng cho giới trẻ hiểu rằng Vòng Tròn Ân Sủng luôn luôn hiện diện và không bao giờ 
lìa xa ta. Hãy nhớ rằng sự cởi mở của chúng ta để có mối quan hệ mật thiết với chúa sẽ làm cho 
ta nghe được sự nhắc nhở của Chúa Thánh Thần một cách rõ ràng trong những tình huống 
không an toàn. 

 
 

Tổng kết: 
Dưới đây là một vài đường lối mà người trẻ có thể tìm sự giúp đỡ nếu họ cám thấy bị áp lực hoặc trải nghiệm những 
vi phạm đến ranh giới cá nhân. 

Xin để cho thanh thiếu niên và phụ huynh chia sẻ những ý kiến làm thế nào để được an toàn trong mỗi 
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trường hợp sau đây: 

� Lắng nghe tiếng lòng, đó là Chúa Thánh Thần nhắc nhở bạn rằng có một cái gì sai sai. Hãy học để 
nhận ra sự dàn cảnh và những tác động qua lại dẫn bạn sa vào những hoàn cảnh không thoải mái. 

� Khi một ai đó áp lực bạn, cố tránh khỏi hoàn cảnh đó. 

� Bạn có thể giải thoát mình khỏi những liên hệ không lành mạnh bằng cách tìm sự giúp đỡ của một người 
lớn đáng tin cậy. 

� Hãy báo với một ai có thể giúp bạn. Nói với một người nào bạn tin cậy – phu huynh, chuyên gia, cố vấn 
hay những người lớn nào khác đáng tin cậy. 

• Cùng với cha mẹ của bạn, chọn ba Người Lớn Đáng Tin Cậy mà bạn có thể liên lạc để được giúp đỡ nếu 
cha mẹ không thể hiện diện hay giúp bạn. 

 
• Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về khóa học Vòng Tròn Ân Sủng, xin liên lạc giáo xứ hay nhà trường của 

bạn để được giúp đỡ. 



MÔI TRƯỜNG	AN	TOÀN	
Khóa	Vòng	Tròn	Ân	Sủng	Tại	Nhà	

Chứng Chỉ Hoàn Tất 

Giáo Xứ:   

Tên Học Sinh: 

Lớp (s): ___________________________________ 

Ngày Học:   

Tôi, Cha/Mẹ của (tên học sinh ở trên) 
chứng nhận rằng tôi đã hoàn tất khóa môi trường an toàn 

Vòng Tròn Ân Sủng với con của tôi. 

Ký tên: 

Ngày:   

Christ Cathedral Parish
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