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BÀI 9: LIÊN HỆ GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ  
 
Planning. 
 
 
 
Chuẩn bị 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objective/Mục Đích 
 

Agenda 
 

 
Học sinh sẽ hiểu: 
 

1. Hiểu được hoàn cảnh gia đình trong cuộc sống hiện tại 
2. Hiểu được đặc tính tốt trong mối quan hệ tình bạn.    
3. Có thái độ cư xử đúng đắn trong mối liên hệ gia đình  

và bạn bè.  
 

 
1. Kinh Thánh/ 

Scripture 
2. Học hỏi 
3. Thảo thảo luận 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Định giá/ Assessements 
 
Cách mà học sinh cho chúng ta biết các em hiểu bải hay 
không. Qua thảo luận các em hiểu  
 

1. Cách cư xử của các em đối với người thân trong gia 
đình.   

2. Cách cư xử của các em với bạn bè.  
 
Điểm chính/keypoints  
 

1. Mối liên hệ với gia đình thật quan trọng 
2. Những thay đổi trong những sinh hoạt gia đình   
3. Những đặc tính tốt trong mối quan hệ bạn bè. 

Lesson 
cycle 

 Materials 
Đọc Kinh Thánh/ Scriptures  Kinh Thánh 

  
Đọc Thư thứ nhất của thánh Phaolô gởi tín hữu Corintô đoạn 
13 từ câu 4 đến 13 (1 Cor 13:4-13) 

 

Các em hiểu đoạn sách Thánh này như thế nào? Tại sao thánh 
Phaolô viết đoạn này? 

 

Thảo luận/ Discussion  
 

Dựa theo các câu hỏi đã cho sẵn. 
  

 
  
 Học hỏi và sống đức tin/Living our faith 

 
 
 

Tại sao các mối quan hệ gia đình và bạn bè lại quan trong trong cuộc sống của em? 
 

 

Áp dụng vào cuộc sống/ Life Appication 
 
Gia đình và bạn bè của em ảnh hưởng đến đời sống em như thế nào?  
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1. LỜI CHÚA 
 
Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không 
ghen tương, không vênh vang, không tự 
đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư 
lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, 
không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui 
khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất 
cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu 
đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất 
được… (1 Cor 13:4-13). 
 
Đây là điều mà thánh Phaolô viết về tình 
yêu. Những lời này thường được dùng để 
diễn tả ý tường phẩm chất của các mối liên 
hệ. 
 
2. DIỄN Ý 
 
Sinh hoạt 1 : 
 

• Trên tờ giấy trắng, các em viết tên 
của mình và sau đó, chung quanh 
tên của em, em viết tất cả những tên 
của những người em quen biết. 
Dưới tên của những người đó, em 
viết mối liên hệ giữa em với người 
đó. 

 
• Sau đó, em hãy viết 5 điều em nghĩ 

là cần thiết để giữ mối liên hệ đó. 
 

• Trên cùng trang giấy đó, em hãy 
vòng tòn các mối liên hệ mà em 
nghĩ là quan trọng nhất đối với em 
vào lúc đó. 

 
• Chia sẻ điều này với những người 

bạn khác trong lớp. 
 
Thảo Luận: 
 
Các em hãy nhớ lại những chương trình và 
phim ảnh mà các em đã xem, những quảng 
cáo trên truyền hình và báo chí, hoặc các 
bản nhạc. Đâu là cách mà tình yêu được 
diễn tả trong hệ thống truyền thông báo chí 
này? Viết xuống giấy và thảo luận chúng 
theo nhóm hoặc lớp. Đâu là những thiếu xót 

hay nhược điểm về tình yêu mà truyền 
thông đang trình bày? 
 
2.1 Liên Hệ Gia Đình 
 
Một sự thật mà tất cả chúng ta đều nhận ra 
là các mối liên hệ mà chúng ta có với anh 
chị em cha mẹ trong gia đình là quan trọng 
nhất của chúng ta. Ngay cả mặc dầu chúng 
ta xem cha mẹ, anh chị em là chuyện 
đương nhiên phải có, rất thường chúng ta ý 
thức rằng, đặc biệt khi lớn tuổi, sự quan 
trọng mà họ có đối với chúng ta. 
 
Gia đình vẫn là tâm điểm cuộc sống của đại 
đa số người Úc, mặc dù đời sống gia đình 
đang trải qua nhiều thay đổi -  vì ly dị, nên 
nhiều gia đình chỉ có cha hay có mẹ mà thôi. 
Không giống như các thế hệ đi trước, các 
vai trò trong gia đình cũng đã thay đổi: 
người mẹ đi làm kiếm tiền trong khi người 
cha làm việc uyển chuyển theo điều kiện 
của công việc. Nhiều gia đình không còn ăn 
cơm chung với nhau hay chuyện vãn với 
nhau nhiều như trước vì áp lực thời gian.  
 
Thảo Luận:  
 

• Điều gì khiến cho em cảm thấy vui 
vẻ khi làm việc với gia đình? 

• Điều gì em thích gia đình em làm để 
cả nhà có thời gian nói chuyện với 
nhau? 

• Nếu hoặc khi em trở thành cha mẹ, 
điều gì em quyết định sẽ làm với con 
cái của em?  

 
2.2 Liên Hệ Bạn Bè 
 
Liên hệ quan trọng thứ hai là liên hệ bạn bè. 
Một số các em từng đưa ra các đặc tính sau 
đây cho một liên hệ bạn bè tốt. 
 

• Không lợi dụng nhau, nhưng kính 
trọng nhau;  

• Biết quan tâm đến bạn nhất là khi 
bạn lo lắng, buồn, và đau khổ, và 
bạn quan tâm đến mình. 
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• Không cần tấn công bạn để mình 
được vui;  

• Có thể cười đùa và vui chơi với 
nhau;  

• Cùng nhau góp phần trong mối liên 
hệ;  

• Không ai điều khiển ai;  
• Có thể bất đồng ý kiến nhưng vẫn là 

bạn;  
• các kinh nghiệm của cả hai người 

đều quan trọng và có giá trị;  
• không độc chiếm lẫn nhau. Cả hai 

có tự do để có những người bạn 
khác. 

 
Thảo luận lời câu hỏi này trong nhóm và 
trình bày lại cho lớp. 
 

1. Trong lứa tuổi của em, theo em tình 
bạn quan trọng như thế nào? 

2. Cho một thí dụ về một lần nào đó 
trong cuộc sống khi tình bạn thực sự 
quan trọng đối với em. Tại sao em 
cần một người bạn lúc đó? 

3. Tình bạn thay đổi rất nhiều trong 
những năm học trung học. Những 
thay đổi nào trong tình bạn mà em 
đã kinh nghiệm, hoặc đã trải qua? 
Đâu có thể là lý do cho điều này? 

4. Điều gì em đã học về tình bạn qua 
những người bạn mà em hiện đang 
có? 
 
 

Ôn tập. 
 
Thử kể ra một số thay đổi đối với các gia 
đình tại Úc. 
Em hãy cho biết một số đặc tính của một 
tình bạn tốt. 
 
 
Family Relationships and Relationships 
with Friends. 
 
1. Word of God 
 
 

Love is patient, love is kind. It does not 
envy, it does not boast, it is not proud. 5It 
does not dishonor others, it is not self-
seeking, it is not easily angered, it keeps no 
record of wrongs. 6Love does not delight in 
evil but rejoices with the truth. 7It always 
protects, always trusts, always hopes, 
always perseveres. 8Love never fails. But 
where there are prophecies, they will cease; 
where there are tongues, they will be stilled; 
where there is knowledge, it will pass away. 
9For we know in part and we prophesy in 
part, 10but when completeness comes, what 
is in part disappears. 11When I was a child, 
I talked like a child, I thought like a child, I 
reasoned like a child. When I became a 
man, I put the ways of childhood behind 
me. 12For now we see only a reflection as in 
a mirror; then we shall see face to face. 
Now I know in part; then I shall know fully, 
even as I am fully known. 13And now these 
three remain: faith, hope and love. But the 
greatest of these is love. (1 Cor 13:4-13) 
 
This is what St Paul wrote about love. These 
words are often used to describe the ideal 
qualities of relationships.  
 
Activity. 
 

• Across on a paper, write your name 
and around your name write the 
names of as many different people 
in your life as you can. 

• Underneath each relationship that 
person has to you. 

• Next to this, write five things that 
are nessary for relationships to work 
well. 

• On the page you created, cirle the 
relationships that are most 
important to you at the moment, 

• Share some of this work with others 
or with the class. 

 
Discussion: Think of the television 
programs and films you watch, the 
advertisements that are on TV and in 
newspaper, the music of our contemporary 
culture. What are some of the ways in 
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which love is shown through these media? 
List this first, then discuss them in groups 
or as class. What are the shortcomings of 
the way love is often presented in our 
media? 
 
2.1 Family Relationships 
 
It is the fact that for almost all of us, the 
relationships we have with family members 
will be the most important of our lives. 
Even though we may take our parents and 
brothers and sisters for granted, we realise 
often, particularly as we get older, how 
important they are to us.  
 
The family is still at the heart of Australian 
life although patterns of family life have 
changed because the fact that roles have 
changed in families. There are many single 
parent families in our communities. Unlike 
previous generations, many mothers are in 
paid employment outside the home, and 
many fathers have taken on flexible work 
conditions. Many families no longer share 
meals or talk together much because of 
pressure of time. 
 
Discussion. 

• What are some of the things you 
enjoy doing with your family? 

• What would you like to see your 
family do to improve time together 
and communications? 

• If or when you are a parent 
yourself, what arer you determined 
to do with your children? 

 
2.2 Relationships with Friends. 
 
Second important relationship is 
relationships with friends. Here is a list of 
qualities of a good friendship developed by 
young people: 

 
In a good friendship,  

• you don’t use each other up. You 
respect each other as persons, not 
for what you can get out of the 
other. 

• You care when your friend is 
worried or hurt, and your friends 
care about you. 

• You don’t need to attack others in 
order to feel good about yourselff. 

• You can laugh together and have 
fun. 

• Each person puts an equal amount 
into the relationship. 

• There is not one person in charge. 
• You can disagree with each other 

and still be friends. 
• Both people’s experiences are 

important and valuable. 
• You don’t own each other. Both of 

you are free to have other friends. 
 
Discussion and reflection 
 
Discuss these questions in group and report 
back to class. 
 

1. How important is friendship to your 
age group? Explain your answer. 

2. Give an example of a time in your 
life when friendship was really 
important to you. Why did you need 
a friend at this time? 

3. Friendships change a lot over the 
secondary school years. What 
changes in friendship have you 
experienced? What may be some of 
the reasons for this? 

4. What have you learned about 
friendship through the friends you 
now have? 
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