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BÀI 14 

Sự Chuyên Tâm  
Câu hỏi chính: Làm sao để tôi tập trung vào Chúa Giê-su trong vòng 
những việc làm phân tâm? 
Ý chính: Tôi tập trung vào Chúa và những ưu tiên Ngài cho đời sống tôi. 
Câu gốc:  Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự 
công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. 
(Ma-thi-ơ 6:33) 
Ghi chép khi xem Video 
Trong khi xem video, ghi nhận những điểm chính.  
Câu hỏi chính: Làm sao để tôi ______________ vào Chúa Giê-su trong 
vòng những việc làm phân tâm?  
Ý Chính: Tôi tập trung vào Chúa và __________ Ngài cho đời sống tôi.  
Câu gốc: Nhưng trước hết, hãy _____________ nước Đức Chúa Trời và 
sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. 
(Ma-thi-ơ 6:33) 
Áp dụng chính 
_____________ đặt lịch sinh hoạt và những quyết định trước Chúa để 
xin hướng đi. 
Làm những quyết định dựa trên _____________ người Cơ-đốc. 
Hãy dùng thử kế hoạch hàng ngày ________________. 
Hãy tập nói “không” với những việc bạn _______________ sẽ làm.  
Bắt đầu thảo luận 
Hãy đọc Câu Gốc và Ý Chính chung với nhau. 
Thảo luận chung 
Câu nào dưới đây dễ công bố cách chắc chắn? Câu nào khó, tại sao?  

 Tôi muốn đặt Chúa Cứu Thế Giê-su trước hết trong đời sống.  

 Tôi thấy mọi khía cạnh đời tôi và làm mọi việc như hầu việc Chúa.  

 Tôi dành thì giờ  đọc Kinh Thánh và cầu nguyện hàng ngày.  

 Tôi đặt giá trị đời sống đơn giản hơn là bận rộn với những hoạt động 
và của cải vật chất.  

Chọn 2–3 câu hỏi để thảo luận dựa theo Ý Chính tuần này. 
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1. Nhiều người bị lôi cuốn chi phối đức tin họ hơn là để Chúa ảnh hưởng 
mọi khía cạnh của đời sống. Hãy nêu ra một số lý do cho việc này. 

2. Qua những cách nào thiên về vật chất lại là kẻ thù của sự tập trung? 
3. Lãnh vực nào của đời sống bạn (mối liên hệ, tài chính, việc làm, gia 

đình, v.v.) khó nhất để vâng theo ý Chúa và sự hướng dẫn của Ngài? 
4. Bạn kinh nghiệm và nhận ích lợi của sự tập trung như thế nào? 
Hãy đọc Ma-thi-ơ 6:19-24 (xem phần “The Principles of Single-
Mindedness” trong Believe), rồi chọn 1-2 câu hỏi để có thảo luận sôi 
nổi.  
1. “Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời” mang ơn phước Chúa cho việc làm, 

mối liên hệ, gia đình, và tài chính như thế nào? 
2. Hãy thảo luận vì sao ta hay “chứa của cải dưới đât.”  
3. Hãy thảo luận ý nghĩa cụ thể của câu “chứa của cải ở trên trời.”  
Trường hợp nghiên cứu  
Dùng trường hợp nghiên cứu dưới đây làm mẫu cho một hoàn cảnh thực 
tế bạn có thể dùng Ý Chính tuần này để áp dụng.  
Bạn thân bạn Patty có nội động cơ không bao giờ ngưng. Chị là mẹ của 3 
con, làm chủ cơ sở thương mại, chủ tịch Hội Phụ Huynh và Giáo Viên, 
và bằng cách nào đó tập thể dục 5 ngày một tuần.  Như cái đồng hồ, khi 
bạn hỏi chị ra sao, cầu trả lời thường là, “Bận rộn.” Nhiều năm trước lúc 
bạn học Kinh Thánh chung với nhau, hai người thường cởi mở với nhau 
về đời sống tâm linh. Ngày nay khi bạn hỏi chị về những việc Chúa làm 
cho chị, chị đáp, “Không nhiều. Tôi ước Chúa dự phần nhiều hơn trong 
đời tôi, nhưng tôi không còn thì giờ nữa. Tôi chỉ có vừa đủ để giữ mọi 
việc lênh bênh với sự kiện đang có. Tôi không biết làm sao để nhét thêm 
vào lịch trình của tôi.”  
Theo những áp dụng chính, bạn sẽ nói và làm gì với để giúp Patty? 

Cầu nguyện kết thúc 



  

SESSION 14 

Single-Mindedness  
Key Question: How do I keep my focus on Jesus amidst distractions?  
Key Idea: I focus on God and his priorities for my life. 
Key Verse:  “But seek first his kingdom and his righteousness, and all 
these things will be given to you as well.” (Matthew 6:33)  
Video Teaching Notes  
As you watch the video, record some of the main points.  
Key Question: How do I keep my ____________ on Jesus amidst dis-
traction?   
Key Idea: I focus on God and his ___________________ for my life. 
Key Verse: “But ________ first his kingdom and his righteousness, and 
all these things will be given to you as well.” (Matthew 6:33)  
Key Application:  
___________ lay your calendar and decisions before God for direction.  
Make decisions based on Chris tian _______________.  
Try the ________________ Day Planner. 

Learn to say “no” to the things you ______________ be doing.  

Getting Started   
Reciting the Key Verse and Key Idea together as a group.   
Group Discussion  
Which following statements are easy to declare with certainty? Which 
are more challenging, and why?  
 I desire Jesus Christ to be first in my life.  

 I see every aspect of my life and work as service to God.  

 I spend time each day reading God’s Word and praying.  

 I value a simple lifestyle over one cluttered with activities and material 
possessions.  

Based on your group’s dynamics and makeup, choose the 2–3 questions 
that will lead to the best discussion about this week’s Key Idea.  
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1. Many  people are tempted to compartmentalize their faith rather than 
allow God to influence every aspect of their lives. Discuss some of 
the reasons for this. 

2. In what ways can materialism be the enemy of single-mindedness? 

3. Which area of your life (relationships, finances, work, family, etc.) is 
hardest to submit to God’s will and guidance? 

4. How have you experienced the benefits of single-mindedness? 

Read Matthew 6:19-24 (see the section “The Principles of Single-
Mindedness” in Believe) and choose 1–2 questions that will lead to the 
greatest discussion.  
1. How has “seeking first the kingdom of God” brought God’s blessing 

upon your work, relationships, family, and finances ?  

2. Discuss why it is tempting to “store up treasures on earth.”  

3. Discuss what it specifically means to “store up treasures in heaven.”  

Case Study 
Use the following case study as a model for a real-life situation where 
you might put this week’s Key Idea into practice. 
Your good friend Patty has an internal motor that never stops. She is a 
mother of three, owns her own business, is president of the PTA, and 
somehow finds time to work out five days a week. Like clockwork, when 
you ask her how she is doing, the answer is always, “Busy.” Many years 
ago when you were in a Bible study together, you openly talked to each 
other about your spiritual lives. These days when you ask her what God 
is doing in her life, she replies, “Not much. I wish God were more a part 
of my life, but I just don’t have time anymore. I’m barely keeping things 
afloat the way things are. I don’t know how I could squeeze more into 
my schedule.”  
Using the Key Applications from this session, what could you say or do 
to help Patty?  
Closing Prayer  


