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Lời Nói Đầu
Khi bạn mời Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình, một điều kỳ diệu xảy ra. Từ trong sự tối
tăm bạn được đem ra chỗ sáng láng. Bạn được tha tội, và được sanh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời.
Bạn nhận được sự sống mới. Quyển sách này nói về sự sống mới đó mà bạn hiện có nhờ những điều mà
Chúa Giê-xu đã làm cho bạn.
Sự sống mới này là món quà trực tiếp từ Cha trên trời ban cho bạn và món quà đó sẽ tồn tại mãi mãi!
Dầu sự sống mới có nguồn gốc từ Chúa trên trời, nhưng bạn lại bắt đầu sống cuộc sống ấy ngay tại dưới
đất này. Quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ biến đổi bạn từng ngày một cho đến khi bạn trở nên giống
như Ngài hơn. Những ham muốn và thói quen cũ của bạn sẽ dần mất đi khi bạn vâng lời Ngài. Thay vào
đó, một lối sống mới và đẹp đẽ sẽ được hình thành.
Mọi việc này xảy ra như thế nào? Đã là con cái của Đức Chúa Trời thì bạn có thể trông mong gì? Sẽ
có những khác biệt nào? Cha trên trời muốn bạn sống như thế nào? Ngài giúp đỡ ra sao? Quyển sách này
viết ra nhằm giải đáp những thắc mắc đó. Bạn sẽ khám phá được những sự thật quan trọng về sự sống mà
Đức Chúa Trời đã ban cho bạn.
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LOẠT BÀI ĐỜI SỐNG TÍN ĐỒ
ĐỜI SỐNG MỚI là một phần trong chương trình gồm 18 loạt bài học thực tiễn về đời sống
theo Chúa dành cho tân tín hữu. LOẠT BÀI ĐỜI SỐNG TÍN ĐỒ là chương trình học nhằm giúp
học viên lớn lên trong mối liên hệ với Đấng Christ, học biết lời Chúa, và hiểu rõ hơn về chương
trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn.
Học viên sẽ được học những vấn đề căn bản của người theo Chúa qua sáu chủ đề lặp đi lặp lại. Văn
phong sử dụng trong các tài liệu thuộc loại văn giản dị, nên rất dễ hiểu. Dưới đây là biểu đồ phân bố các
phần của LOẠT BÀI ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN...
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Cách Sử Dụng Cuốn Sách Này

Nếu bạn đã học những phần khác trong loạt bài Đời Sống Cơ Đốc Nhân, có lẽ bạn sẽ chú ý rằng
quyển sách này có phần lớn hơn và được trình bày theo cách thức mới. Phần mở đầu này sẽ giới thiệu
những điểm mới đã được bổ sung vào khóa học nhằm giúp cho việc học trong khóa này trở nên dễ dàng
hơn.
Nếu bạn mới biết về trường Global University, có lẽ bạn đang tự hỏi tại sao quyển sách này lại được
chia thành những bài học thay vì chương sách. Quyển sách này thật ra là một khóa học được tập hợp lại
theo cách để bạn có thể tự học. Bạn phải đọc cẩn thận phần chỉ dẫn để bạn có thể thành công hoàn tất
khóa học này.
Mỗi bài học đều bắt đầu với hai trang quan trọng. Sau số thứ tự của bài học, bạn sẽ đọc tiêu đề và một
câu chuyện dẫn nhập vào bài học. Trang tiếp theo sẽ là phần dàn ý của bài học với những điểm bạn sẽ
được học trong bài học.
Kế đến là phần Mục tiêu, là những điều bạn sẽ đạt được sau khi hoàn tất bài học. Hãy đọc cẩn thận
phần mục tiêu. Những mục tiêu sẽ giúp bạn tập trung vào những điểm quan trọng nhất trong bài.
Nhằm giúp bạn đạt được các mục tiêu, mỗi bài học sẽ có các câu hỏi và hoạt động. Khi bạn thấy tiêu
đề “Áp dụng”, đó là lúc để bạn trả lời những câu hỏi. Đừng bỏ qua phần này. Viết ra những câu trả lời để
giúp bạn áp dụng những điều đã học. Bạn có thể ghi ngay câu trả lời vào tài liệu. Nếu trong sách không
đủ chỗ, bạn có thể viết câu trả lời trong sổ tay hay nhật ký để bạn có thể xem lại sau này.
Sau khi trả lời câu hỏi, bạn có thể đối chiếu với mục kiểm tra phần trả lời. Đừng xem trước những câu
trả lời cho đến khi bạn đã trả lời các câu hỏi. Cách này sẽ giúp bạn ghi nhớ lâu hơn những điều đã học
được. Đối chiếu câu trả lời của bạn với những câu trả lời nằm cuối bài học và sửa lại những câu bạn trả
lời sai. Bạn sẽ thấy rằng các câu hỏi được sắp xếp lộn xộn để bạn không tình cờ biết trước câu trả lời.
Cách Trả Lời Các Câu Hỏi Của Bài Học
Khóa học này sử dụng nhiều loại câu hỏi. Dưới đây là một số câu hỏi mẫu thuộc ba loại thường gặp và
cách trả lời các câu hỏi này.
Trắc Nghiệm
Câu hỏi trắc nghiệm là loại câu hỏi yêu cầu bạn chọn một trong số các câu trả lời được cho sẵn.
Ví dụ
1 Tổng cộng Kinh thánh có:
a) 100 sách
b) 66 sách
c) 27 sách
Câu trả lời đúng là câu b) – 66 sách.
Trong tài liệu, khoanh tròn câu trả lời được chọn, như dưới đây:
1 Tổng cộng Kinh thánh có:
a) 100 sách
b) 66 sách
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c) 27 sách
d) 2 sách
Đúng-Sai
Câu hỏi đúng-sai là loại câu hỏi yêu cầu bạn chọn các câu đúng trong số những câu trả lời được
đưa ra.
Ví dụ
2 Chọn ra câu đúng từ các câu dưới đây:
a) Kinh thánh có tổng cộng 120 sách.
b) Kinh thánh là sứ điệp dành cho Cơ đốc nhân ngày nay.
c) Tất cả các tác giả trong Kinh thánh đều sử dụng tiếng Hê-bơ-rơ.
d) Đức Thánh Linh đã hà hơi trên các trước giả viết ra Kinh thánh.
Câu b) và câu d) đúng. Bạn khoanh tròn hai mẫu tự này để chọn, theo như cách được minh họa ở
trên.
Chọn từ đúng
Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống: yêu cầu bạn chọn câu trả lời phù hợp với câu hỏi, chẳng hạn như
tên của các nhân vật và các trước giả trong Kinh thánh.
1...a. Nhận lãnh luật pháp tại núi Si-nai
1) Môi-se
2...b. Dẫn dân Y-sơ-ra-ên vượt sông Giô-đanh 2) Giô-suê
2...c. Đi vòng quanh thành Giê-ri-cô
1...d. Sống trong cung điện vua Pha-ra-ôn.
Cụm từ a và d chỉ đến Môi-se, còn cụm từ b và c chỉ đến Giô-suê. Bạn phải viết số 1 bên cạnh
chữ a và d, và số 2 bên cạnh b và c, như bạn thấy trên đây.
Đề nghị cách học tài liệu
1.
Dành riêng một khoảng thời gian yên tĩnh và đều đặn cho việc học của bạn. Bạn sẽ dễ
tập trung hơn khi việc học là một thói quen hằng ngày của bạn.
2.
Cầu nguyện mỗi khi bạn bắt đầu bài học. Với quyển Kinh thánh, Đức Thánh Linh, và
tài liệu này, bạn đang ngồi trong lớp học của Đức Thánh Linh. Hãy cầu xin Đức Chúa
Trời giúp bạn hiểu bài học và có thể áp dụng bài học vào cuộc sống của bạn.
3.
Đọc cẩn thận phần hướng dẫn bài học, dàn ý và mục tiêu.
4.
Bắt đầu đọc cẩn thận bài học. Đọc những câu Kinh thánh tham khảo và ghi lại những
ghi chú hữu ích. Các câu Kinh thánh sẽ củng cố những điểm quan trọng trong bài.
5.
Trả lời các câu hỏi trong bài ở khoảng trống được dành ra trong bài. Nếu cần, bạn có
thể sử dụng thêm sổ tay hay nhật ký.
6.
Suy gẫm về những điều bạn đã học và tìm cách áp dụng những điều đó khi thảo luận
với gia đình, bè bạn trong giờ học Kinh thánh, v.v.
Hãy kiên nhẫn vì bạn không cần phải vội học sang một tài liệu mới khác.
Phần đánh giá
Ở cuối mỗi bài học, bạn sẽ thấy có mục Phần đánh giá. Những tờ Câu hỏi và Trả lời được đánh
dấu rõ ràng trong mỗi bài. Hãy cẩn thận làm theo chỉ dẫn. Bạn phải hoàn tất và gởi các câu trả lời
cho người hướng dẫn chỉnh sửa. Nếu bạn không học với văn phòng ICI của Global University,
việc trả lời các câu hỏi cũng đem lại lợi ích cho bạn.
Phương pháp học tài liệu này
Tài liệu này được viết theo cách để bạn có thể tự học. Chúng tôi muốn nói rằng trong tài liệu,
có sẵn một người hướng dẫn cùng đi với bạn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể học tài liệu này trong
các nhóm nhỏ khác nhau, nhóm học Kinh thánh, nhóm nhỏ tại nhà, chương trình thanh thiếu niên.
Tài liệu này cũng có thể dùng trong khóa học hàm thụ hay qua các chương trình truyền đạo khác.
Bạn sẽ nhận thấy rằng cả nội dung và phương pháp học đều rất phù hợp cho những mục đích này.
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Nếu bạn tự học tài liệu này, tất cả các hoạt động đều có thể hoàn tất qua thư và phải bảo đảm
rằng bạn dùng địa chỉ của văn phòng ICI- Global University. Nếu bạn đang học theo nhóm hay
qua Trung tâm Huấn luyện Môn đồ, hãy đảm bảo rằng bạn làm theo những chỉ dẫn mà người
hướng dẫn đưa ra.
Bên cạnh đó, Hội thánh của bạn có thể cùng phối hợp với Global University-ICI để mở Trung
tâm Huấn luyện Môn đồ. Để biết thêm thông tin và sự trợ giúp, vui lòng xem thêm trang web của
chúng tôi: www.globaluniversity.edu.
Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận cá nhân hay theo nhóm đều có sẵn cho mọi học viên tuỳ vào việc hoàn tất
chương trình của mỗi học viên. Chẳng hạn như nếu bạn đang theo học qua văn phòng của Trung
tâm Huấn luyện Môn đệ, bạn sẽ nhận được chứng nhận từ người hướng dẫn thuộc văn phòng ICIGlobal University. Trong trường hợp tự học, bạn có thể gởi Bảng trả lời đánh giá bài học đến văn
phòng huấn luyện địa phương. Những văn phòng của Trung tâm Huấn luyện Môn đệ có thể đặt
chứng chỉ từ Văn phòng Quốc tế hay GPH tại Hoa kỳ.
PHẦN TRỢ GIÚP
Danh mục của Trung tâm truyền giáo và Môn đệ hóa (CED), tài liệu hướng dãn làm thế nào để
phát triển thành một trung tâm đào tạo, Hợp đồng của Trung tâm đào tạo và phiếu đặt mua CED
đều có sẵn trên mạng để bạn có thể tải xuống và in. Những tài liệu khác cho khóa học này gồm
băng cassette bổ sung cũng có sẵn.
Để biết thêm những thông tin và tài liệu, xem www.globaluniversity.edu và
www.globalreach.org.
VỀ TÁC GIẢ
Louise Jeter Walker đã dành trọn đời để giúp đỡ người khác biết về lẽ thật Cơ đốc. Bà có bằng Cử
nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Cơ đốc Giáo dục và là mục sư. Những quyển sách và tài liệu do bà viết ra
phản ảnh những kinh nghiệm mà bà có được trong hơn 62 năm truyền giáo tại Peru, Cuba, Trung Mỹ,
Vùng West Indies và Bỉ.

Chúa ban phước cho bạn khi bạn bắt đầu học tài liệu “Đời sống mới” và xin Chúa mở tấm lòng bạn
để tiếp nhận lời Ngài...

