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Bạn đã bắt đầu 
 cuộc đời mới 

 
1 

Bài  

 
 Điều gì xảy ra khi con sâu biến thành con bươm bướm? Làm thế nào một hạt giống phát triển thành 
cái cây cao lớn được? Sự sống tự nhiên đang vận hành trong mỗi loài, tạo ra sự thay đổi khiến chúng ta 
phải kinh ngạc. Vì bạn đã trở thành môn đệ của Chúa Cứu Thế nên sự sống thuộc linh cũng đang vận 
hành bên trong bạn. Sự thay đổi này sẽ kỳ diệu hơn nhiều so với điều xảy ra cho con sâu hay hạt giống 
kia. Đức Chúa Trời đang bắt đầu biến đổi bạn trở nên giống như Con của Ngài là Chúa Giê-xu Christ. 

Cũng như con bướm, giờ đây bạn sẽ được tự do để kinh nghiệm chương trình của Đức Chúa Trời 
dành cho cuộc đời mình. Giống như cái cây kia, bạn sẽ trở nên cứng cáp rồi trổ hoa, kết trái. Mọi điều này 
có được là do bạn đã được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời. Bạn hiện là con của Ngài theo một 
cách rất đặc biệt. 

 
 Trong bài học đầu tiên này, bạn sẽ tìm xem Kinh thánh nói gì về sự thay đổi đã xảy đến cho bạn. Bạn 
sẽ học biết về những đặc ân cũng như trách nhiệm mới mẻ của mình. Bạn sẽ khám phá gia đình mới của 
mình. Bạn cũng sẽ học biết về những mối liên hệ mà Đức Chúa Trời muốn bạn xây dựng với các anh, chị, 
em trong Chúa của mình. 

 

 

Dàn ý 
 

A. Việc gì đã xảy ra? 
B. Bạn phải đáp ứng thế nào? 
C. Gia đình mới của bạn 

Đức Chúa Trời là Cha của bạn 
Chúa Giê-xu Christ là anh của bạn 
Đức Thánh Linh là Đấng giúp đỡ bạn 
Các tín đồ trong Hội thánh là anh, chị, em của bạn 
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Mục tiêu 
 
1. Tìm biết Kinh thánh nói gì về sự thay đổi đã xảy ra bên trong bạn. 
2. Nêu lên các bước bạn cần thực hiện để trở thành một người tín đồ mạnh mẽ. 
3. Mô tả những mối liên hệ của bạn trong địa vị là con Đức Chúa Trời. 
 
A. ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA? 

Mục tiêu 1.  Tìm biết Kinh Thánh nói gì về sự thay đổi đã xảy ra bên trong bạn:. 

Ngay khi tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình, thì bạn bắt đầu một cuộc sống mới. Ngài 
là Đấng ban sự sống – sự sống tuyệt vời, phong phú, đầy vui mừng và chẳng bao giờ dứt. Bạn trao phó 
cho Ngài đời sống tội lỗi, thất bại của mình, và Ngài ban cho bạn sự sống đắc thắng của Ngài. Bạn đã bắt 
đầu cuộc đời làm con Đức Chúa Trời với nhiều đặc ân vinh hạnh. 

Áp dụng 
 
1.  Bạn có được sự sống mới là nhờ: 
a) gắng sức làm một Cơ-đốc nhân. 
b) Chúa Giê-xu Christ, Đấng ban sự sống. 
c) gia nhập một Hội Thánh. 

2 Bạn bắt đầu một đời sống mới: 
a) ngay khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình. 
b) sau khi hiểu mọi điều về việc trở thành một Cơ đốc nhân. 
c) khi bạn quyết định trở thành một người tốt hơn. 
. 

Sở dĩ bạn có được sự sống mới này là vì Chúa Giê-xu đang sống trong bạn. Lời Đức Chúa Trời là 
Kinh Thánh cho bạn biết điều này.. 

 
Cô-lô-se 1:27 Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân 
ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. 

Xin lưu ý: Địa chỉ trước phần trích dẫn mà bạn vừa đọc (Cô-lô-se 1:27) cho bạn biết bạn có thể tìm 
thấy câu này ở đâu trong quyển Kinh thánh của mình. Nó gồm có tên sách, số chương, số câu. 

Áp dụng  
3 Bạn học biết về sự sống mà bạn nhận được từ Chúa Giê-xu Christ, Đấng sống trong bạn, là nhờ: 
a) khoa học và triết học. 
b) các tôn giáo. 
c) Kinh thánh, Lời Đức Chúa Trời.. 

Việc Đấng Christ sống trong bạn khiến bạn trở nên một Cơ-đốc nhân. Một số người cho rằng đời sống 
của Cơ-đốc nhân chẳng khác gì một nhà tù. Họ nghĩ bạn phải tuân giữ một danh sách dài gồm đủ thứ luật 
lệ. Nhưng họ hoàn toàn sai lầm! Đời sống mới của bạn trong Đấng Christ sẽ phong phú, ý nghĩa và vui 
thỏa hơn bất cứ điều gì bạn từng mơ ước.. 

Giăng 10:10 Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. 

 

Áp dụng  
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4 Hãy đọc lời phán của Chúa Giê-xu trong Giăng 10:10 vài lần cho đến khi bạn có thể đọc thuộc lòng 
câu Kinh thánh này. 

5 Chúa Giê-xu Christ đã đến để 
a) đoán phạt bạn vì những tội mà bạn đã phạm. 
b) ban cho bạn sự sống sung mãn. 
c) buộc bạn tuân giữ các luật lệ, qui định. 

Trong đời sống mới được Chúa Giê-xu ban cho, bạn sẽ có sự hiểu biết mới, cái nhìn mới, những mục 
tiêu mới và một mục đích sống mới. 

 
 Gánh nặng về tội lỗi không còn nữa; và tội của bạn đã được tha. Tình yêu mới đối với Đức Chúa Trời 
cũng như đối với mọi người tràn ngập tấm lòng bạn, đem lại cho bạn sự bình an và vui mừng. Bạn sẽ có 
niềm vui thích mới mẻ đối với những điều thiện lành, đẹp đẽ; bạn cũng sẽ cảm nhận một cách mới mẻ về 
sự hiện diện, quyền năng cũng như sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Lòng khao khát muốn làm vui lòng 
Chúa và giúp đỡ người khác sẽ bắt đầu thay đổi phương hướng hành động của bạn trong mọi việc. 

Khi con sâu biến thành con bướm thì nó có thể làm được những điều mà trước đó nó chẳng bao giờ 
làm được. Nó có thể bay qua những nơi mà trước đó nó chỉ có thể bò. Nhưng bạn đã kinh nghiệm một sự 
thay đổi thậm chí còn lớn lao hơn. Sự thay đổi mà Đức Thánh Linh đã thực hiện bên trong bạn ảnh hưởng 
lên mọi thứ. Bạn đã thực sự vượt khỏi sự chết để đến với sự sống. Bạn không còn là một tội nhân bị định 
tội. Giờ đây, bạn có thể có được một đời sống thực sự tự do và vui mừng. 

Áp dụng  
6 Hãy kể lại một sự thay đổi trong đời sống bạn từ khi bạn mời Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của 
mình.. 

……………………………………………………......................................................................................... 

7 Khi bạn được sanh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời tức là bạn bắt đầu một đời sống 
a) trốn chạy khỏi mọi nan đề. 
b) được tự do hành động theo bất cứ cách nào bạn thích. 
c) yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương mọi người. 

B. BẠN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ĐÁP ỨNG? 

Mục tiêu 2.  Nếu các bước bạn cần phải thực hiện để trở thành một tín đồ mạnh mẽ.  

Là một con trẻ mới sanh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời, bạn sẽ vui hưởng được sự chăm sóc 
đầy yêu thương của Ngài. Bạn cũng phải tiếp nhận sự cung ứng Ngài ban cho để giữ bạn luôn mạnh khoẻ. 
Ngài đã ban cho bạn một bản chất mới, và giờ đây bạn phải làm phần việc của mình để phát triển bản chất 
mới đó. 

Quyển sách này cũng sẽ giúp bạn phát triển bản chất mới đó của mình. Lần lượt qua từng bài học, bạn 
sẽ học biết về những đặc ân cũng như trách nhiệm của con cái Đức Chúa Trời. Hãy tận hưởng những điều 
này trong suốt cuộc sống của bạn trên đất. Rồi sau này, Chúa Giê-xu sẽ đem bạn về sống với Ngài trong 
nhà trên thiên đàng, một nơi tuyệt vời muôn vạn lần hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này. 

Điều chủ yếu mà bạn phải làm là duy trì mối liên hệ với Đấng Christ và trở nên mạnh mẽ trong đời 
sống Ngài ban cho... 

Giăng 15:4-5 Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi ….. vì ngoài Ta các con không làm gì 
được. 
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Cô-lô-se 2:6-7 Vậy, vì anh chị em đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa, hãy bước đi trong 
Ngài,  Hãy đâm rễ và xây nền trong Ngài, tăng cường đức tin như anh chị em đã được dạy dỗ, và chan 
chứa lời cảm tạ.  

Áp dụng  
8 Mục đích của khóa học này là để giúp bạn 
a. bàn luận chuyện tôn giáo với người khác. 
b. học biết những luật lệ mà một Cơ đốc nhân phải tuân theo.  
c. vui hưởng những đặc ân bạn có được khi làm con của Đức Chúa Trời. 

9 Bạn phát triển bản chất mới của người tín đồ bằng cách 
a) duy trì mối liên hệ với Chúa Cứu thế. 
b) hết sức cố gắng để trở nên giống Chúa Giê-xu. 
c) bắt chước người khác. 

C. GIA ĐÌNH MỚI CỦA BẠN 

Mục tiêu 3.  Mô tả những mối liên hệ mới của bạn trong địa vị là con cái Đức Chúa Trời.  

Đức Chúa Trời Là Cha Của Bạn  

Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng tạo dựng nên vũ trụ này, hiện là Cha yêu thương của bạn. Bạn đừng 
vội nghĩ rằng Ngài là Đấng nghiêm khắc và xa cách. Ngay lúc này đây, Ngài đang ở bên cạnh và mong 
muốn giúp đỡ bạn giải quyết mọi nan đề. 

 

Vì bạn là con của Đức Chúa Trời, nên Cha bạn muốn bạn chuyện trò với Ngài một cách thành thật và 
dạn dĩ, như đứa trẻ chuyện trò với một người cha luôn biết thông cảm và đối xử tốt với con. Hãy trò 
chuyện với Ngài qua sự cầu nguyện mỗi ngày, bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm. Hãy tỏ cho Ngài biết 
mọi nan đề mà bạn gặp. Hãy cảm tạ Chúa về những ơn lành của Ngài. Ngài rất quan tâm đến bạn và mọi 
điều ảnh hưởng đến bạn. Bạn không cần phải sử dụng những lời lẽ hoa mỹ hay học thuộc lòng các bài cầu 
nguyện, mà chỉ cần tỏ thật cho Ngài biết lòng mình như thế nào. 

Áp dụng  
10 Trong đời sống mới, Đức Chúa Trời đối với bạn là một: 
a) Đấng xa cách. 
b) Người Cha yêu thương. 
c) ông chủ hà khắc 

11 Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi cụm từ, nêu thí dụ hoặc nói lên cách bạn có thể cầu nguyện khi giờ 
đây, bạn đã có sự sống mới trong Chúa Cứu thế. 
a) Những suy nghĩ tự lòng mình. 
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b) Lời lẽ học thuộc, được lựa chọn cẩn thận. 
c) “Lạy Cha, con đến với Ngài như là con của Ngài.” 
d) Bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm. 
e) Biết rằng Ngài yêu bạn. 
f) Chỉ khi bạn ở nhà thờ 

Chúa Giê-xu Là Người Anh Thân Thương Của Bạn  

Chúa Giê-xu Christ chính là người anh thân thương của bạn trong gia đình Đức Chúa Trời. Ngài yêu 
thương bạn đến nỗi Ngài đã chịu chết để cứu bạn. Giờ đây, Ngài muốn giúp bạn sống một cuộc đời vui 
mừng và đắc thắng tội lỗi. Vì Ngài đã trở thành con người và đã từng sống trên đất này, nên Ngài hiểu 
thấu những nan đề mà bạn gặp. Hãy cảm tạ Chúa Giê-su vì Ngài đã cứu bạn và vì sự giúp đỡ mà Ngài sẽ 
ban cho bạn mỗi ngày. 

Áp dụng  
12 Hoàn chỉnh câu dưới đây bằng cách diễn đạt riêng của bạn. Chúa Giê-xu Christ là Anh của tôi, luôn 
hiểu tôi vì Ngài 

................................................................................................. ....................................................................... 

Đức Thánh Linh Là Đấng Giúp Đỡ Bạn  

Đức Thánh Linh chính là Đấng đã thực hiện phép lạ mầu nhiệm về sự tái sanh trong bạn. Ngài đã thay 
đổi bản chất tội lỗi của bạn và khiến bạn trở nên con cái Đức Chúa Trời. 

Đôi lúc, bạn sẽ vẫn còn phải tranh chiến với bản chất con người cũ, nhưng Đức Thánh Linh đã đến 
ngự trong lòng bạn để giúp đỡ bạn. Khi bạn hợp tác với Ngài bằng đức tin và thái độ vâng lời, thì Ngài sẽ 
dạy bạn biết điều cần phải làm và ban sức cho bạn để làm điều đó. 

Áp dụng  
13 Phép lạ về sự sống mới bên trong bạn đã được thực hiện bởi 
a) Đức Thánh Linh. 
b) nhà truyền đạo. 
c) vị mục sư. 

14 Công việc của Đức Thánh Linh là 
a) Đoán phạt [bạn] mỗi khi bạn phạm tội. 
b) buộc bạn phải làm những điều mà Đức Chúa Trời muốn bạn làm. 
c) sống trong bạn và giúp bạn làm điều phải. 

Các Cơ Đốc Nhân Khác Là Anh, Chị, Em Của Bạn  

Mọi Cơ đốc nhân thực thụ, là những người đã được tái sanh đều là con Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa 
Trời là Cha chúng ta, nên hết thảy chúng ta là anh, chị, em trong Chúa Cứu thế. 

Những người đã tin Chúa trước bạn đều hoan nghênh bạn, người anh/chị/em mới của họ vào gia đình 
của Đức Chúa Trời. Họ muốn làm mọi điều trong khả năng của họ để giúp bạn tăng trưởng về mặt tâm 
linh và trở thành một người tín đồ mạnh mẽ. 

Khi bạn gặp nan đề, hãy trao đổi nan đề đó với vị mục sư và các tín hữu đã tin Chúa trước bạn trong 
Hội Thánh. Họ sẽ cùng cầu nguyện với bạn về vấn đề đó và làm mọi điều có thể để giúp bạn. 

Áp dụng  
15 Trong đời sống mới của bạn, các tín hữu khác là anh, chị, em của bạn vì họ 
a) tham dự các buổi nhóm. 
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b) tin rằng tôn giáo là điều tốt. 
c) có cùng Cha trên trời với bạn. 

16 Hãy viết chữ số tương ứng với mỗi thành viên trong gia đình mới của bạn (trong cột bên phải) vào chỗ 
trống trước mỗi cụm từ nói lên mối liên hệ đặc biệt mà bạn có với thành viên đó (trong cột bên trái). 

. . . . a) Sống trong bạn để giúp 
bạn làm theo ý muốn 
Đức Chúa Trời 

. . . . b) Có thể chia xẻ những 
nan đề [của bạn] và cầu 
nguyện với bạn 

. . . . c) Là Người anh luôn thấu 
hiểu bạn 

. . . . d) Luôn yêu thương bạn và 
là Cha của bạn 

. . . . e) Đã chịu chết để cứu bạn 
 

 
1. Đức Chúa Trời 
2. Chúa Giê-xu  Christ 
3. Đức Thánh Linh 
4. Các Tín Hữu Khác 
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Đáp án cho các câu hỏi trong bài học không được in theo trình tự bình thường để tránh việc bạn nhìn 

thấy trước câu trả lời cho câu hỏi kế tiếp. Hãy tìm số của câu mà bạn cần và cố gắng đừng đọc các câu 
khác. 

10 b)  Người Cha yêu thương. 

 1 b) Chúa Giê-xu Christ, Đấng ban sự sống. 

11 a) Những suy nghĩ tự lòng mình 
 c) “Lạy Cha, con đến với Ngài như một người con.” 
 d) Bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm 
 e) Biết rằng Ngài yêu bạn 

 2 a) ngay khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình 

12 Câu trả lời của bạn phải có đại ý như sau: … đã sống trên đất này như một con người và đã gặp cùng 
những vấn đề mà tôi gặp. 

 3 c) Kinh thánh, Lời Đức Chúa Trời. 

13 a) Đức Thánh Linh. 

 5 b) ban … cho bạn sự sống sung mãn. 

14 c) sống trong bạn và giúp bạn làm điều phải. 

 7 c) yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương mọi người. 

15 c) có cùng Cha trên trời với bạn. 

 8 c) vui hưởng những đặc ân mà bạn có được khi làm con Đức Chúa Trời. 

16 a) 3. Đức Thánh Linh   
 b) 4. Các tín hữu khác 
 c) 2. Chúa Giê-xu Christ 
 d) 1. Đức Chúa Trời  
 e) 2. Chúa Giê-xu Christ 

 9 a) duy trì mối liên hệ với Chúa Cứu thế. 
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