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Làm sao con chiên biết được khi nào thì lên đồi ăn cỏ, và khi nào phải về chuồng? Làm thế nào để nó
khỏi đi theo người lạ? Con chiên được hướng dẫn và được bảo vệ nhờ nghe theo tiếng của người chăn. Vì
người chăn đã chăm sóc chiên từ lúc nó còn nhỏ, nên con chiên biết rõ tiếng của người chăn. Nó sẽ không
đi theo bất cứ ai khác.
Xét trên một phương diện thì mối liên hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời cũng giống như mối liên hệ
giữa con chiên với người chăn. Đức Chúa Trời muốn dẫn dắt và chăm sóc bạn. Ngài phán với bạn mỗi
ngày để hướng dẫn và bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm. Càng chăm chú nghe tiếng Ngài, bạn sẽ càng dễ nhận
ra tiếng ấy. Bạn sẽ biết phải làm gì, và những kẻ muốn làm rối trí bạn sẽ không thể dẫn dụ bạn.
Bài học này sẽ giúp bạn hiểu cách Đức Chúa Trời phán với bạn. Đôi khi, Ngài phán trực tiếp nhưng
cũng có khi Chúa phán với bạn qua Lời của Ngài là Kinh thánh. Cũng có lúc Ngài sử dụng một Cơ đốc
nhân khác để phán với bạn.
Khi học bài này, bạn sẽ khám phá ra cách để nhận biết tiếng phán của Cha trên trời cho dù Ngài dùng
bất kỳ cách thức nào để phán dạy với bạn chăng nữa.

Dàn ý
A. Đức Chúa Trời muốn trò chuyện với bạn
B. Đức Chúa Trời phán bằng nhiều cách
C. Đức Chúa Trời có một quyển sách dành cho bạn
D. Cách thức nghe được tiếng Chúa
Mục tiêu
1. Giải thích vì sao bạn có thể mong đợi Đức Chúa Trời sẽ trò chuyện với mình.
2. Nêu lên các cách Đức Chúa Trời phán với bạn.
3. Mô tả quyển sách Đức Chúa Trời dành cho bạn
4. Biết cách nghe tiếng Chúa mỗi ngày.
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A. ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN TRÒ CHUYỆN VỚI BẠN
Mục tiêu 1. Giải thích vì sao bạn có thể mong đợi Đức Chúa Trời sẽ trò chuyện với bạn.

Có người cha nào mà lại không thích chuyện trò với con mình, thậm chí khi chúng còn là những em
bé chỉ biết cười để đáp lại? Cha trên trời của bạn cũng muốn trò chuyện với con cái Ngài – để tỏ cho bạn
biết tình yêu của Ngài đối với bạn, dạy dỗ bạn, và giúp bạn giải quyết các nan đề. Bạn có muốn nghe
tiếng Ngài không?

Áp dụng
1
a)
b)
c)

Bạn có thể mong Đức Chúa Trời trò chuyện với mình vì Ngài
là Cha trên trời luôn yêu thương bạn.
đã tạo dựng nên muôn vật.
có thể làm bất cứ điều gì Ngài đã quyết.

B. ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN BẰNG NHIỀU CÁCH
Mục tiêu 2. Nêu lên các cách thức Đức Chúa Trời phán với bạn.

He-bơ-rơ 1:1-2 Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều
lần nhiều cách; rồi đến những ngày sau rốt nầy Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài
đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian.
Sau đây là một số cách Đức Chúa Trời phán với bạn.
Ngài Phán Trực Tiếp Vào Lòng Bạn
Đức Thánh Linh khiến bạn nhận biết được sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Ngài có thể phán qua lương
tâm của bạn, khiến bạn cảm nhận được điều mình cần phải làm hoặc cảnh báo bạn đừng làm một điều nào
đó. Ngài có thể khiến một chân lý thuộc linh trở nên rõ ràng đối với bạn; hoặc bạn có thể cảm thấy rõ
ràng rằng Đức Chúa Trời muốn bạn làm điều gì đó. Khi bạn cầu nguyện, hãy xin Đức Chúa Trời phán với
bạn và hãy trông đợi sẽ nghe được tiếng Ngài trong lòng bạn.

Áp dụng
2
a)
b)
c)
d)

Đức Chúa Trời phán trực tiếp với lòng bạn như thế nào? (Chọn hai câu đúng.)
Bạn luôn nghe được tiếng nói rõ ràng như thể có người đang nói với bạn.
Có thể bạn cảm biết rằng mình phải làm một điều nào đó.
Tiếng của Đức Chúa Trời phải được phán qua một giấc mơ hay một khải tượng.
Có thể một chân lý thuộc linh nào đó bỗng trở nên thực hoặc rõ ràng đối với bạn.

Qua Các Ơn Phước Của Ngài
Nhiều tín đồ nói rằng cả thế giới trông như khác đi kể từ khi họ được tái sanh. Bạn cũng có thể có cách
nhìn nhận khác về các ơn lành của Đức Chúa Trời khi nhìn quanh mình. Bạn có thể cảm thấy sự hiện diện
của Ngài qua các điều kỳ diệu trong thiên nhiên. Ngài phán với bạn qua âm nhạc và nghệ thuật. Bạn cảm
nhận Ngài thật gần gũi qua tình thân ấm áp của những tín đồ khác. Vô số những phước lành xung quanh
bày tỏ sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời với bạn. Chúa phán khi Ngài đáp lời cầu nguyện của bạn. Bởi đức
tin, bạn nghe Ngài phán: “Ta yêu con và muốn ban phước cho con.”

Áp dụng
3 Hãy kể ra một ơn lành mà qua đó, bạn nhận biết Đức Chúa Trời yêu bạn………………………………..

Đời Sống Mới
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Qua Các Tín Đồ Khác
Có những lúc các anh chị trong gia đình nói với em mình: “Không được! Mẹ không thích như
vậy!” hoặc “Bố muốn thế này nè.”
Cũng vậy, Đức Chúa Trời phán với con cái Ngài qua những anh, chị, em trong Chúa. Ngài muốn
chúng ta thường xuyên gặp gỡ các tín đồ khác để qua họ, Ngài có thể khích lệ, hướng dẫn và giúp đỡ
chúng ta.
Ê-phê-sô 5:21 Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.

Áp dụng
4 Có bao giờ các tín đồ khác giúp bạn hiểu được điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm chưa?
............ ……………………………………………………………………………………………………….
5 Đã có ai khích lệ bạn để trở nên một Cơ đốc nhân tốt hơn chưa?............................................... Nếu có,
thì người đó là ai?........................................
6 Ngay lúc này, hãy cảm tạ Chúa về cách mà Ngài phán với bạn qua các tín hữu khác. Hãy xin Ngài
phán với bạn để bạn có thể giúp người khác tìm được sự cứu rỗi hoặc khích lệ họ theo Chúa.
Qua Các Ân Tứ Và Chức Vụ Thuộc Linh
Đức Thánh Linh ban cho Hội Thánh nhiều ân tứ thuộc linh khác nhau. Ngài phán với chúng ta qua các
ân tứ đó. Ngài ban cho các mục sư, giáo viên, người giảng đạo, nhà văn v.v… sứ điệp mà Đức Chúa Trời
muốn phán cùng Hội Thánh. Ngài muốn sử dụng mỗi một tín đồ để họ nói về Đức Chúa Trời. Vì vậy, đi
nhóm lại thường xuyên là việc rất quan trọng. Mỗi khi bạn đến nhà thờ, hãy lắng nghe để biết Đức Chúa
Trời muốn dạy bạn điều gì.
Ma-thi-ơ 18:20 Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ.

Áp dụng
7
a)
b)
c)
d)
e)

Hãy chọn ra trong danh sách dưới đây ba cách mà Đức Chúa Trời dùng để phán dạy chúng ta.
Việc giảng dạy của các truyền đạo
Ông đồng, bà cốt
Phép thuật
Các mục sư Cơ-đốc
Sách báo Cơ-đốc

8 Khi bạn nhóm lại, bạn có trông đợi Đức Chúa Trời phán với mình không? ............................
9 Đức Chúa Trời có phán với bạn qua quyển sách này không? ................. Hãy xin Chúa phán với bạn
trong từng bài học.
Qua Các Bài Thánh Ca
Đức Chúa Trời sẽ thường xuyên phán với bạn qua lời của các bài thánh ca. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy
rằng Ngài sẽ nhắc nhở bạn lời của một bài hát bất chợt ngay khi bạn cần đến sứ điệp của bài hát đó.
Ê-phê-sô 5:19 Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng
hát mừng ngợi khen Chúa.

Áp dụng
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10 Hãy xin Chúa giúp bạn học thật nhanh các bài hát và những bài thánh ca được hát tại Hội Thánh. Hãy
thường xuyên hát những bài hát này khi ở nhà.
11 Hãy tập thói quen nghĩ đến lời lời ca khi bạn hát. Có bài hát nào chứa đựng một lẽ thật mà bạn muốn
lẽ thật đó trở thành một phần trong đời sống mình không? Hãy viết ra lẽ thật đó trong khoảng trống bên
dưới và xin Chúa giúp bạn áp dụng lẽ thật đó vào đời sống mình.
……………………………………………………………………………………………………………….
Qua Kinh Thánh
Đức Chúa Trời phán với bạn qua quyển Sách của Ngài là Kinh Thánh. Đây là cách chắn chắn nhất để
biết sứ điệp của Ngài. Không phải lúc nào vị mục sư cũng biết ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn.
Các anh, chị, em trong Chúa đôi khi có thể hướng dẫn sai. Không phải mọi chiêm bao và khải tượng đều
xuất phát từ Đức Chúa Trời. Chúng có thể đến từ điều bạn vẫn thường nghĩ ngợi hoặc từ tiềm thức của
bạn. Bạn có thể cảm thấy Đức Chúa Trời muốn mình làm một điều nào đó trong khi thật ra đó chỉ là do
ước muốn riêng của bạn thúc giục. Vì vậy, làm thế nào để bạn nhận biết được tiếng Đức Chúa Trời?
Hãy cảm ơn Chúa vì bạn có sứ điệp thành văn của Ngài được ghi lại trong Kinh Thánh. Bạn phải dùng
Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để kiểm tra mọi việc. Đó là lý do tại sao việc học Lời Đức Chúa
Trời như bạn đang làm đây là điều rất quan trọng. Qua những bài học căn bản này, bạn sẽ hiểu Kinh
Thánh hơn. Bạn sẽ học biết cách áp dụng Lời Chúa vào đời sống của mình.
Thi Thiên 119:18 Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.
Thi Thiên 119:89 Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời.
Thi Thiên 119:105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.
Thi Thiên 119:130 Sự giãi bày lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà;
Thi Thiên 119:160 Sự tổng cộng lời Chúa là chơn thật các mạng lịnh công bình của Chúa còn
đời đời.

Áp dụng
12
a)
b)
c)

Cách chắc chắn nhất để biết được điều Đức Chúa Trời muốn phán dạy bạn là gì?
Học hỏi Lời Ngài trong Kinh Thánh.
Nghe lời cố vấn của bạn hữu.
Hành động theo các cảm xúc mà bạn có về điều bạn cần phải làm.

C. ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MỘT CUỐN SÁCH DÀNH CHO BẠN
Mục tiêu. Mô tả cuốn sách Đức Chúa Trời dành cho bạn.

Quyển Sách Của Đức Chúa Trời Được Viết Ra Như Thế Nào
Kinh thánh gồm 66 sách khác nhau. Các sách này được khoảng 40 người viết ra trong 1600 năm. Đây
là những người được Đức Chúa Trời chọn, và Ngài sai Thánh Linh [của Ngài] tỏ cho họ biết phải viết
điều gì. Nhờ vậy, chúng ta có được sứ điệp của Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Sáu mươi sáu sách này
góp chung lại được gọi là Kinh Thánh. Tất cả đều thống nhất với nhau một cách toàn hảo. Các sách này
khai triển cùng một chủ đề thống nhất nên chúng ta biết rằng Kinh Thánh có một Tác Giả duy nhất, chính
là Đức Chúa Trời.

Áp dụng
13 Câu nào dưới đây là ĐÚNG?

Đời Sống Mới
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a) Mặc dầu Kinh Thánh có 66 sách khác nhau, nhưng chỉ nói về cùng một chủ đề.
b) Đức Thánh Linh hướng dẫn những người viết ra Kinh Thánh để họ biết phải viết điều gì.
c) Toàn bộ 66 sách trong Kinh Thánh được viết ra trong cùng một thời gian.
Những người tin kính Chúa công nhận tính chất đặc biệt của 66 sách được Đức Chúa Trời linh cảm.
Khoảng 200 năm sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh, người ta đã tập hợp các sách này lại thành một quyển
sách duy nhất, đó là quyển Kinh Thánh. Kinh Thánh nghĩa là quyển sách của Đức Chúa Trời. Ba mươi
chín sách đầu được viết ra trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh và được gọi là Cựu ước. Phần thứ hai của
Kinh Thánh được gọi là Tân ước, gồm hai mươi bảy sách được viết ra sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh để
lập ra giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và loài người. Tân ước cho chúng ta biết các điều khoản của giao
ước này.
Phần lớn Cựu ước được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ (Hy-bá), còn Tân ước thì được viết bằng tiếng Hy
Lạp. Có một phần nhỏ Cựu ước được viết bằng tiếng A-ram. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một
quyển sách Ngài dành cho cả nhân loại và Chúa cũng muốn mọi người đều đọc quyển sách đó. Ngài đã
giúp con cái Ngài dịch quyển sách này sang nhiều ngôn ngữ. Ngày nay, có những sách trong Kinh Thánh
đã được dịch ra trên 3000 thứ tiếng.

Áp dụng
14 Hãy đánh số tương ứng với mỗi phần Kinh thánh (trong cột bên phải) vào chỗ trống trước các cụm từ
mô tả phần Kinh thánh đó (trong cột bên trái).
. . . . a) Mô tả giao ước mới
. . . . b) Phần lớn được viết
bằng tiếng Hê-bơ-rơ
(Hy-bá)

1. Cựu ước
2. Tân ước

. . . . c) Có 27 sách
. . . . d) Có 39 sách
. . . . e) Được viết bằng tiếng
Hy Lạp
. . . . f) Được viết ra trước
khi Chúa Giê-xu
giáng sinh
Một số ngôn ngữ có nhiều bản dịch Kinh thánh khác nhau. Vị mục sư hay giáo viên dạy đạo có thể
giúp bạn chọn bản dịch tốt nhất trong ngôn ngữ của bạn. Các câu dẫn trong các bài học này được trích từ
Bản Kinh thánh Truyền Thống Việt ngữ.

Áp dụng
15
a)
b)
c)

Kinh thánh là bộ sách dành cho
những học giả nào đọc được tiếng Hê-bơ-rơ (Hy-bá), tiếng A-ram hay tiếng Hy Lạp.
mọi người.
các mục sư mà thôi.

Địa chỉ tham khảo
Mỗi sách trong Kinh thánh được chia thành một số chương. Các chương được chia thành những phần
nhỏ hơn gọi là câu. Các câu này được đánh số để chúng ta biết chính xác chỗ có thể tìm điều chúng ta
muốn tìm trong Kinh thánh. Nếu bạn muốn ghi chú vị trí của một câu hoặc chương, đoạn nào đó trong
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Kinh thánh, trước hết, bạn viết tên sách, rồi số chương với hai chấm (:) đi kèm, và cuối cùng là số câu.
Chẳng hạn “Giăng 3:16” chỉ về sách Giăng, chương 3, câu 16. Các chi tiết này gọi là địa chỉ tham khảo.
Để chỉ về hai hoặc nhiều câu không liên tục nhau, bạn dùng dấu chấm phẩy (,) giữa các câu . Ví dụ
như “Giăng 3:16, 18, 20” có nghĩa là sách Giăng, chương 3, câu 16, câu 18 và câu 20.
Một dấu gạch nối (-) giữa hai con số chỉ một phân đoạn gồm hai câu Kinh thánh đó cùng với các câu
ở giữa. Vì vậy, “Giăng 3:16-22” có nghĩa là sách Giăng chương 3, từ câu 16 đến câu 22.
Dấu gạch nối cũng được dùng giữa hai câu đi liền nhau. Chẳng hạn như “Giăng 3:16-17” chỉ sách
Giăng, chương 3, câu 16 và câu 17.
Khi muốn chỉ các câu nằm trong các chương khác nhau, bạn dùng một dấu chấm phẩy (;) giữa các
chương và câu đó. Ví dụ như “Giăng 3:16; 6:24” có nghĩa là sách Giăng, chương 3, câu 16 và Giăng,
chương 6, câu 24.

Áp dụng
16
a)
b)
c)

Địa chỉ tham khảo của các câu 31, 32 và 33 trong chương 6 của sách Ma-thi-ơ nên được viết là
Ma-thi-ơ 31-32, và 33.
Ma-thi-ơ 6:31, 32, và 33.
Ma-thi-ơ 6:31-33

17 Lu-ca 13:18-19; 20:25-26” có nghĩa là
a) chương 13 của sách Lu-ca, các câu 18, 19, 20, 25 và 26.
b) sách Lu-ca, chương 13, các câu 18, 19; và sách Lu-ca, chương 20, các câu 25, 26.
c) sách Lu-ca, các chương 12, 18, 19, 20, 25 và 26.
D. LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHÚA
Mục tiêu 4. Biết cách nghe tiếng Chúa mỗi ngày.

Trước khi muốn nghe chương trình của một đài phát thanh, bạn phải điều chỉnh tần số máy đến đài đó.
Làm thế nào bạn có thể điều chỉnh tâm linh mình để nhận được tiếng của Đức Chúa Trời? Sau đây là một
số cách.
• Đọc Kinh thánh mỗi ngày.
• Tiếp tục suy nghĩ về những gì bạn đã đọc trong Kinh thánh. Hãy suy gẫm Lời Đức Chúa Trời.
• Tạo cho mình thói quen đọc và học thuộc những câu Kinh thánh mà bạn đặc biệt thích.
2 Ti-mô-thê 3:16-17 Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách,
sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm
sẵn để làm mọi việc lành.
Nếu mới đọc Kinh thánh lần đầu, bạn nên bắt đầu với sách Mác trong Tân ước. Đức Chúa Trời sẽ
phán với bạn rất rõ ràng qua cuộc đời và các lời giảng dạy của Chúa Giê-xu; khi đọc bạn cũng sẽ thấy
Tân ước dễ hiểu hơn.
Hê-bơ-rơ 1:1-2 Ngày xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần,
nhiều cách. 2 Đến những ngày cuối cùng này, Đức Chúa Trời lại phán dạy chúng ta bởi Đức Con mà
Ngài đã lập lên kế thừa vạn vật; cũng qua Con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ.
• Hãy đi nhóm lại thường xuyên với lòng trông mong nghe được tiếng Chúa.
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• Hãy cầu nguyện mỗi ngày. Hãy xin Đức Chúa Trời phán với bạn. Khi cầu nguyện, bạn có thể nhắm
mắt để khỏi bị phân tâm về những việc chung quanh. Đừng chỉ nói suốt từ đầu đến cuối. Hãy yên lặng
chờ đợi Ngài phán với lòng bạn.
• Hãy hát những bài có nội dung liên hệ đến Phúc âm và suy nghĩ về lời ca.
• Tập cho mình nhìn thấy sự nhân từ, quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Trời trong mọi việc chung
quanh.
• Hãy đọc các văn phẩm Cơ-đốc và nghe các chương trình phát thanh Tin Lành khi nào có thể.
• Hãy chia xẻ với các tín đồ khác về Đức Chúa Trời và Lời Ngài.
• Hãy làm những gì Đức Chúa Trời phán bảo bạn làm. Nên nhớ rằng để được Ngài hướng dẫn, bạn cần
phải sẵn sàng vâng theo Ngài.
• Hãy trung tín học các bài học trong sách này cũng như các tài liệu học Kinh thánh khác, và qua đó xin
Đức Chúa Trời phán với bạn.

Áp dụng
18 Hãy đọc lại phần liệt kê những điều bạn có thể làm để nghe được tiếng Chúa và đánh dấu những điều
mà bạn đã bắt đầu làm rồi. Hãy cầu nguyện về mỗi điều mà bạn chưa làm hoặc không làm thường xuyên
và gạch dưới những điều mà bạn có ý định sẽ bắt đầu thực hiện.
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13 Câu a và b đúng.
1 a) là Cha trên trời luôn yêu thương bạn.
14 a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. Tân ước
1. Cựu ước
2. Tân ước
1. Cựu ước
2. Tân ước
1. Cựu ước

2 Câu b va d đúng.
15 b) mọi người.
7 a) Việc giảng dạy của những nhà truyền đạo
d) Các mục sư Cơ-đốc
e) sách báo Cơ-đốc
16 c) Ma-thi-ơ 6:31-33.
12 a) Học Lời Ngài trong Kinh thánh.
17 b) Sách Lu-ca, chương 13, câu 18 và 19; và sách Lu-ca, chương 20, câu 25 và 26.

