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Bài

5

Đời Sống Mới—
Sinh Hoạt Mới

Khi còn nhỏ, chúng ta làm những điều trẻ con hay làm. Chúng ta chơi đùa và tìm hiểu thế giới chung
quanh. Chúng ta thích chạy, nhảy, vui chơi. Trách nhiệm chúng ta không nhiều vì chúng ta còn ở trong sự
chăm sóc của cha mẹ.
Nhưng cuộc sống thay đổi khi chúng ta trở thành người lớn. Chúng ta bắt đầu tự lo liệu cho bản thân.
Chúng ta thành lập gia đình riêng và khởi sự chu cấp cho gia đình. Những việc chúng ta làm trong lúc
rãnh rỗi cũng thay đổi. Khi các mối quan tâm và kỹ năng của chúng ta thay đổi, thì sinh hoạt của chúng ta
cũng thay đổi theo.
Một loại thay đổi tương tự hiện cũng đang diễn ra ngay lúc này đây trong đời sống bạn. Sự sống thuộc
linh của bạn đang dần phát triển. Khi bạn “lớn lên” trong Chúa Cứu Thế, những mối quan tâm mới thay
thế các quan tâm cũ. Bạn cũng có những trách nhiệm mới – có thể đem lại cho bạn các loại phần thưởng
và niềm thỏa mãn mới mẻ. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu những thay đổi cũng như các sinh
hoạt đặc biệt trên. Bạn sẽ khám phá rằng nhiều người cũng đang có cùng những mối quan tâm giống như
bạn!

Dàn ý
A. Các mối quan tâm mới
B. Sinh hoạt mới
C. Lời chứng mới
D. Sự cộng tác mới
Mục tiêu
1. Nhận ra những mối quan tâm mới của bạn.
2. Gia nhập vào những người cùng có các mối quan tâm giống như bạn.
3. Tự nguyện nói cho người khác về đức tin của bạn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.
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4. Nhận biết những cách thức bạn có thể cộng tác với Đức Chúa Trời.
A. CÁC MỐI QUAN TÂM MỚI
Mục tiêu 1. Nhận ra những mối quan tâm mới của bạn.

Bạn sử dụng thì giờ của mình như thế nào?
Dĩ nhiên bạn phải sử dụng một số giờ mỗi ngày để làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ; nhưng bạn sử dụng
phần thời gian còn lại như thế nào? Những gì người ta làm trong lúc rãnh rỗi là tùy vào các mối quan tâm
của họ và gia đình họ. Một số người lúc nào cũng làm việc, trong khi số khác thì chỉ biết vui chơi. Một số
người đi nhà thờ và tham gia công tác Hội Thánh; còn những người khác thì “chẳng có thời gian cho
những việc như vậy.” Có thể bạn không có đủ thời gian để làm mọi việc bạn muốn, nhưng dầu sao bạn
cũng kiếm được thì giờ để làm những việc mà bạn quan tâm nhất.

Áp dụng
1
a)
b)
c)

Những gì người ta làm trong lúc rãnh rỗi thường do điều gì quyết định
Lượng thời gian mà họ có.
Các mối quan tâm của họ.
Ý kiến của họ về người khác.

Khi các mối quan tâm của bạn thay đổi
Bạn không còn chơi những trò mà bạn thích khi còn bé vì lúc này bạn quan tâm nhiều hơn đến các
việc khác. Khi các mối quan tâm của bạn thay đổi thì sinh hoạt của bạn cũng thay đổi theo.
Những bạn bè cũ của bạn có thể ngạc nhiên khi thấy bạn không còn thích tham gia với họ trong các
sinh hoạt có hại cho sức khỏe hoặc làm tổn hại linh hồn bạn. Họ không hiểu là bạn đã bắt đầu một cuộc
sống ý vị hơn, với những sinh hoạt thỏa đáng.
Bạn có nên quay trở lại với những điều mà bạn biết là không thể khiến mình thỏa mãn chăng? Cứ hỏi
một người lâu nay chỉ được ăn những thứ thừa thải mà người ta đổ bỏ, nay lại được ngồi vào bàn để ăn
chung với một người bạn giàu có mỗi ngày. Anh này có quay lại ăn các thức ăn thừa như trước kia
không?

Áp dụng
2 Hãy nên lên một mối quan tâm mới mà bạn có từ khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của
mình.
.................................................................................
3 Hãy mô tả một điều gì đó đã đổi khác mà trước đây bạn không làm nhưng nay lại làm, sau khi tiếp
nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình.
.................................................................................
A Mục đích mới
Là con cái Đức Chúa Trời, bạn có những mối quan tâm mới. Những mối quan tâm này sẽ đưa bạn đến
với các sinh hoạt ban ngành cũng như những trách nhiệm mới. Bạn sẽ vẫn tiếp tục làm nhiều việc mà lâu
nay bạn vẫn làm – chẳng hạn như mưu sinh, ăn uống, ngủ nghỉ, chăm sóc gia đình – nhưng đời sống thực
sự của bạn sẽ xoay quanh những mối quan tâm mới mà bạn có.
Trên hết, khi bạn yêu thương người nào, thì bạn muốn ở bên người đó và làm vui lòng người đó. Vì
bạn yêu mến Chúa, nên bạn cũng sẽ muốn dành thì giờ ở riêng với Ngài và làm vui lòng Ngài trong mọi
việc.

Đời Sống Mới

44

Áp dụng
4
a)
b)
c)

Mục đích đã thay đổi của bạn khi bạn làm con cái Đức Chúa Trời là
gắng sức kiếm thêm tiền.
vui chơi và hưởng thụ những điều tốt đẹp trong đời sống.
dành thì giờ ở riêng với Cha trên trời.

Chúng ta quan tâm cao độ đến vương quốc của Cha cũng như những gì Ngài đang thực hiện trên đất.
Ngài hiện đang hành động, đem người ta về với Ngài thông qua hoạt động rao giảng Phúc âm về Chúa
Giê-xu. Ngài đang gây dựng Hội Thánh Ngài và Ngài đã kêu gọi chúng ta cùng cộng tác với Ngài. Quả là
một đặc ân!

Áp dụng
5
a)
b)
c)

Chúng ta dự phần vào công việc Đức Chúa Trời đang thực hiện trong thế giới hôm nay bằng cách
giải bày cho người khác biết phương cách để được cứu rỗi.
thống trị những người chưa tin Chúa.
thực hành nhiều nghi thức và lễ nghi tôn giáo.

B. SINH HOẠT MỚI
Mục tiêu 2. Gia nhập vào những người có cùng các mối quan tâm giống như bạn.

Những quan tâm mới của bạn về Nước Đức Chúa Trời sẽ khiến bạn luôn bận rộn nhưng cũng vui
sướng. Dưới đây là một số hoạt động sẽ đem lại mục đích và ý nghĩa cho cuộc đời bạn.
Đi Nhà Thờ
Chương trình Đức Chúa Trời dành cho mỗi tín đồ là người ấy phải trở thành một thành viên của một
Hội Thánh địa phương. Theo chương trình này, những tín đồ sống gần nhau sẽ thường xuyên gặp nhau để
thờ phượng Chúa, khích lệ nhau, học Kinh Thánh, chia xẻ niềm tin với những người cần biết về Chúa
Cứu Thế Giê-xu. Đây chính là cách chúng ta giúp nhau làm công việc Đức Chúa Trời giao cho mình.
Các buổi nhóm này có thể được tổ chức tại tư gia của ai đó, hoặc tại một ngôi nhà đã được cung hiến
cho Đức Chúa Trời để dành riêng cho mục đích này. Bạn nên tham dự càng thường xuyên càng tốt, và rủ
thêm bạn bè đến để nghe giảng Phúc âm. Bạn sẽ vui thích mối thông công với anh, chị, em trong Chúa và
nhất là sự hiện diện của Chúa khi bạn gặp gỡ Ngài trong những buổi nhóm này.
Rồi chẳng bao lâu, bạn sẽ muốn trở nên thành viên của một Hội Thánh hầu việc Đức Chúa Trời và rao
giảng Phúc âm. Các bài học này sẽ giúp bạn trở nên một thành viên tốt.

Áp dụng
6 Bạn vừa đọc qua bốn hoạt động mà người tín đồ làm khi nhóm lại với nhau. Danh sách bên dưới thiếu
mất đi một trong các sinh hoạt này. Hãy viết nó vào chỗ còn chừa trống.
a) Nghe giảng sứ điệp Kinh thánh
b) Ngợi khen Đức Chúa Trời và cảm tạ Ngài
c) Làm chứng về niềm tin của mình
d) …………………………………… .................................
Bạn sẽ có thái độ nào nếu ngày nào đó vị mục sư hay một tín đồ khác vô ý nói điều gì đó làm mất lòng
bạn? Khi một đứa trẻ bị một anh/ chị/em của nó trong gia đình gây tổn thương, thì thường chúng không
bỏ nhà đi vì chuyện ấy. Nhưng khi điều này xảy ra trong Hội Thánh thì một số tín đồ nói: “Ông ta đã làm
tổn thương tôi. Tôi sẽ không đi nhà thờ nữa. Tôi sẽ thờ phượng Chúa ngay tại nhà mình.” Xin hãy cẩn
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thận! Đó chính là phương kế mà ma quỷ rất thích dùng để khiến người tín đồ trở nên yếu đuối và phân rẽ
họ với Chúa.
Hãy nhớ rằng Cha của bạn trông mong con cái Ngài gặp gỡ Ngài trong nhà của Ngài. Ngôi nhà có thể
tầm thường, và có thể bạn không đồng ý hết với cách thức tiến hành mọi việc; nhưng bạn cần phải gặp gỡ
anh chị em trong Chúa của mình để thờ phượng Ngài, cùng nhau học Lời Ngài, đồng thời nâng đỡ, khích
lệ lẫn nhau.
Hê-bơ-rơ 10:25 Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ
anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Áp dụng
7
a)
b)
c)

Nếu vị mục sư nói điều gì đó khiến bạn thấy bị xúc phạm thì bạn nên
nghỉ ở nhà hoặc tìm một nhà thờ khác để nhóm lại.
đi nói cho mọi người biết ông không phải là một mục sư tốt.
tha thứ cho ông và tiếp tục nhóm lại.

8 Nếu ai đó nói: “Tôi không cần gặp gỡ các tín đồ khác,” thì người ấy cần được nhắc nhở về lời Kinh
thánh dạy trong …………………………………………………………………………………………..
Đọc Kinh Thánh
Chúng ta đã nói về tầm quan trọng của việc đọc Kinh thánh mỗi ngày. Bạn có thể cùng với những
người khác trong gia đình mình đọc Kinh thánh và cầu nguyện hằng ngày không? Chúng ta gọi sinh hoạt
này là gia đình lễ bái. Thực hiện gia đình lễ bái mỗi ngày sẽ là một phước hạnh thực sự đối với gia đình
của bạn. Lẽ thật từ Lời Đức Chúa Trời mà mọi người cùng chia xẻ sẽ hướng dẫn các bạn và nâng đỡ các
bạn trong ngày hôm đó. Khi nhóm lại, những người trong gia đình có thể dành thời gian cầu nguyện cho
các nhu cầu của nhau.

Áp dụng
9 Có thể bạn muốn bắt đầu sinh hoạt gia đình lễ bái. Hãy khoanh tròn các mẫu tự trước mỗi cụm từ mô
tả những việc mọi người sẽ làm.
a) Họp tại nhà mỗi ngày.
b) Chia xẻ các nhu cầu và xin Đức Chúa Trời giúp đỡ.
c) Chỉ dành cho những con cái đã lớn.
d) Gặp nhau tại nhà thờ mỗi tuần một lần.
e) Khích lệ mỗi người cầu nguyện.
f) Đọc Lời Chúa trong Kinh thánh.
g) Cảm tạ Đức Chúa Trời vì các ơn lành của Ngài.
Cầu nguyện: Cầu nguyện khi nào
Cầu nguyện là một trong những việc quan trọng nhất mà người tín đồ có thể làm. Khi bạn cầu nguyện
và Đức Chúa Trời đáp lại tức là bạn đang cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Vì vậy, hãy dành thì giờ cầu
nguyện.
• Buổi sáng, khi bạn thức dậy, hãy bắt đầu một ngày mới với Đức Chúa Trời, rồi bạn sẽ nhận được sức
lực về thể chất, đạo đức và tâm linh để đối diện với các vấn đề của ngày hôm ấy.
• Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về thức ăn trước khi dùng bữa.
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• Thực hiện gia đình lễ bái vào buổi sáng hoặc buổi tối.
• Hãy tận dụng những lúc Hội Thánh cầu nguyện trong các buổi nhóm cũng như khi bạn chờ đợi buổi
nhóm bắt đầu. Đức Chúa Trời phán: “Nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện.”
• Hãy hướng lòng mình về Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào để cảm tạ về các ơn lành của Ngài hoặc xin
Ngài giúp đỡ. Bạn không nhất thiết phải nói thành lời khi bạn trò chuyện với Cha theo cách này; Ngài
biết rõ ý tưởng của bạn.
• Mỗi tối, trước khi bạn đi ngủ, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về sự chăm sóc của Ngài trong ngày hôm đó.
Hãy xin Ngài tha thứ những sai phạm mà bạn đã mắc phải và cầu xin Ngài gìn giữ bạn trong đêm.

Áp dụng
10 Hãy sử dụng những điều kể trên để hướng dẫn sinh hoạt cầu nguyện của bạn. Nếu có cơ hội cầu
nguyện nào được gợi ý bên trên mà bạn muốn thêm vào sinh hoạt cầu nguyện của mình, hãy đánh dấu
mục đó.
Cầu nguyện: Cầu nguyện như thế nào
Có lẽ, bạn đang nói rằng: “Nhưng tôi không biết phải cầu nguyện thế nào đây.” Cầu nguyện không
khó. Hãy nói chuyện với Đức Chúa Trời như cách bạn nói chuyện với một người bạn. Đức Thánh Linh sẽ
giúp bạn.
Hãy nghĩ đến mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho bạn và cảm tạ Ngài về các ơn lành Ngài ban. Hãy
xin Ngài tíếp trợ cho các nhu cầu của bạn cũng như của người thân. Hãy cầu nguyện để bạn bè, thân
quyến của bạn được cứu. Hãy cầu thay cho mục sư, cho Hội Thánh, cho anh chị em trong Chúa của mình,
và cho công việc Chúa trên khắp thế giới. Hãy cầu nguyện cho các tân tín hữu và các nan đề của họ. Hãy
cầu nguyện cho đất nước. Cứ bắt đầu cầu nguyện đi, rồi chẳng bao lâu bạn sẽ biết phải cầu nguyện như
thế nào.
Chúa Giê-xu cho chúng ta một bài cầu nguyện mẫu mà bạn có thể học thuộc và sử dụng khi cầu
nguyện.
Bài Cầu Nguyện Chung
Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời danh Cha được thánh;Nước Cha
được đến; ý Cha được nên ở đất như trời! Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; xin tha tội lỗi cho
chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà
cứu chúng tôi khỏi điều ác.”
—Ma-thi-ơ 6:9-13

Áp dụng
11 Hãy học thuộc bài cầu nguyện chung bên trên.
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C. LỜI CHỨNG MỚI
Mục tiêu 3. Tự nguyện nói cho người khác về đức tin của bạn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Làm chứng
Làm chứng có nghĩa là nói lại cho người khác biết về những điều Đức Chúa Trời đã làm cho bạn. Bạn
có thể làm chứng ngay tại gia đình, ngoài đường, trong các buổi nhóm Hội Thánh, hoặc thậm chí bằng
thư từ. Cũng giống như cách người khác đã nói cho bạn biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu, bạn cũng nói lại
cho bạn bè, họ hàng của mình về Ngài. Hãy cầu nguyện để họ tiếp nhận Chúa và được thoát khỏi hỏa
ngục.
Kinh Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải công khai tuyên xưng đức tin mình nơi Chúa Giê-xu, để cho
người khác cũng biết rằng Ngài là Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu phán: “Các con có thể làm chứng nhân
cho ta.” Nếu bạn cần sự can đảm để làm chứng, hãy xin Đức Chúa Trời ban cho bạn sự can đảm và Ngài
sẽ ban cho bạn. Rất nhiều người cũng từng e ngại làm chứng giống như bạn hiện nay, nhưng họ đã thắng
hơn sự sợ hãi và tìm được phước lớn cũng như sức mới khi làm chứng cho Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu
phán:
Ma-thi-ơ 10:32 Ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời.
Mác 8:38 Hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta thì Con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển
của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh.

Áp dụng
12 Dưới đây là những đối tượng mà bạn có thể rất thường gặp. Hãy cầu nguyện cho họ và xin Đức Chúa
Trời giúp bạn chia xẻ lại với họ những điều Chúa Giê-xu đã làm cho bạn.
a) Gia đình, bà con
b) Những người nơi sở làm của bạn
c) Bạn hữu
d) Những người hàng xóm
e) Những người bán hàng ở địa phương
Hát ca ngợi Chúa
Khả năng hát và sáng tác nhạc là một trong những ơn tuyệt diệu mà Đức Chúa Trời ban cho con
người. Ở nhà cũng như tại Hội Thánh, những bài hát sẽ giúp đỡ, khích lệ và đem đến phước hạnh cho
chính bạn cũng như cho người khác. Nếu giọng hát của bạn không hay lắm thì cũng không sao; điều quan
trọng là bạn ngợi khen Đức Chúa Trời từ đáy lòng của mình.
Cô-lô-se 3:16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn
ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; vì được đầy
ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.

Áp dụng
13
a)
b)
c)

Để hát ca ngợi Chúa thì người ta phải
có giọng hát hay.
có khả năng hát trước đám đông.
hát tự đáy lòng để tôn vinh Đức Chúa Trời.
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D. SỰ CỘNG TÁC MỚI
Mục tiêu 4. Nhận biết những cách thức bạn có thể cộng tác với Đức Chúa Trời.

Rao giảng Phúc âm
Đây là một hoạt động rất quan trọng của Hội Thánh. Một số người được kêu gọi dành trọn thì giờ cho
công tác này. Đức Chúa Trời trao cho họ trách nhiệm làm mục sư, truyền đạo và giáo sĩ.
Dâng hiến
Cha của chúng ta là Đấng ban cho rất rời rộng với mọi người. Là con cái Ngài, chúng ta cũng cần học
tập hành động giống như Ngài. Đây là lý do quan trọng nhất khiến chúng ta ban cho. Ban cho là một cách
để tỏ cho mọi người biết chúng ta thuộc về Ngài. Tiền bạc mà chúng ta dâng hiến tại Hội Thánh giúp đỡ
được nhiều người. Một phần được dùng để giúp cho các anh chị em thiếu thốn. Một phần cung lương cho
vị mục sư để ông có thể dành trọn thời gian thi hành chức vụ của mình. Số khác dùng để thanh toán cho
các chi phí của Hội Thánh như điện, nước, bảo trì.
Tiền chúng ta dâng cũng có thể được dùng để mua Kinh Thánh, trang thiết bị, sách báo Cơ-đốc. Số
tiền đó còn có thể được dùng để hỗ trợ các chương trình phát thanh Tin Lành. Đức Chúa Trời đã giao cho
con cái Ngài sứ mạng quan trọng là nói cho người khác biết về ơn cứu rỗi. Qua sự dâng hiến tiền bạc,
chúng ta dự phần vào công tác quan trọng này.
Kinh Thánh mô tả một mẫu mực dâng hiến cho công việc Chúa mà chúng ta thường gọi là dâng phần
mười và nhiều tín đồ thực hành nguyên tắc này. Họ nhận biết rằng mọi điều mà họ có là do Chúa ban – kể
cả sức khoẻ để làm việc kiếm tiền. Vì vậy, họ dâng lại cho Đức Chúa Trời số tiền họ có được từ một ngày
làm việc trong mười ngày. Số tiền dâng phần mười của họ được dùng để tài trợ cho hoạt động rao giảng
Phúc âm của Hội Thánh. Bằng cách này, họ cũng đã “giảng Phúc âm” ngày hôm đó.
Những tín đồ biết ban cho rời rộng luôn khám phá được niềm vui làm người cộng tác với Đức Chúa
Trời. Đồng thời, họ cũng thấy rằng Đức Chúa Trời luôn chu cấp cho các nhu cầu của chính họ. Chính bạn
cũng có thể có được những kinh nghiệm tương tự!
Đây là lời Chúa Giê-xu phán:
Lu-ca 6:38 Hãy cho, người sẽ cho mình.
Sự ban cho của bạn đem lại ba phước hạnh sau đây:
• Phước thiêng liêng. Bạn trở nên mẫu người mà Đức Chúa Trời muốn nơi bạn — đó là, một người rộng
rãi với mọi người.
• Sự thỏa lòng. Bạn có niềm vui vì được làm một thành viên đáng tin cậy trong gia đình Đức Chúa Trời,
cùng chia xẻ gánh nặng với mọi người.
• Sự bảo đảm. Đức Chúa Trời đã hứa đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Khi bạn vâng lời Ngài, bạn có thể
cậy Ngài chăm sóc mình. Rất nhiều tín đồ có thể chia xẻ lại với bạn kinh nghiệm của họ rằng Đức
Chúa Trời chưa bao giờ khiến họ phải thất vọng.
Ma-la-chi 3:10 “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho hầu cho có lương thực trong nhà ta,
và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa
sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng.”
2 Cô-rinh-tô 9:7 Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì
ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng.
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Áp dụng
14 Dưới đây là ba lời phát biểu về sự ban cho. Câu nào nêu lên lý do quan trọng nhất giải thích vì sao
người tín đồ ban cho?
a) Đức Chúa Trời luôn rời rộng và ban điều tốt cho mọi người.
b) Những người ban cho sẽ được Đức Chúa Trời đáp ứng các nhu cầu của chính họ.
c) Tiền dâng phần mười là một phần mười số tiền mà Đức Chúa Trời ban cho bạn.
Giúp đỡ theo mọi cách
Bất cứ công việc nào bạn làm cho Đức Chúa Trời cũng đều giúp bạn tăng trưởng về mặt thuộc linh, từ
việc quét nhà thờ cho đến việc tổ chức nhóm thờ phượng Chúa nhật ngay tại nhà mình. Hãy hỏi vị mục sư
để biết bạn có thể làm gì cho Chúa.
Tham gia vào tổ chức Hội Thánh
Bạn có thể tham gia công việc Hội Thánh bằng nhiều cách. Chẳng hạn như đi học Trường Chúa nhật
và tham dự sinh hoạt các ban ngành. Nhờ đó, bạn có thể là một thành viên trung tín của các sinh hoạt này
và được học Lời của Đức Chúa Trời một cách hệ thống. Đừng bỏ qua cơ hội này. Nam giới, nữ giới,
thanh niên, thiếu nhi, mỗi đối tượng đều có thể có những ban ngành khác nhau. Trong giờ nhóm, họ thờ
phường Chúa và thực hiện các công việc khác nhau cho Ngài. Hãy tham gia vào một trong các ban ngành
này. Bạn sẽ được chào đón nồng nhiệt và sẽ thấy thích các hoạt động của ban ngành mình. Các ban ngành
này tìm, dạy dỗ và giúp đỡ những người cần đến. Dầu mỗi người chỉ có thể góp một phần nhỏ bé, nhưng
Đức Chúa Trời, Đấng vẫn hành động qua các con cái biết hiệp một của Ngài, sẽ giúp bày tỏ mục đích của
Ngài trên trần gian này.

Áp dụng
15 Sau đây là một số cách mà chúng ta có thể tham gia sinh hoạt Hội Thánh. Hãy khoanh tròn các mẫu tự
trước mỗi mục mà bạn nghĩ là mình muốn làm. Hãy đưa ra đề nghị cùng chia xẻ công việc với vị mục sư
hoặc ban điều hành.
a) Nhận và đếm tiền dâng
b) Giữ trẻ nhỏ trong giờ thờ phượng
c) Thăm viếng người bệnh và cầu nguyện cho họ
d) Giúp đưa người già đến các buổi nhóm
e) Trò chuyện với những người thắc mắc về niềm tin của Cơ-đốc nhân
f) Coi sóc nhà thờ và khuôn viên chung quanh
g) Giúp đỡ thiết thực cho những tín đồ thiếu thốn
h) Hoạt động hầu việc theo nhóm nhỏ
i) Chơi nhạc cụ trong ban âm nhạc của Hội Thánh
j) Tham gia ban hát
k) Tham gia các hoạt động truyền giảng Phúc âm
Quá nhiều việc?
Đừng bận tâm nếu bạn không thể dành nhiều thời gian cho các sinh hoạt này như một số người khác.
Đức Chúa Trời hiểu rõ và Ngài sẽ giúp bạn làm những việc bạn có thể làm.
Bạn sẽ thấy thích những sinh hoạt này trong đời sống mới của mình. Bạn sẽ thấy thỏa lòng khi biết
rằng mình đang giúp người khác thoát khỏi hình phạt đời đời và tìm thấy sự sống vĩnh hằng. Đối với mọi
việc mà bạn hiện làm vì cớ Chúa, Ngài sẽ ban thưởng dồi dào cho bạn trong cõi đời đời.
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Đến đây, bạn đã hoàn tất phần một và đã sẵn sàng để làm Bài đánh giá phần 1. Hãy ôn lại các bài học
trước, rồi làm theo những chỉ dẫn trên phiếu trả lời của Phần 1. Làm xong, bạn nên gửi phiếu trả lời cho
người hướng dẫn để được sửa.
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7 c) tha thứ cho ông và tiếp tục nhóm lại.
1 b) các mối quan tâm của họ.
8 Hê-bơ-rơ 10:25.
4 c) dành thì giờ ở riêng với Cha trên trời.
9 Các cụm từ a, b, e, f và g mô tả những việc bạn nên làm trong giờ gia đình lễ bái.
5 a) giải bày cho người khác biết phương cách để được cứu rỗi.
13 c) hát tự đáy lòng để tôn vinh Đức Chúa Trời.
6 d) “khích lệ lẫn nhau” hoặc cách trả lời tương tự.
14 a) Đức Chúa Trời là Đấng ban cho rời rộng và ban điều tốt nhất cho mọi người.
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