
 Đời Sống Mới 52 

6 

Bài Tiêu Chuẩn Mới  
Của Bạn 

 Để chung sống với nhau, chúng ta cần phải tuân theo một số qui tắc hay tiêu chuẩn nào đó. Hãy thử 
liên hệ đến một gia đình có nhiều con cái. Mọi việc sẽ thế nào nếu những đứa con lớn được phép gây ồn 
ào suốt cả đêm? Chắc chắn sẽ chẳng ai có thể ngủ nghỉ được. Vì vậy, cần phải có các tiêu chuẩn. Vì bạn 
đã là một tín đồ, nên bạn thuộc về một gia đình mới và cần có những tiêu chuẩn mới. 

Tiêu chuẩn cũng là điều cần thiết nếu người ta muốn đạt đến một mục tiêu đặc biệt. Chẳng hạn như 
các vận động viên phải tuân theo những chỉ dạy của huấn luyện viên. Họ làm một số điều này và tránh 
làm một số điều khác. Mục đích của họ là phát triển kỹ năng cũng như thể lực để có thể thắng giải. Vì bạn 
là người tín đồ Cơ-đốc, nên bạn có một mục tiêu mới, rất đặc biệt. Mục tiêu đó là trở nên con người như 
Cha trên trời muốn thấy nơi bạn. Đây là một lý do khác nữa giải thích vì sao bạn cần có những tiêu chuẩn. 

Chương trình của Cha trên trời là bạn trở nên một thành viên trong gia đình của Ngài và đạt được 
những mục tiêu mà Ngài dành cho cuộc đời bạn. Bài học này giải thích các tiêu chuẩn mới Ngài đã ban 
cho để giúp đỡ bạn. Sống theo các tiêu chuẩn này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho bạn. 

 

Dàn ý 

A. Ai định ra các tiêu chuẩn? 
B. Bạn có thể tìm thấy các tiêu chuẩn ở đâu? 
C. Làm thế nào bạn đáp ứng được các tiêu chuẩn này? 
D. Các tiêu chuẩn để thành công 
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Mục tiêu  
1. Mô tả các tiêu chuẩn Đức Chúa Trời dành cho bạn. 
2. Giải thích cách thức giúp bạn thỏa mãn các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. 
3. Trình bày các kết quả đạt được khi đáp ứng các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. 
4. Chọn một lời mô tả về nếp sống thành công. 

 
A. AI ĐỊNH RA CÁC TIÊU CHUẨN? 

Mục tiêu 1.  Mô tả các tiêu chuẩn Đức Chúa Trời dành cho bạn. 

Trong gia đình, cha mẹ là người định ra các tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn này cho con cái trong nhà biết 
phải cư xử và hành động như thế nào. Cha mẹ quy định những điều con cái được làm cũng như những 
điều chúng không được làm. 

Chẳng bao lâu, con cái sẽ biết rằng chúng cần phải sống theo các tiêu chuẩn này. Khi con cái phá luật, 
cha mẹ sẽ sửa dạy chúng. Nếu con cái vẫn cố chấp và không chịu vâng lời, cha mẹ có thể phải sử dụng kỷ 
luật. Chúng vẫn là con cái trong gia đình, nhưng thái độ không vâng lời khiến chúng gặp rắc rối và phải 
nhận chịu hậu quả. 

Cha trên trời của chúng ta định ra các tiêu chuẩn để con cái Ngài biết phải làm gì và không được làm 
gì. Đôi khi, Ngài cũng phải kỷ luật con cái Ngài để dạy họ biết sống tốt và vâng phục Ngài. 

Áp dụng  
1 Các tiêu chuẩn trong một gia đình tôn ti trật tự do ai định ra 
a) Con cái. 
b) Những người hàng xóm. 
c) Cha mẹ. 

2 Ai có quyền bảo chúng ta phải hành động và cư xử thế nào cho xứng đáng với tư cách người tín đồ 
Cơ-đốc 
a) Cha trên trời. 
b) Nền văn hóa của xã hội chúng ta đang sống. 
c) Chính chúng ta. 

B. BẠN CÓ THỂ TÌM THẤY CÁC TIÊU CHUẨN Ở ĐÂU? 

Mục tiêu 2.  Giải thích cách thức giúp bạn đáp ứng các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. 

Chúng ta khám phá ra tiêu chuẩn của một con người bằng cách theo dõi cách hành động và cư xử của 
người đó. Làm thế nào chúng ta tìm biết các tiêu chuẩn của người tín đồ Cơ-đốc? Câu trả lời rất đơn giản 
nhưng cũng sâu sắc. Đó là chúng ta nhìn xem cách sống của Chúa Cứu thế Giê-xu. Kinh thánh ký thuật 
lại cho chúng ta cuộc đời của Ngài. Ngài chính là gương mẫu để chúng ta noi theo. 

Chúng ta cũng biết được các tiêu chuẩn Cơ-đốc bằng cách học về lời dạy của Chúa Giê-xu về các tiêu 
chuẩn này. Trong “Bài giảng trên núi” (Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7), Chúa Giê-xu giải thích các tiêu chuẩn 
của người tín đồ. Đây là mẫu mực của chính Ngài. Nhưng nhờ quyền năng của Ngài hành động trong 
chúng ta, những mẫu mực này cũng có thể là của chúng ta. 
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Chúa Giê-xu bắt đầu bài thuyết giảng của Ngài bằng cách đề cập đến những phước lành đặc biệt mà 
Đức Chúa Trời ban cho những kẻ sống theo tiêu chuẩn của Ngài. Rồi Ngài tiếp tục với nhiều lời dạy bảo 
quan trọng khác. Đây là một số điều mà Ngài phán dạy: 

  Bài Giảng Trên Núi 

  Ma-thi-ơ 5, 6, 7 
Phước cho những kẻ có lòng khó khăn 
vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 

Phước cho những kẻ than khóc 
vì sẽ được yên ủi! 

Phước cho những kẻ nhu mì 
vì sẽ hưởng được đất! 

Phước cho những kẻ đói khát sự công bình 
vì sẽ được no đủ! 

Phước cho những kẻ hay thương xót 
vì sẽ được thương xót! 

Phước cho những kẻ có lòng trong sạch 
vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! 

Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận 
vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! 

Phước cho những kẻ chịu bắt bớ 
vì sự công bình vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 

 
“Các ngươi là sự sáng của thế gian… Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy 
đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”   

“Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta bảo các ngươi đừng 
chống cự kẻ dữ.”  

“Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. 
Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các 
ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời.’” 

“Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối, ten rét  làm hư và kẻ trộm đào 
ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối, ten rét 
làm hư cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu thì 
lòng ngươi cũng ở đó.” 

“Ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì? Vì mọi điều 
đó các dân ngoại vẫn thường tìm và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng 
những điều đó rồi. 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.” 

Áp dụng  

3 Khuôn mẫu hoàn hảo cho đời sống mới của bạn được tìm thấy nơi 
a) vị mục sư. 
b) các thánh đồ trong Hội Thánh. 
c) Chúa Cứu thế Giê-xu. 

4 Sau đây là một số ý kiến. Hãy khoanh những mẫu tự đứng trước mỗi ý kiến phù hợp với cách ứng xử 
mà Chúa Giê-xu đưa ra trong các câu Kinh thánh trích từ “Bài giảng trên núi” bạn vừa đọc qua. 
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a) “Nếu một tín đồ đang thiếu thốn, thì tôi cần giúp đỡ người đó chứ không nên khư khư giữ hết tiền bạc 
để xài cho riêng mình.” 

b) “Nếu ai đó nói dối với người khác về tôi, tôi có quyền thù ghét người đó.” 
c) “Nếu ai đó tìm cách cướp đoạt của tôi, tôi có quyền đánh lại và gây thương tích cho hắn.” 
d) “Nếu tôi bị mất việc vì cớ tin Chúa, tôi có thể vui mừng vì Đức Chúa Trời vẫn chăm sóc tôi.” 

Chúa Giê-xu ban cho chúng ta một nguyên tắc căn bản về cách cư xử với người khác. Nhiều người 
gọi nguyên tắc này là “Luật Vàng”. 

 
Ma-thi-ơ 7:12 Ấy vậy hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều 
đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. 

Chắc chắn chúng ta đều đồng ý rằng mọi người không nên cư xử tệ với nhau. Nhiều lãnh tụ tôn giáo 
cũng dạy như vậy. Nhưng Luật vàng còn đi xa hơn thế! Chúa Giê-xu dạy rằng chúng ta cần phải chủ 
động làm điều tốt cho người khác. Chúng ta cần phải là người đầu tiên cư xử với người khác theo cách 
mà chúng ta muốn họ cư xử với mình. 

Chúng ta không nên kiêu căng, ích kỷ, gây gổ hoặc chỉ trích người khác. Chúng ta không được chìu 
theo, thậm chí trong suy nghĩ, những tình cảm không chính đáng hoặc những ham mê xấu xa. 

Mối quan tâm hàng đầu của chúng ta phải là làm vui lòng Chúa và thực hiện những gì Ngài muốn nơi 
chúng ta. Chúng ta không thể hầu việc Đức Chúa Trời khi cùng lúc xem việc làm giàu là mục đích; và 
nếu chúng ta đặt Chúa lên ưu tiên hàng đầu, Ngài sẽ lo liệu để mọi nhu cầu của chúng ta được đáp ứng. 
Hơn nữa, bất cứ điều gì chúng ta làm vì cớ Ngài sẽ được Ngài ban thưởng lại bằng sự giàu có vĩnh hằng 
khi chúng ta vào thiên đàng. 

Áp dụng 

5 Người vâng theo Luật vàng đúng nghĩa nhất là những người 
a) đợi người khác làm điều tốt cho mình trước rồi sau đó mới làm điều tốt cho họ để đáp lại. 
b) tìm cách làm điều tốt cho người khác, và làm cho họ những điều chính mình muốn nhận được. 
c)  tìm cách đoạt lấy cho mình những gì mình muốn. 

6 Phải chăng có một số cách hành động không phù hợp với lời dạy của Chúa Giê-xu? Hãy gạch dưới 
những cụm từ nói lên một sự thay đổi mà bạn muốn thực hiện. 
a) Tha thứ cho người đã xử tệ với mình. 
b) Ban tặng rộng rãi cho những người thiếu thốn. 
c) Cầu nguyện cho những người khước từ bạn vì cớ bạn trở thành tín đồ Cơ-đốc. 
d) Nghĩ đến những điều tốt để làm cho người khác và thực hiện các điều này. 
e) Hoạt động để tạo sự hòa thuận trong gia đình và trong cộng đồng của mình. 

C. LÀM THẾ NÀO BẠN ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN NÀY? 

Mục tiêu 3.  Trình bày các kết quả đạt được khi đáp ứng các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. 

Chúa Giê-xu biết rằng không ai có thể sống theo các luật này nếu người đó không được Đức Chúa 
Trời giúp sức. Vì vậy, Ngài đã dạy các môn đệ cầu nguyện xin Cha trên trời giúp đỡ mình. Trong bài 5, 
bạn đã học về bài cầu nguyện mẫu Ngài đã ban cho họ mà chúng ta gọi là “Bài cầu nguyện chung”. Đức 
Chúa Trời ban cho bạn loại trợ giúp nào? 

Nhiều khi chúng ta thấy có những đứa trẻ trông giống hoặc hành động y như cha mẹ chúng. Đó là do 
những đứa trẻ này và cha mẹ chúng có cùng tố chất. Cũng vậy, chúng ta có thể giống như Cha trên trời 
của mình vì chúng ta cùng chia xẻ sự sống của Ngài. Bằng cách nào? Đây là một điều kỳ diệu. Cha trên 
trời đã sai Thánh Linh Ngài đến sống bên trong bạn! Bạn sẽ học biết thêm về điều này trong bài kế tiếp. 
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Đừng vội lo rằng bạn phải sống thế nào cho đúng theo những gì Đức Chúa Trời trông đợi. Ngài sẽ giúp 
bạn. 

Áp dụng  
7 Ôn lại “Bài cầu nguyện chung” trong bài 5. Trong bài cầu nguyện mẫu này, Chúa Giê-xu dạy chúng ta 
cầu nguyện với 
a) các thánh. 
b) Đức Chúa Trời, Cha thiêng thượng của chúng ta. 
c) ông bà của chúng ta. 

D. CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ THÀNH CÔNG 

Mục tiêu 4.  Chọn một câu mô tả về nếp sống thành công. 

Chúa Giê-xu cho chúng ta biết rằng các lời chỉ dạy của Ngài là khuôn mẫu cho một đời sống thành 
công. Cuộc đời chúng ta giống như một ngôi nhà. Ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta – tất cả đều 
là những viên gạch xây dựng nên ngôi nhà này. Nếu chúng ta sắp xếp chúng thật ngay ngắn trên nền tảng 
là lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ có được một tính cách vững chải trước các thử nghiệm hoặc sóng gió của 
cuộc đời. 

Bất cứ ai sống theo ý thích của riêng mình mà không theo các tiêu chuẩn Chúa Giê-xu đã đưa ra, 
người đó sẽ thất bại, giống như một ngôi nhà được xây trên cát mà không có nền móng. Người đó sẽ 
không thể đứng vững khi bão tố nổi lên. 

Nếu muốn là một tín đồ thành công, bạn phải xây dựng cuộc đời mình trên lời dạy của Chúa Cứu thế 
và sống theo tiêu chuẩn của Ngài. Đức Thánh Linh sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. 

Áp dụng  

8 Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng sự thành công đích thực sẽ đến nếu chúng ta 
a) xây dựng cuộc đời mình trên lời dạy của Ngài. 
b) biết được Ngài đã nói gì về hạnh phúc. 
c) đọc đi đọc lại nhiều lời cầu nguyện mỗi ngày. 
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 4 Các ý kiến a và d phù hợp với bài giảng của Chúa Giê-xu. 

 1 c) cha mẹ. 

 5 b) tìm cách làm điều tốt cho người khác và làm cho họ những điều chính mình muốn nhận được. 

 2 a) Cha trên trời. 

 7 b) Đức Chúa Trời, Cha thiêng thượng của chúng ta. 

 3 c) Chúa Cứu Thế Giê-xu. 

 8 a) xây dựng cuộc đời mình trên lời dạy của Ngài. 
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