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Bạn Nhận Được
Sự Tự Do Mới

Ngày nay, nhiều người muốn có tự do. Một số muốn được giải phóng khỏi những luật lệ phi lý và các
nhà độc tài hà khắc. Số khác lại muốn được tự do ngôn luận và làm mọi điều theo ý mình. Vậy, thế nào là
sự tự do thật? Có thể nào một người đang ngồi tù mà vẫn được tự do, hay một người đang sống trong một
xã hội bất công mà vẫn thấy mình tự do không?
Câu trả lời là “CÓ”, vì sự tự do thật không phải chỉ đến hoàn cảnh bên ngoài mà đến tình trạng bên
trong mỗi người. Trong Kinh thánh, sứ đồ Phao-lô viết về “sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa
Trời” (Rô-ma 8:21). Chỉ con cái Chúa mới có được sự tự do thật!
Bài học này giải thích sự tự do mà bạn hiện đang có nhờ được làm con cái Đức Chúa Trời. Sự tự do
này giải thoát bạn khỏi những hậu quả đáng sợ của tội lỗi, khỏi nỗi lo sợ rằng bạn sẽ không thể làm hài
lòng Đức Chúa Trời. Sự tự do đó cũng giúp bạn vượt qua tình trạng sai lạc và lẫn lộn thuộc linh. Bạn
được hưởng các phước hạnh này nhờ những điều mà Chúa Cứu thế Giê-xu đã làm cho bạn. Nhưng đó chỉ
là sự khởi đầu mà thôi.
Đời sống mới được tự do của bạn đã bắt đầu và sẽ chẳng bao giờ chấm dứt!

Dàn ý
A. Tự do đối với tội lỗi
B. Tự do đối với sự sợ hãi
C. Tự do đối với sự sai lạc
D. Tự do đối với sự lẫn lộn
E. Tự do đối với tâm trạng lo âu
F. Sự tự do trong tương lai
G. Gìn giữ sự tự do của bạn
Mục tiêu
1. Khám phá sự tự do kỳ diệu mà bạn có được nhờ làm con của Đức Chúa Trời, cả trong hiện tại lẫn
tương lai.
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2. Thêm lòng tin cậy Đức Chúa Trời, Cha yêu thương của bạn ở trên trời.
3. Yên nghỉ trên công việc Chúa Cứu thế Giê-xu đã làm để cứu bạn.
4. Sống một cuộc đời tự do.
A. TỰ DO ĐỐI VỚI TỘI LỖI
Mục tiêu 1. Khám phá sự tự do kỳ diệu mà bạn có được nhờ làm con của Đức Chúa Trời, cả trong hiện

tại lẫn tương lai.
Chúa Giê-xu đã chết để giải thoát bạn khỏi mặc cảm phạm tội cũng như hình phạt, quyền lực và sự
hiện diện của tội lỗi.
• Mặc cảm phạm tội: Ngài nhận hết trách nhiệm về mọi điều sai trái mà bạn đã từng làm.
• Hình phạt tội lỗi: Bạn bị lên án chết, nhưng Chúa Giê-xu đã chết thay cho bạn. Khi tiếp nhận Ngài làm
Cứu Chúa của mình, bạn được giải thoát khỏi án chết.
• Quyền lực tội lỗi: Chúa Giê-xu chiến thắng ma quỷ và bẻ gãy quyền lực của tội lỗi trên bạn.
Rô-ma 6:7-8 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ,
thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống lại với Ngài.
Rô-ma 6:11 Vậy, anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong
Đức Chúa Giê-xu Christ.
Rô-ma 6:22 Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi,
thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng.
Rô-ma 8:1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu
Christ …

Áp dụng
1
a)
b)
c)

Bạn được giải thoát khỏi mặc cảm, hình phạt và quyền lực tội lỗi là nhờ
ăn năn sám hối tội lỗi của mình.
quyết định từ nay trở đi sẽ làm người tốt.
tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình.

• Sự cám dỗ phạm tội: Một số người được giải thoát khỏi những thói hư tật xấu ngay khi họ tiếp nhận
Chúa. Trái lại, số khác phải tranh chiến với cảm giác thèm thuốc lá, cơn nghiện ma túy hoặc những
điều xấu khác trong nhiều tuần, nhiều tháng; nhưng khi họ cứ kiên trì cầu nguyện và tin cậy, Đức Chúa
Trời ban cho họ sự đắc thắng.
Giăng 8:36 Vậy, nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.
Gia-cơ 4:7 Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.
Nếu bạn vẫn còn phải tranh chiến với các thói hư tật xấu, mong bạn đừng bỏ cuộc. Khi ma quỷ cám
dỗ bạn, hãy cậy đức tin giành lấy sự tự do mà Chúa Cứu thế đã ban cho bạn. Hãy bắt đầu ngợi khen Chúa
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về sự tự do đó, và bạn sẽ thắng hơn kẻ cám dỗ. Mục sư của bạn sẽ rất sẵn lòng cùng cầu nguyện và giúp
đỡ bạn.
Bạn sẽ đối mặt với đủ loại cám dỗ khi còn sống trên thế gian này. Nhưng những cám dỗ này là những
thử thách có thể giúp bạn lớn lên. Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn mỗi khi bạn chống lại chúng. Khi vào
thiên đàng, công việc của Đức Chúa Trời trong con người bạn sẽ được hoàn tất: bạn sẽ vĩnh viễn được
giải thoát khỏi ham muốn phạm tội.
Áp dụng
2 Đọc Giăng 8:36 và Gia-cơ 4:7 năm lần.
3
a)
b)
c)

Theo Gia-cơ 4:7, phát biểu nào trong số những câu sau đây là đúng?
Ma quỷ sẽ đánh bại bạn nếu bạn tìm cách chống cự hắn.
Nếu bạn chống lại ma quỷ, hắn sẽ lánh xa bạn.
Dầu bạn có hành động thế nào chăng nữa cũng không làm gì được ma quỷ.

• Ảnh hưởng và sự hiện diện của tội lỗi: Hiện nay, bạn nhìn thấy tội lỗi và hậu quả của tội lỗi khắp mọi
nơi – đau khổ, buồn thảm, chết chóc. Nhưng đến một ngày vinh quang trong tương lai, bạn sẽ bước
vào quê hương đời đời của mình và sẽ được thoát khỏi tội lỗi, thậm chí khỏi những ký ức về tội lỗi và
hậu quả của nó.
Áp dụng
4 Những tình trạng tự do khác nhau đối với tội lỗi được liệt kê dưới đây. Hãy nối kết cụm từ (bên phải)
với sự tự do được mô tả (bên trái).
. . . . a) Tự do khỏi mặc cảm
phạm tội
. . . . b) Tự do đối với các hậu
quả của tội lỗi
. . . . c) Tự do đối với quyền lực
của tội lỗi
. . . . d) Tự do đối với hình phạt
tội lỗi
. . . . e) Tự do đối với sự hiện
diện của tội lỗi

1. Sự tự do
mà bạn
được
hưởng hiện
nay cũng
như trong
tương lai
2. Sự tự do mà
bạn được
hưởng
trong
tương lai

5 Bạn đã thuộc về Chúa nhưng tại sao Đức Chúa Trời vẫn cứ để cho bạn chịu cám dỗ?
........................................................................................................................................................................
B. TỰ DO THOÁT KHỎI SỰ SỢ HÃI
Mục tiêu 2. Thêm lòng tin cậy Đức Chúa Trời, Cha yêu thương của bạn ở trên trời.

Bạn được thoát khỏi tâm trạng lo sợ về những điều mà người khác có thể gây ra cho bạn. Cuộc đời
của bạn ở trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời, được “giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời”
(Cô-lô-se 3:3). Bạn có thể phải chịu khổ vì cớ Chúa, hoặc thậm chí phải chết vì Ngài, nhưng Ngài sẽ luôn
hiện diện với bạn từng giây phút. Chẳng có điều gì có thể xảy đến cho bạn nếu Ngài không cho phép.
Rô-ma 8:31 Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?
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Bạn được tự do, thoát khỏi sự sợ hãi đối với tà thuật, bùa ngãi, và những điều không may mắn. Nhờ
có Chúa Cứu thế luôn ở bên cạnh gìn giữ, bạn không cần phải đeo bùa phép, đặt một ly nước trước hình
thờ người đã khuất, đeo một tấm bùa trên cổ tay hoặc một tấm hình của thiên thần hộ mệnh trên cổ của
con cái bạn, hay nhờ ông bà đã khuất phù hộ, gắn trước cửa một nhánh xương rồng, hình bát quái,... để
bảo vệ bạn. Thật ra, Chúa sẽ rất buồn khi Ngài thấy bạn sử dụng những thứ này, như thể Ngài không giữ
lời hứa sẽ bảo vệ bạn.
Hê-bơ-rơ 13:5-6 Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán
rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà
nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?”
1 Giăng 4:4 Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi,
vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.
Áp dụng
6
a)
b)
c)

Cách tốt nhất để được thoát khỏi sự sợ hãi là
sử dụng phép thuật.
tin cậy Chúa.
thắp nhang.

C. TỰ DO ĐỐI VỚI SỰ SAI LẠC
Ma quỷ giam giữ hằng triệu người trong đủ loại tôn giáo sai trật. Hắn gieo vào tâm trí con người
những ý tưởng sai lạc về cách để lên thiên đàng. Họ cầu nguyện với mặt trời, mặt trăng, cây cối, sông hồ,
và cố gắng đi tìm chân lý qua các giấc mơ, sự mặc khải. Họ cầu xin linh hồn người chết cứu giúp. Họ
thắp nhan đèn trước các thần tượng bằng vàng, bạc, gỗ, đá, thạch cao. Họ cúng tế và thề thốt khi cầu xin
thần linh giúp đỡ.
Tuy nhiên, Lời Đức Chúa Trời – chứ không phải ý tưởng con người – cho chúng ta biết con đường lên
thiên đàng. Khi bạn đọc Lời Đức Chúa Trời, bạn khám phá được chân lý và được giải thoát khỏi những
sự sai lạc kia.
Giăng 8:31-32. Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng: Nếu các ngươi hằng
ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.”
Áp dụng
7
a)
b)
c)

Chúng ta được tự do khỏi những sự sai lạc nhờ
những mặc khải chúng ta nhận được khi nằm mơ.
những ý tưởng của con người về thiên đàng.
chân lý chúng ta học biết trong Kinh thánh.

Trong các câu Kinh thánh sau đây, bạn có thể thấy rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn không chấp nhận
việc sử dụng ảnh tượng hoặc bất kỳ hình thức thờ cúng nào khác. Vì bạn đã dâng đời sống mình cho
Ngài, nên các mạng lệnh của Ngài quan trọng hơn bất cứ lời thề nguyện nào mà có thể bạn đã hứa một
cách sai trật khi [bạn] chưa hiểu biết thấu đáo. Những mạng lệnh này được Đức Chúa Trời ban cho và
chúng giải phóng bạn khỏi những lời hứa nguyện mà bạn đã đưa ra trước bất cứ hình tượng, vong linh
hoặc thần thánh nào.
Xuất Ê-díp-tô ký 20:3-5 Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho
mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong
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nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà; hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt
lại con cháu đến ba bốn đời.
Phục truyền luật lệ ký 18:10-12 Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang
qua lửa; chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm
chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong; vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ
làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó
khỏi trước mặt ngươi.
Bạn không cần phải hầu việc bất kỳ thần linh hoặc tà thần nào vì bạn đã thuộc về Đức Chúa Trời hằng
sống. Bạn cũng được giải thoát khỏi quyền lực của tà linh, khỏi nỗi lo sợ về những gì chúng có thể gây ra
cho bạn. Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đấng đang sống trong bạn là Đấng quyền năng hơn bất cứ tà
linh nào muốn làm hại bạn.
Áp dụng
8 Có bao giờ bạn thực hành hoặc tin bất cứ điều sai lạc nào trong số những điều đã được kể ra trong bài
học này hoặc trong các câu Kinh thánh vừa đọc chưa? Nếu có, bạn hãy cầu nguyện với Chúa như sau.
Hãy kể ra hết mọi điều sai lạc mà bạn từ bỏ ngay giờ này. Hãy xin Đức Chúa Trời giải thoát bạn khỏi
những điều này và bất kỳ nỗi lo sợ nào mà bạn có thể có đối với những điều đó.
Lạy Cha trên trời, Ngài là Đức Chúa Trời chân thật duy nhất. Ngài lớn hơn bất cứ điều gì trên trời và
dưới đất. Giờ đây, con từ bỏ ................................................ và sẽ không bao giờ thực hành những điều đó
nữa. Con sẽ chỉ thờ phượng Ngài, trong danh Con Ngài là Giê-xu, Chúa và Cứu Chúa của con. A-men.
D. TỰ DO ĐỐI VỚI SỰ LẪN LỘN
Trong phần đầu của Kinh thánh (phần Cựu ước), có rất nhiều luật lệ và một số người cảm thấy bối rối
về những luật lệ này. Những luật lệ này là gì? Và những luật lệ đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày
nay?
Nhiều luật lệ trong số này, vốn chỉ có tính cách lễ nghi về bản chất, thuộc về một giao ước mà Đức
Chúa Trời thiết lập với người Do Thái cách đây đã lâu. Môi-se tiếp nhận những điều khoản của giao ước
ấy cùng với mọi luật lệ đi kèm dành cho dân tộc mới mà ông đã lãnh đạo ra khỏi Ai Cập. Luật lệ bao gồm
những chỉ thị về các loại tế lễ, các dịp lễ lạc, các hình thức thờ phượng, sự tinh sạch, và thức ăn. Một số
người gọi giao ước đó là “luật Môi-se”, theo tên gọi của vị lãnh tụ này.
Mọi quy định mang tính tôn giáo này chỉ là những hình bóng về Chúa Cứu thế Giê-xu và sự cứu rỗi
mà Ngài sẽ đem lại. Ngài sẽ là sinh tế hoàn hảo cất bỏ đi tội lỗi của con người. Ngài sẽ làm ứng nghiệm
mọi điều mà luật pháp đó tượng trưng và sẽ thiết lập một giao ước mới với những ai tin nhận Ngài làm
Cứu Chúa, dầu họ có là người Do Thái hay không.
Vì vậy, những điều cấm kỵ trong luật Môi-se được dành cho người Do Thái từ thời Môi-se cho đến
thời Chúa Cứu thế Giê-xu. Về sau này, chúng ta ở dưới những điều khoản của giao ước mới, gọi là Tân
ước.

Áp dụng
9
a)
b)
c)

Thời gian hiệu lực của luật Môi-se là từ
lúc sáng tạo thế giới cho đến thời Môi-se.
thời Môi-se cho đến thời Chúa Cứu thế Giê-xu.
thời Chúa Cứu thế Giê-xu cho đến ngày nay.
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Một số người nhầm lẫn cho rằng chúng ta cần phải giữ ngày thứ bảy làm ngày thánh như luật Môise đòi hỏi. Nhưng từ khi Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết vào ngày thứ nhất trong tuần thì các tín đồ Cơđốc giáo đã quen nhóm nhau lại vào ngày đó, tức ngày Chúa nhật, để kỷ niệm sự phục sinh của Ngài. Từ
ngữ “Chúa nhật”, có nghĩa là “ngày của Chúa”, có từ thời đó
Ngày nay, chúng ta dành riêng một ngày trong tuần để cùng nhóm họp lại thờ phượng Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, chúng ta làm điều này không phải vì luật nào ràng buộc mình, mà vì chúng ta yêu mến Chúa
và vì Đức Thánh Linh ban cho chúng ta ước muốn được gặp gỡ các anh chị em trong Chúa của chúng ta.
Theo luật Môi-se, người ta không thể ăn một số loài động vật. Còn ở dưới giao ước mới, chúng ta
không bị ràng buộc bởi những hạn chế này. Chúng ta có cùng sự tự do mà Đức Chúa Trời đã ban cho
nhân loại rất lâu trước thời Môi-se. Ngài dặn Nô-ê rằng con người không được ăn huyết và điều cấm kỵ
này được lặp lại trong Tân ước. Nhưng chúng ta được phép ăn bất cứ loại thịt nào.
Sáng thế ký 9:3-4 Phàm, vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho
mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh. Song, các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có
máu.
1 Ti-mô-thê 4:4-5. Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi
đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được, vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật
đó được nên thánh.
1 Cô-rinh-tô 10:25, 27 Phàm vật gì bán ở hàng thịt, hãy ăn, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi về việc
đó, bởi chưng đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Nếu có người chẳng tin mời anh em
và anh em muốn đi, thì không cứ họ dọn ra đồ gì, hãy ăn đi hết thảy, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi
hết.
Cô-lô-se 2:16 Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng
mới, hoặc ngày sa-bát.
Áp dụng
10 Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi câu ĐÚNG.
a) Những quy tắc tôn giáo trong luật Môi-se chỉ là hình bóng về sinh tế toàn vẹn là Chúa Cứu thế Giêxu.
b) Cơ đốc nhân ngày nay phải thờ phượng Đức Chúa Trời vào ngày thứ bảy mỗi tuần
c) Cơ đốc nhân ngày nay được tự do ăn bất cứ loại thịt nào.
d) Các luật lệ và ngày thánh vẫn áp dụng cho người tín đồ Cơ-đốc giáo ngày nay.
E. TỰ DO ĐỐI VỚI TÂM TRẠNG LO ÂU
Cha của bạn yêu thương bạn và sẽ lo liệu các nhu cầu của bạn. Hãy tin cậy Ngài.
1 Phi-e-rơ 5:7 Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em.
Ma-thi-ơ 6:31-33 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.
Áp dụng
11 Hãy đọc 1 Phi-e-rơ 5:7 năm lần.
12 Bạn có đang lo âu về điều gì không? Hãy thưa với Cha trên trời về nó. Hãy cám ơn Ngài vì đã đáp lời
và thôi đừng lo lắng nữa.
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Bệnh tật khiến chúng ta lo âu trong cuộc sống. Nhưng đây là một loại lo lắng khác mà chúng ta có thể
trao cho Cha trên trời. Chúa Cứu thế Giê-xu, vị Danh y đại tài, chính là người bạn thân nhất của bạn.
Ngài yêu bạn. Cũng như Ngài đã chữa lành những kẻ bệnh tật khi Ngài còn sống trên đất này, ngày nay
Chúa vẫn còn chữa bệnh cho chúng ta để đáp lời cầu nguyện. Kinh thánh chép rằng bạn nên mời các
trưởng lão trong Hội Thánh (tức mục sư và các vị lãnh đạo khác) đến cầu nguyện cho bạn khi bị bệnh.
Gia-cơ 5:14-15 Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão Hội Thánh đến; sau khi
nhơn danh Chúa xức dầu cho người bịnh, đoạn thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu
nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội cũng sẽ được tha.

Vị mục sư và các trưởng lão có thể đặt tay họ lên người bạn, hoặc họ có thể xin Đức Chúa Trời chạm
đến bạn và chữa lành bạn. Hoặc họ cũng có thể xức dầu cho bạn; đây là cách tỏ ra họ tin cậy nơi quyền
năng Đức Thánh Linh chữa bệnh cho bạn.
13 Bạn có cần được chữa lành không? Hãy mời vị mục sư đến cầu nguyện cho mình. Nếu bạn đang học
tài liệu này theo chương trình hàm thụ, những nhân viên trung tâm sẽ rất sẵn lòng cầu nguyện cho bạn.
Hãy viết cho họ biết nhu cầu của bạn khi bạn gửi phiếu trả lời về trung tâm.
Nhiều người đã kinh nghiệm sự chữa lành kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Nhưng đôi khi, Đức Chúa Trời
không chữa lành cho chúng ta ngay lập tức. Chẳng hạn như sứ đồ Phao-lô cầu nguyện xin Chúa ba lần về
một chứng bệnh của ông. Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của Phao-lô, nhưng Ngài không cất đi nan
đề ấy. Ngài phán với Phao-lô: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu
đuối” (2 Cô-rinh-tô 12:9).
Tuy nhiên, dù thế nào chăng nữa, bạn vẫn có thể tin cậy Đức Chúa Trời hoàn toàn. Rồi sẽ đến ngày
Ngài biến hóa thân thể của bạn giống như thân thể của Chúa Cứu thế Giê-xu. Thân thể mới của bạn sẽ
hoàn hảo! Chẳng còn bệnh tật, chẳng còn khiếm khuyết hay yếu đuối nào gây phiền não cho bạn thêm
nữa.

F. SỰ TỰ DO TRONG TƯƠNG LAI
Mục tiêu 3. Yên nghỉ trên công việc Chúa Cứu Thế đã làm để cứu bạn.

Sự tự do mà bạn hiện được hưởng rất tuyệt vời. Nhưng Đức Chúa Trời còn dành thêm cho bạn nhiều
sự tự do hơn nữa trong tương lai. Chúa Giê-xu, Đấng Giải Cứu Vĩ Đại, sẽ trở lại trần gian này để tiếp đón
những người thuộc về Ngài. Lúc ấy, bạn sẽ kinh nghiệm được sự tự do vinh hiển đầy trọn của con cái
Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu sẽ đem bạn về quê hương trên trời của bạn trên thiên đàng. Mọi tạo vật sẽ
được giải thoát mãi mãi khỏi sự hiện diện và mọi hậu quả của tội lỗi.
Khải huyền 21:4 Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có
than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.
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Rô-ma 8:18 Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu
đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.
Rô-ma 8:20-21 Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt
phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự
tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời.
Áp dụng
14 Hãy đọc Khải huyền 21:4 bốn lần. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về sứ điệp của Ngài và về tương lai
vinh hiển mà Ngài dành cho bạn.
G. GÌN GIỮ SỰ TỰ DO CỦA BẠN
Mục tiêu 4. Luôn sống một cuộc đời tự do.

Cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại đem chúng ta về nhà với Ngài, chúng ta vẫn phải tranh chiến chống
lại ma quỷ. Sẽ có cám dỗ và thử thách, nhưng chúng ta không được từ bỏ sự tự do của mình.
Ga-la-ti 5:1 Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do vậy hãy đứng vững chớ lại để mình
dưới ách tôi mọi nữa.
Đừng bao giờ quên rằng đời sống mới và sự tự do mà bạn hiện có được ấy là nhờ bạn ở trong Chúa
Cứu Thế Giê-xu. Chúng lệ thuộc vào sự hiện diện và quyền năng của Ngài bên trong bạn – chứ không
phải vào mức độ bạn gắng sức để trở thành người tốt. Đời sống tín đồ không phải là tuân giữ một loạt các
luật lệ, mà là “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” (Cô-lô-se 1:27).
2 Cô-rinh-tô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã
qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới!
Ga-la-ti 2:20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống
nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin
của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
Áp dụng
15 Hãy đọc 2 Cô-rinh-tô 5:17 và Ga-la-ti 2:20 mỗi câu năm lần.
16
a)
b)
c)
d)

Đời sống Cơ-đốc và sự tự do mới của bạn lệ thuộc vào
việc bạn tuân giữ một loạt luật lệ.
mức độ bạn nỗ lực để trở thành người tốt.
kiến thức của bạn về tôn giáo.
sự hiện diện của Chúa Cứu thế trong bạn.

Trong Chúa Cứu Thế, bạn đã tìm được một đời sống mới thật kỳ diệu – sự sống vĩnh hằng với sự tự
do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Hãy trân trọng sự tự do đó trên hết tất cả, rồi bạn sẽ càng thêm
vui thích sự tự do đó khi năm tháng trôi qua, và vào tận trong cõi đời đời nữa.
XIN CHÚC MỪNG BẠN
Bạn đã học xong khóa học này. Chúng tôi hy vọng nó hữu ích đối với bạn! Xin đừng quên làm Bài
đánh giá phần 2 và nộp lại cho người hướng dẫn.
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6 b) tin cậy Chúa.
1 c) tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình.
7 c) chân lý chúng ta học biết trong Kinh thánh.
3 b) Nếu bạn chống cự ma quỷ thì ma quỷ sẽ lánh xa bạn.
9 b) thời Môi-se cho đến thời Chúa Cứu Thế Giê-xu.
4 a)
b)
c)
d)
e)

1. Sự tự do mà bạn được hưởng hiện nay cũng như trong tương lai
2. Sự tự do mà bạn được hưởng trong tương lai
1. Sự tự do mà bạn được hưởng hiện tại cũng như trong tương lai
1. Sự tự do mà bạn được hưởng hiện tại cũng như trong tương lai
2. Sự tự do mà bạn được hưởng trong tương lai

10 Câu a và c đúng.
5 Đức Chúa Trời cho phép bạn chịu cám dỗ để bạn học cách thắng hơn những cám dỗ và trở nên mạnh
mẽ.
16 d) sự hiện diện của Chúa Cứu thế trong bạn.

