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Bạn thân mến, 
  
Có khi nào bạn có tự hỏi rằng đời sống thực sự  là gì không? Tại sao bạn được sinh ra? Bạn sẽ 
tìm thấy hạnh phúc bằng cách nào? Nếu bạn đã từng tự hỏi như vậy, thì sáu bài học này sẽ rất 
hữu ích cho bạn. Những bài học này bao gồm:  
 
Bài học           Trang  

1. Những Bi Kịch Gì Đang Diễn Ra Trên Thế Giới?    4 
2. Đâu Là Chân Lý Về Đức Chúa Trời?       12 
3. Ý Nghĩa Của Cuộc Sống Là Gì?      20 
4. Nhu Cầu Lớn Nhất Của Bạn Là Gì?      28 
5. Điều Gì Xảy Ra Sau Cái Chết?       36 
6. Thế Nào Gọi Là Một Hội Thánh Chân Chính?     44 

 
Mặc dầu bài học thứ nhất được đầy đủ về nội dung của bài, nhưng cũng là phần giới thiệu cho 
những bài học tiếp theo. Những bài học này đưa ra câu trả lời cho những vấn đề trọng đại mà 
mọi người muốn hỏi về cuộc sống.  
 
Mỗi bài học đều được soạn thảo cẩn thận để bạn hiểu rõ nội dung. Thuộc lòng câu Kinh Thánh 
và những câu hỏi trong bài học là hai phần quan trọng trong cách soạn bài này. Vì vậy, hãy 
dành thời gian để học thuộc lòng các câu Kinh Thánh và trả lời các câu hỏi trong từng bài học.  
 
Sau khi hoàn tất bài học, hãy mở sang phần câu hỏi ở cuối sách và trả lời các câu hỏi trong bài. 
Sau khi hoàn tất cả sáu bài học và trả lời câu hỏi cho mỗi bài học, bạn hãy gởi câu trả lời cho 
chúng tôi theo địa chỉ được ghi ở cuối sách. Sau đó, chúng tôi sẽ gởi đến bạn giấy chứng nhận 
đã hoàn tất chương trình này.  
 
Bạn có thể hình dung được, tìm câu trả lời cho những vấn đề trọng đại của đời sống sẽ cần đến 
nỗ lực về phía bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận ra rằng những bài học này rất thú vị và dễ hiểu.  
 
Chúng tôi sẽ rất vui khi nhận được thư hoặc email của bạn. Bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào 
mà bạn nghĩ đến trong khi học loạt bài này. Chúng tôi luôn mong đợi sẽ nhận được ý kiến của 
bạn.  
 
Chào mừng bạn đến gia đình Global University.  
 

GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH 
 

 
 

email—ced@globaluniversity.edu • ĐT. (417) 862-9533 • FAX(417) 862-3386 
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NHỮNG BI KỊCH GÌ  
ĐANG DIỄN RA TRÊN THẾ GIỚI? 

 
TRONG BÀI NÀY, BẠN SẼ HỌC VỀ 

 
• Làm Thế Nào Để Chúng Ta Có Thể Biết Được Lẽ Thật?  
• Thế Giới Đã Bắt Đầu Như Thế Nào? 
• Điều Sai Trật Gì Với Thế Giới?  
• Còn Có Sự Hy Vọng Nào Cho Thế Giới Không?  

 
PHẦN 1  

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TA CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC LẼ THẬT? 
 
Khoa Học, Lịch Sử Và Quan Sát  
Bạn có thể học được nhiều điều kỳ thú về thế giới và con người qua khoa học, lịch sử và quan 
sát. Tuy nhiên, bạn không thể học được những giải đáp của nhiều câu hỏi quan trọng trong đời 
sống từ những lĩnh vực trên bởi chúng không cho bạn biết đời sống bắt đầu như thế nào, mục 
đích của cuộc sống là gì và tương lai sẽ ra sao.  
 
Kinh Thánh  
Chỉ có Đấng tạo dựng nên thế giới mới cho bạn biết được về 
cách Ngài tạo dựng nên thế giới và tại sao. Ngài cho chúng ta 
biết lẽ thật về những điều đó trong Sách của Ngài là Kinh 
Thánh. Đó là quyển sách chỉ dẫn cách sống trên thế giới.  
 

 
 

Khóa Học Này- Những Vấn Đề Trọng Đại Của Cuộc Sống  
Các bài học này đền căn cứ trên nền tảng Kinh Thánh và trích dẫn nhiều câu Kinh Thánh để trả 
lời những câu hỏi của bạn. Trước mỗi trích dẫn đều có phần tham chiếu: tên sách, số chương và 
số câu, do đó bạn có thể tìm được những lời trong Kinh Thánh.  
 
Có nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau từ những thứ tiếng trong nguyên bản. Các lời văn ở 
đây có thể có đôi chút khác biệt so với các lời văn trong Kinh Thánh của bạn. Những câu Kinh 
Thánh trong bài học này đều được trích từ bản dịch Kinh Thánh Tiếng Việt Truyền thống và Bản 
dịch mới.  
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PHẦN 2  
THẾ GIỚI ĐÃ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO? 

 
Có Phải Thế Giới Đã Tự Hình Thành Không?  
 Bạn đã bao giờ tự hỏi mình rằng “Thế giới này từ đâu đến? Có phải thế giới đã tự hình 
thành không? Hay phải có một trí óc vĩ đại nào đó đã hoạch định cho sự sáng tạo và một quyền 
năng vĩ đại đã tạo dựng nên thế giới?”  
 Khi nhìn thấy một chiếc xe đạp, xe hơi hay một chiếc máy bay, bạn biết rằng những sự 
vật này không thể tự nhiên mà hình thành. Phải có một ai đó đã hoạch định và chế tạo ra các sản 
phẩm dựa vào những qui luật cố định.  
 
Thế Giới Đã Được Hình Thành Theo Một Kế Hoạch  
 Thế giới và những vật trong đó đều hoạt động theo các khuôn mẫu cố định mà chúng ta 
gọi là qui luật thiên nhiên. Khoa học càng khám phá ra nhiều điều về những qui luật này, chúng 
ta càng chắc chắn rằng phải có một Đấng nào đó đã hoạch định mọi chi tiết của vũ trụ, tạo ra vũ 
trụ và giữ vũ trụ vận hành theo đúng kế hoạch của Ngài. Đấng đó chính là Đức Chúa Trời, Đấng 
Tạo Hóa toàn năng, toàn tri. Ngài là Chúa, hay là Đấng cai trị vũ trụ.  
 
Xin bạn học thuộc lòng câu Kinh Thánh 
 
Sáng thế ký 1:1 - Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. 
Giăng 1: 3 - Muôn vật bởi Ngài làm nên. 
 

 
 

Đức Chúa Trời Tạo Nên Một Thế Giới Tuyệt Hảo  
 Đức Chúa Trời dựng nên mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và trái đất. Ngài định vị trí quỹ 
đạo của các hành tinh để chúng không bị va chạm vào nhau. Chúa cũng xác định khoảng cách 
chính xác giữa mặt trời và trái đất- không quá gần để mọi thứ trên trái 
đất sẽ bị thiêu đốt, cũng không quá xa để chúng ta sẽ bị lạnh cóng. Đại 
dương và đất liền được tính theo một tỉ lệ hoàn hảo, và thời tiết thích 
hợp. Đức Chúa Trời dựng nên mọi sinh vật. Cuối cùng, Chúa đã tạo 
dựng nên con người và đặt để con người trong thế giới đẹp đẽ, kỳ diệu.  
 
Xin bạn học thuộc lòng câu Kinh Thánh 
  
Sáng thế ký 1: 31 - Đức Chúa Trời nhìn mọi vật Ngài dựng nên và thấy là rất tốt. 
 
Tại Sao Chúa Tạo Dựng Nên Thế Giới?  

Đức Chúa Trời tạo dựng thế giới để Ngài vui hưởng thế giới. Ngài đã tạo dựng nên con 
người để trở thành con cái của Ngài, để Ngài yêu thương và vui thỏa với chúng ta. Chúa tạo 
dựng nên trái đất để làm nhà cho con người. Ngài sẽ vui thích vẻ đẹp và sự trật tự trong vũ trụ 
của Ngài, nhưng trên hết, Chúa thỏa lòng trong tình yêu của con cái Ngài.  
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Khải huyền 4: 11 - Chúa đã sáng tạo vạn vật, do ý chỉ của Chúa mà vạn vật mới hiện 
hữu và được sáng tạo. 
 
Thi thiên 149: 4 - Chúa vui lòng nơi con dân Ngài.  

 
Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài trở nên giống như Ngài và dự phần trong công việc của Ngài. 
Vì vậy, Ngài ban cho A-đam và Ê-va, người nam và người nữ đầu tiên, bản chất giống như Ngài 
trong nhiều cách. Đức Chúa  Trời đã dạy dỗ họ. Với sự giúp đỡ của Ngài, nhân loại đã cai trị mặt 
đất.  

 
Sáng thế ký 1: 26 - Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình 
ta …….., đặng quản trị …..trên mặt đất, và khắp cả đất. 
 

 
THỰC HÀNH 

 
Xin điền vào những khoảng trống. 
 

• Quyển sách nào cho chúng ta biết về cách thức và lý do tạo dựng nên thế giới? 
……………………………………………………………………………………… 

• Ai thiết lập những khuôn mẫu cho cuộc sống mà chúng ta gọi là qui luật tự nhiên? 
………………………………………………………………………………………

• Thế giới này được tạo dựng nên cho sự vui thỏa của ai? …………………………..
• Thế gian này tốt hay xấu? …………………………………………………………. 
• Đức Chúa Trời ban cho A-đam và Ê-va bản tính giống như ……………………… 
• Đức Chúa Trời muốn con người vui thỏa tình yêu của Ngài và trở thành 

…..………………………………………………………………..……của Ngài.  
• Với sự giúp đỡ của ………………………………………….., con người cai trị 

trên ………………………………………………………………………………… 
 

      
Kiểm tra câu trả lời của bạn bằng cách xem lại phần bài mà bạn đã học và sửa lại những 
câu sai. 
 
 
 
 
 

 
 



PHẦN 3  
ĐIỀU SAI TRẬT GÌ VỚI THẾ GIỚI?  

 
Đã Có Điều Sai Trật  
 Hãy nhìn xung quanh và bạn sẽ thấy nhiều khổ đau, gây gỗ, bạo lực, chiến tranh, đói kém 
và chết chóc. Thế giới ngày nay không còn toàn hảo. Có điều gì không đúng đã xảy ra? Thế giới 
đã từng hoàn hảo này đã bị kẻ thù của Đức Chúa Trời và chính con người huỷ hoại.  
 
Kẻ Thù Của Đức Chúa Trời  
 Đức Chúa Trời có một kẻ thù gọi là Sa-tan hay ma quỷ. Hắn được Đức Chúa Trời tạo nên 
nhưng đã trở nên kiêu ngạo và nổi loạn. Giờ đây, Sa-tan chống lại mọi thứ mà Đức Chúa Trời ưa 
thích…; Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, Sa-tan dùng cái ác chống lại cái thiện. Đức Chúa Trời 
muốn giúp chúng ta; Sa-tan cố huỷ hoại chúng ta. Đức Chúa Trời muốn vui hưởng tình yêu và sự 
tương giao của con người nhưng ma quỷ lại cố phân rẽ chúng ta ra khỏi Ngài. Sa-tan cố khiến 
chúng ta đi theo hắn thay vì đi theo Đức Chúa Trời.  
 
Tội Lỗi Của Con Người  
 Sa-tan nói với A-đam và Ê-va những lời dối trá về Đức Chúa Trời. Hắn cố thuyết phục 
họ phạm tội; tức là không vâng lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cảnh báo A-đam rằng tội 
lỗi sẽ đem đến sự chết vì tội lỗi phân rẽ con người khỏi Đức Chúa Trời. Sự sống đến từ Đức 
Chúa Trời, nên phân rẽ khỏi Ngài sẽ dẫn đến sự chết. Nhưng A-đam và Ê-va đã chọn tin vào lời 
của Sa-tan hơn là lời của Đức Chúa Trời. Họ phá bỏ những nguyên tắc của Chúa và đi theo ý 
riêng của mình. Điều này dẫn đến những hậu quả bi thảm cho thế gian.  
 
Ảnh Hưởng Của Tội Lỗi  
Tội lỗi đem bệnh tật và sự chết vào thế gian.  
 
Rô-ma 5:12 - Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong 
thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên 
hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội 

 
  Tội lỗi đã phá vỡ mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và loài người. Chừng nào con 
người còn nổi loạn, không vâng lời và đầy tội lỗi, con người sẽ không thể có mối tương giao với 
Đức Chúa Trời. Thay vì là tôi tớ của Đức Chúa Trời, con người là tôi tớ của tội lỗi.  
 
Rô-ma 6:16 - Anh chị em không biết rằng một khi anh chị em 
đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, thì anh chị em sẽ làm nô lệ 
của người mình vâng phục, hoặc của tội lỗi để phải chết, hoặc 
của sự vâng lời để được trở nên công chính chăng?  
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Khi chọn không vâng lời Đức Chúa Trời, chúng ta cùng dự phần vào sự nổi loạn của Sa-
tan và chấp nhận luật lệ của hắn. Trái đất đã trở thành một trận chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-
tan. Bạn cần phải chọn đứng bên nào.  
 
Chọn Lựa Của Bạn- Đường Lối Của Đức Chúa Trời Hoặc Đường Lối Của Sa-Tan  
 
Giô-suê 24:15 - Ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục 
sự……nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Chúa Trời. 
 
 
  
ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CHO CHÚNG TA SA-TAN TRAO CHO CHÚNG TA  
Trong Cõi Thiên Nhiên  
Một công trình sáng tạo toàn hảo 
Đời sống sung mãn  
Trật tự        Quân bình  
 
Trong Thân Thể Của Chúng Ta 
Sự sống và sức khỏe 
Mong muốn lành mạnh  
 
 
 
Trong Suy Nghĩ, Cảm Nhận Và Hành Động 
Của Chúng Ta  
Yêu thương lành mạnh 
Suy nghĩ đúng đắn  
Tự do lựa chọn 
Tương giao với Đức Chúa Trời 
Vâng phục 
Có ích  
Hạnh phúc           Công bằng 
Tự tin                   Bình an 
Khiêm nhường     Tin cậy  
Mục đích              Khôn ngoan  
Chân lý                 Sự sáng tạo  
Đức tin                  Niềm vui  

Trong Cõi Thiên Nhiên  
Bản tính đồi bại  
Vô trật tự                    Nghèo khổ  
Hỗn loạn                      Đói kém  
 
Trong Thân Thể Của Chúng Ta  
Bệnh tật và cái chết  
Những thói xấu  
Ham muốn nhục dục 
Đói khát 
 
Trong Suy Nghĩ, Cảm Nhận Và Hành Động 
Của Chúng Ta  
Nô lệ cho tội lỗi  
Phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời 
Nổi loạn  
Ích kỷ                          Tội ác  
Vô định                       Chiến tranh 
Tư tưởng xấu xa          Ghen ghét  
Hủy phá  
Buồn bã  
Vô tín                         Kiêu ngạo  
Nghi ngờ                    Lầm lỗi  
Không công bằng       Sợ hãi  
Cãi cọ                         Điên rồ  
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THỰC HÀNH 
Đánh dấu X vào những điều bạn muốn trong bản ghi các điều kể trên và ghi con số không (0) 
bên cạnh những điều bạn không muốn.  

• Theo những điều bạn đánh dấu, bạn sẽ muốn đứng về phía Đức Chúa Trời hay phía Sa-
tan? ……………………………………………………………………………….. 
 

 
PHẦN 4 

CÓ SỰ HY VỌNG NÀO CHO THẾ GIỚI KHÔNG?  
 
Đức Chúa Trời Vẫn Quan Tâm Đến Thế Giới  
 Đức Chúa Trời vẫn yêu chúng ta mặc dù chúng ta phạm tội. Ngài đã đưa ra một cách 
thức để cứu chúng ta khỏi tội lỗi, Sa-tan và sự chết đời đời. Đức Chúa Trời vẫn cai trị vũ trụ này 
và một ngày nào đó, Ngài sẽ trở lại để đưa thế gian này trở về sự vâng phục Ngài.  
 
Con Trời Gánh Lấy Hình Phạt Của Chúng Ta  
 Mỗi người trên mặt đất đều đã phạm tội và đều bị kết án phải chết. Chúng ta không có 
một phương cách nào để tự cứu lấy mình. Nhưng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi đã ban 
Con Ngài, Chúa Giê-xu Christ đến để gánh lấy hình phạt của chúng ta.  
 Hơn 2000 năm trước, Chúa Giê-xu đã đến thế gian  
và được một trinh nữ sinh ra theo cách siêu nhiên tại xứ sở Palestine. Ngài đã dạy 
dỗ cho con người lẽ thật về Đức Chúa Trời và về tình yêu của Ngài. Chúa Giê-xu 
đã không làm gì sai trong cuộc đời mình. Ngài đối xử với mọi người bằng sự tôn 
trọng và lòng nhân từ. Thế nhưng, con người lại đối xử với Ngài như một kẻ phạm 
tội; Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá và chịu chết. Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta.  
 Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho thế gian biết rằng Chúa Giê-xu là Con của Ngài bằng cách 
khiến Chúa Giê-xu sống lại sau ba ngày. Bốn mươi ngày sau đó, Chúa Giê-xu đã về trời.  

Bạn hữu của Chúa Giê-xu, những người đã nhìn thấy Ngài sau khi phục sinh và chứng 
kiến cảnh Ngài thăng thiên về trời đã nói về điều này trong các sách Phúc âm.  
 
Tiếp Nhận Chúa Giê-Xu Giúp Chúng Ta Trở Nên Con Cái Của Đức Chúa Trời  
 Vì Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt của chúng ta, nên những ai tiếp nhận Ngài làm 
Cứu Chúa được tự do thoát khỏi quyền lực của Sa-tan. Khi chúng ta quay lưng khỏi tội lỗi, Đức 
Chúa Trời khiến chúng ta trở nên con cái Ngài và ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Đức Chúa 
Trời khích lệ chúng ta tin Con Ngài để được cứu khỏi tội lỗi, nhưng Ngài không buộc chúng ta 
làm điều đó.  
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Rô-ma 5: 17 - Vì nếu bởi tội phạm của một người mà qua người đó sự chết thống trị thì cũng bởi 
một Người, Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà những người nhận được ân sủng và tặng phẩm công chính 
cách dư dật, sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dường nào? 
 
Xin bạn học thuộc lòng câu Kinh Thánh 
Giăng 3: 16 - Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho 
hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 
 
Rô-ma 6: 23 - Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức 
Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. 
 
Bạn Có Thể Sống Trong Một Thế Giới Toàn Hảo  
 Một ngày nào đó, Chúa Giê-xu sẽ quay trở lại thế gian để giải thoát thế gian khỏi tội lỗi 
và biến mọi vật trở nên mới. Nếu bạn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa ngay bây giờ, bạn sẽ sống 
với Ngài trong sự hạnh phước trọn vẹn sau này. Thậm chí ngay bây giờ, cuộc sống của bạn sẽ tốt 
đẹp hơn vì Chúa Giê-xu sẽ sống trong bạn để bạn có thể làm mọi điều đẹp lòng Ngài. Bạn có thể 
bắt đầu vui hưởng những phước hạnh của con cái Đức Chúa Trời ngay ngày hôm nay.  
 

 
THỰC HÀNH  

Xin hãy điền tên của bạn vào ô trống dưới đây  
 

Vì Đức Chúa Trời yêu thương  
…………………………………………………… 
đến nỗi đã ban con Một của Ngài hầu cho hễ 

……………………………………………………. 
tin Con ấy không bị hư mất  

nhưng được sự sống đời đời.  
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Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, xin hãy cầu nguyện như sau:  
 
 

Lời Cầu Nguyện  
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu thương con và ban Con Ngài đến thế gian chết thay cho tội lỗi của 
con. Con xin được tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của con ngay thì giờ này. Suốt đời con, 
con xin được đứng bên cạnh Ngài, chứ không phải thuộc về của Sa-tan. Xin biến đổi con thành 

con người theo ý Ngài muốn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN TẤT BÀI HỌC 1 
 

Hãy mở sang phần Câu hỏi Bài học ở cuối sách. Trả lời các câu hỏi cho Bài học 1. Sau đó, 
học tiếp bài số 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xin Chúa ban phước dư dật trên bạn!  



2  
ĐÂU LÀ CHÂN LÝ 
VỀ 
ĐỨC CHÚA TRỜI?  
TRONG BÀI NÀY, BẠN SẼ HỌC VỀ  
 

• Tại Sao Bạn Cần Biết Chân Lý Về Đức Chúa Trời?  
• Làm Thế Nào Bạn Có Thể Hiểu Lẽ Thật Về Đức Chúa Trời?  
• Đức Chúa Trời Là Đấng Như Thế Nào?  
• Đức Chúa Trời Muốn Bạn Thờ Phượng Ngài Như Thế Nào?  

 
PHẦN 1  

TẠI SAO BẠN CẦN BIẾT CHÂN LÝ VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI? 
 
Bạn cần biết lẽ thật về Đức Chúa Trời:  
 
Đức Chúa Trời Là Ai?  

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Đấng  Tể Trị và Đấng Phán Xét cả vũ 
trụ.  Là Đấng Tạo Hóa, Ngài dựng nên muôn vật đang hiện hữu. Là Đấng 
Tể Trị, Ngài có những luật lệ để làm ích lợi cho tất cả các sinh vật Ngài đã 
dựng nên và cho thế giới của Ngài. Là Đấng Phán Xét, Ngài sẽ quyết định 
phần thưởng cuối cùng cho con người tùy theo cách họ đáp ứng với Ngài. 
Do Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa, Đấng cai trị và Đấng phán xét, bạn 
cần biết lẽ thật về Ngài cũng như chương trình Ngài dành cho bạn.  

 Đức Chúa Trời cũng là người Cha đầy lòng yêu thương; Ngài ban cho bạn niềm vui thực 
sự. Bạn cần biết Ngài để vui hưởng tình yêu và những ơn phước của Ngài.  
 
Vì Đây Là Điều Quan Trọng Đối Với Vấn Đề Sinh Tử Của Bạn  
 Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống. Ngài ban cho bạn một cuộc sống tốt đẹp, đầy trọn 
hơn và một cuộc sống hoàn hảo không bao giờ dứt sau sự chết.  
 

Xin Bạn Học Thuộc Lòng Câu Kinh Thánh   
Giăng 17: 3 - Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, 
cùng Giê-xu Christ, là Đấng Cha đã sai đến. 
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Vì Để Làm Đẹp Lòng Chúa, Chúng Ta Phải Biết Về Ngài  
 Con cái Đức Chúa Trời yêu mến Ngài và muốn làm đẹp lòng Ngài. Nếu bạn đã tiếp nhận 
Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì giờ đây bạn đã là con cái của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ 
muốn biết rõ hơn về Cha Thiên Thượng của bạn mỗi ngày cũng như tìm ra những điều Ngài 
thích để bạn có thể làm đẹp lòng Ngài trong mọi điều bạn làm. Đây là cách duy nhất để tìm ra sự 
thỏa lòng thật sự trong cuộc sống vì bạn được tạo dựng nên để làm những điều làm đẹp lòng 
Chúa.  
 

 
THỰC HÀNH 

Xin bạn điền vào ô trống  
Việc tôi phải biết lẽ thật về Đức Chúa Trời là điều quan trọng bởi vì 

• …………………………. Đức Chúa Trời ………………………………………….. 
• Đây là vấn đề của ……………………………….….. hoặc ……….……………….. 

cho tôi.  
• Để ……………………………… Đức Chúa Trời, tôi cần …………….…………… 

Ngài. 
• Theo Giăng 17:3, chính là …………………………. Để con người nhìn biết Cha, 

…………………………………………….. và biết ……………đã sai đến.  
 
 

PHẦN 2  
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN CÓ THỂ HIỂU BIẾT LẼ THẬT VỀ 

ĐỨC CHÚA TRỜI? 
 
Bằng Cách Nhìn Vào Những Công Việc Của Ngài 
 Bạn có thể biết đôi điều về một người khi nhìn vào công việc của người đó. Khi nhìn vào 
thế giới mà Đức Chúa Trời đã dựng nên, bạn biết Ngài là Đấng rất khôn ngoan và đầy quyền 
năng.  

 
Rô-ma 1:20 - Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, 
tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ 
sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Nên họ 
không còn lý do chữa tội. 

 
Từ Người Khác  

Bạn có thể tìm ra sự thật về một người nào đó từ những người biết họ một cách cá nhân. 
Trong Kinh Thánh, chúng ta đọc thấy những phần ký thuật đầy hào hứng về nhiều người biết 
Chúa một cách riêng tư. Ngài trò chuyện với họ, giải quyết những nan đề cho họ và chu cấp nhu 
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cầu của họ. Ngài chữa lành thân thể của họ và ban cho họ sức mạnh và niềm vui. Đức Chúa Trời 
vẫn không thay đổi. Ngày nay trên mỗi lục địa, bạn vẫn có thể tìm thấy hàng ngàn những người 
đã hiểu biết và yêu mến Chúa. Họ sẽ cho bạn biết Ngài là Đấng lạ lùng như thế nào.  

 
I Giăng 1: 3 - Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em 
cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa 
Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ.  

 
Từ Những Điều Chúa Phán  
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 Bạn có thể hiểu một người qua việc đọc những gì  
người đó viết và qua việc nghe người đó trò chuyện. Đức  
Chúa Trời phán với bạn qua Kinh Thánh. Nhờ đó, bạn  
khám phá ra bản tính, chương trình, tình cảm và tình yêu  
thương Ngài dành cho bạn.  
 

Giăng 5: 39 - Các người nghiên cứu Kinh Thánh… Chính Kinh Thánh cũng làm chứng 
về Ta. 

Qua Kinh Nghiệm Cá Nhân 
 Bạn có thể hiểu biết rõ về một người khi sống gần với họ, trò chuyện và làm việc chung 
với người đó. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu Ngài theo cách đó, vì vậy, Chúa đã ban Con 
Ngài, là Chúa Giê-xu Christ đến sống giữa con người. Chúa Giê-xu cũng giống như Cha Ngài 
nên qua Ngài, chúng ta có thể nhìn thấy đặc tính của Đức Chúa Trời. Bạn có thể biết Đức Chúa 
Trời qua Đấng Christ.  
 

Hê-bơ-rơ 1:1-3 - 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,…… Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng 
của bổn thể Ngài.  

 
 Khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa, Ngài sẽ bày tỏ Đức Chúa Trời cho 
bạn. Khi trò chuyện với Chúa trong những lời cầu nguyện và đọc lời Ngài, bạn sẽ kinh nghiệm 
được sự hiện diện và biết Ngài theo cách mà bạn chưa từng nghĩ đến.  
 

Giăng 14: 21, 23  - Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, 
và tỏ cho người biết ta. …..Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu 
người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. 
 
 
 
 



 
 

THỰC HÀNH 
 
Dưới đây là năm cách để hiểu rõ về Đức Chúa Trời. Bạn sẽ có sử dụng tất cả năm cách 
này để hiểu Ngài không? Gạch dưới những cách mà bạn cần làm hay sẽ làm thường 
xuyên hơn.  

• Cảm kích công việc của Ngài trong tự nhiên  
• Lắng nghe những ai biết Ngài và Lời Ngài  
• Đọc Kinh Thánh, là quyển sách của Chúa  
• Học biết về Con Trời, là Chúa Giê-xu Christ  
• Trò chuyện với Đức Chúa Trời một cách cá nhân qua lời cầu nguyện  

 
 

PHẦN 3  
ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG NHƯ THẾ NÀO? 

 
Đức Chúa Trời Là Một Đấng Thần Linh Vô Hạn Và Là Đấng Đời Đời  
 Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian, không gian và những định luật thiên 
nhiên như chúng ta. Ngài luôn luôn tồn tại và sẽ luôn hiện hữu. Ngài có mặt ở khắp mọi nơi. 
Chúa biết mọi điều và có thể làm bất cứ điều gì.  
 
Đức Chúa Trời Là Đấng Ba Ngôi Trong Một (Tam Vị Nhứt Thể) 
 Một số người cho rằng Đức Chúa Trời như một động lực khách quan đang điều khiển vũ 
trụ, hay là một ảnh hưởng lâu bền. Nhưng chúng ta biết rằng Ngài là một Đấng có suy tưởng, 
cảm xúc và hành động.  

Thật vậy, Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời là Đấng Ba Ngôi trong một, là Đức Chúa 
Trời Ba Ngôi. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh có cùng một bản chất, quyền 
năng và mục đích. Cả ba cùng hành động hòa hiệp trọn vẹn như một Đấng - một Đức Chúa Trời.  
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Ma-thi-ơ 28: 19 - Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh 
Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm 
cho họ. 

 
Đức Chúa Trời Là Tình Yêu Thương  

 

Đức Chúa Trời là tình yêu thương - tình yêu là bổn tánh của Ngài. Chúa yêu 
thương mọi người. Ngài yêu thương bạn và muốn ban cho bạn điều tốt nhất trong 
cuộc đời. Chúa cũng muốn bạn sống với Ngài trong ngôi nhà tuyệt diệu trên thiên 
đàng.  



I Giăng 4: 8 - Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu 
thương. 

Đức Chúa Trời Là Đấng Toàn Hảo 
Đức Chúa Trời là Đấng hoàn toàn tốt lành, trong sạch, chân thật và công bình trong mọi điều 
Ngài làm. Ngài cũng là Đấng rời rộng và nhân từ.  
  

Ma-thi-ơ 5: 48 - Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. 
 
Đức Chúa Trời Là Đấng Công Bình  
 Đức Chúa Trời là vị quan tòa công bình. Điều này có nghĩa là Chúa luôn thực hiện những 
gì là công bình. Chúa yêu tất cả mọi người và Ngài mở đường cho họ biết về Ngài qua Chúa Giê-
xu Christ. Chúa ban thưởng cho những ai tiếp nhận Chúa Giê-xu bằng cách ban cho họ sự sống 
đời đời. Những ai chống lại Chúa Giê-xu và đi theo Sa-tan sẽ phải chịu lấy hình phạt mà Chúa đã 
định cho Sa-tan. Qua Chúa Giê-xu Christ, Chúa muốn cứu chúng ta khỏi tội lỗi và những ảnh 
hưởng của nó. Nhưng nếu chúng ta không để Ngài cứu mình, Chúa sẽ để chúng ta nhận biết về 
hậu quả từ những hành động sai trật của chúng ta.  

 
Thi thiên 19:9 - Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các 
mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. 

 Rô-ma 3: 26 - Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình 
và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. 
 
Đức Chúa Trời Biết Mọi Điều  
 Chúa biết về quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài nghe,  
thấy và hiểu mọi điều đang xảy ra. Chúa biết sự suy nghĩ của bạn  
và lý do của những hành động của bạn. Chúa biết điều tốt nhất  
cho bạn và muốn giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng.  
 

Sáng thế ký 16: 13 - Đấng đoái xem tôi  
 

I Giăng 3: 20 - Đức Chúa Trời…. biết cả mọi sự.  
 
Đức Chúa Trời Có Thể Làm Bất Cứ Điều Gì 
 Đấng tạo hóa đã dựng nên trong thế giới của Ngài một số tiêu chuẩn mà chúng ta gọi là 
qui luật thiên nhiên. Mọi vật đều hoạt động theo những qui luật đó. Đức Chúa Trời là Đấng vượt 
trên cả những qui luật thiên nhiên này và không bị chúng ràng buộc. Ngài thực hiện những hành 
động siêu nhiên gọi là phép lạ, những điều vượt quá khả năng của con người hay thiên nhiên.  
 Chúa Giê-xu đã thực hiện nhiều phép lạ khi Ngài còn ở trên đất. Chúa chữa lành cho 
người bệnh, khiến người chết sống lại và thay đổi đời sống con người. Ngài vẫn là vị Thầy thuốc 
vĩ đại và vui thỏa với việc giúp chúng ta được khỏe mạnh cả về phần thuộc thể lẫn phần tâm linh.  
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 Ma-thi-ơ 19: 26 - Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. 
 Xuất Ê-díp-tô ký 15: 26 - Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi. 

 
THỰC HÀNH 

Trong số những câu dưới đây, có MỘT câu không đúng. Bạn hãy tìm và gạch bỏ câu đó. 
• Đức Chúa Trời yêu bạn và muốn giúp bạn. 
• Đức Chúa Trời là vị quan tòa công bình, là Đấng trừng phạt tội lỗi. 
• Đức Chúa Trời là Đấng vô cảm, lạnh lùng. 
• Đức Chúa Trời nhìn thấy và biết hết mọi điều ở mọi nơi. 

 
 
SUY GẪM: Bạn cảm thấy vui mừng hay khó chịu khi biết rằng Đức Chúa Trời đang trông chừng 
bạn? Tại sao?  

 
PHẦN 4  

ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN BẠN  
THỜ PHƯỢNG NGÀI NHƯ THẾ NÀO? 

 
Khi thờ phượng, chúng ta bày tỏ cho Đức Chúa Trời thấy rằng chúng ta yêu mến, tôn vinh, kính 
trọng Ngài. Chúng ta cảm tạ Chúa về những điều Ngài đã làm và chúng ta trò chuyện cùng Ngài. 
Trong nhiều hội thánh, bạn sẽ thấy nhiều cách thờ phượng Chúa đa dạng. Đức Chúa Trời muốn 
bạn thờ phượng Ngài như thế nào? Điều gì sẽ làm đẹp lòng Ngài?  
 
Hết Lòng Và Thành Thật  
Bạn cần nói điều mình thật sự nghĩ. Bạn cần tin Chúa và sẵn sàng vâng lời Ngài.  
 

Giăng 4: 24 - Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật 
mà thờ lạy. 
Hê-bơ-rơ 11:6 - Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là 
Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. 

 
Thờ Phượng Chỉ Một Mình Đức Chúa Trời 
 Đấng tạo hóa của bạn là Đức Chúa Trời chân thật và duy nhất. Ngài không muốn bạn cầu 
nguyện với bất kỳ vị thần, thần linh, vong linh, hình tượng hay các vật nào khác.  
 

Xuất Ê-díp-tô ký 20:3 - Trước mặt ta, ngươi chớ  
có các thần khác. 
Công vụ 14: 15, 17: 29 - Chúng ta giảng Tin lành  
cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không  
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kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và 
muôn vật trong đó. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng 
Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá. 

Cảm Tạ Chúa Về Những Ơn Phước Ngài Ban  
 Trong những bài hát, lời cầu nguyện và ngay cả trong sự im lặng của tấm lòng bạn, hãy 
cảm tạ Chúa về tình yêu, sự nhân từ và về mọi ơn phước mà Ngài đã ban cho bạn.  
  

Thi thiên 98: 1 - Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một  
bài ca mới;Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng: 
Thi thiên 150: 6 - Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! 
Ha-lê-lu-gia! 

 
Thờ Phượng Cách Khiêm Cung Nhưng Với Đức Tin 
 Hãy nhận biết rằng sự tốt lành của bạn không đủ để đến trước mặt một Đức Chúa Trời 
thánh khiết. Tuy nhiên, khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, Đức Chúa Trời 
đã tha thứ và tiếp nhận bạn làm con cái của Ngài. Vì vậy, hãy trò chuyện với Chúa như bạn trò 
chuyện với Cha mình và cho Ngài biết những điều bạn suy gẫm trong lòng.  
 

 
THỰC HÀNH 

• SUY GẪM: Tôi có đang thờ phượng Đức Chúa Trời theo bốn cách đã được gợi ý trong 
bài học này không? Tôi có dự định thực hiện theo bốn cách đó không?  
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 Hãy cầu nguyện với Chúa bằng lời lẽ của bạn, xin Chúa bày tỏ chính Ngài với bạn. 
Hãy thờ phượng Ngài.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN TẤT BÀI HỌC 2 
 

Hãy mở sang phần Câu hỏi ôn tập Bài học ở cuối sách. Trả lời các câu hỏi cho  Bài học 2. 
Sau đó, học tiếp bài số 3.  

 
 
 
 
 
 
 

Xin Chúa ban phước dư dật trên bạn!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  
Ý NGHĨA CỦA  
CUỘC SỐNG LÀ GÌ?  
TRONG BÀI NÀY, BẠN SẼ HỌC VỀ  
 

• Tại Sao Bạn Được Sinh Ra?  
• Bạn Giống Với Đức Chúa Trời ở Điểm Nào? 
• Bạn Không Giống Với Đức Chúa Trời ở Điểm Nào? 
• Bạn Muốn Trở Thành Loại Người Nào? 
• Làm Thế Nào Bạn Biết Mình Là Con Cái Của Đức Chúa Trời?  

 
PHẦN 1  

TẠI SAO BẠN ĐƯỢC SINH RA? 
 
Bạn Cần Biết  
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 Bạn nghĩ gì về một người cố dùng một chiếc nón rơm làm  
nồi nấu thức ăn hay dùng một chai thủy tinh thế cho cái búa? Bạn nghĩ  
gì về một người đã lãng phí hết cuộc đời mình trước khi tìm ra ý nghĩa  
của cuộc sống mình?  

Cuộc sống chúng ta giống như cái nón rơm đặt trên lửa, hay cái chai dùng làm búa cho 
tới khi chúng ta sống một cuộc đời hữu ích theo đúng chương trình mà Chúa đã đặt để cho chính 
mình. Chúng ta sống mà không tìm thấy sự thỏa lòng.  

Đức Chúa Trời có một mục đích và chương trình dành cho cuộc đời của bạn. Ngài có 
công việc cho bạn thực hiện trên đất này và đã chuẩn bị một chỗ ở tuyệt vời cho bạn trên thiên 
đàng. Bạn được sinh ra để ráp nối vào chương trình của Đức Chúa Trời.  
 
Bạn Được Sinh Ra Để Làm Con Cái Của Đức Chúa Trời  
 Bạn đã biết rằng bạn được tạo dựng nên vì ý muốn của Đức Chúa Trời, để trở thành con 
cái của Ngài, để vui hưởng tình yêu của Ngài và kính mến Ngài. Dù bạn có làm gì, nhưng nếu 
không có sự tương giao này với Đức Chúa Trời, bạn đã bỏ lỡ mục đích chính của cuộc đời mình.  
 

Thi thiên 16: 11 - Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn 
sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. 

 
 
 



Bạn Được Sinh Ra Để Trở Nên Giống Như Hình ảnh Đức Chúa Trời 
 Đối với bạn, một con cái của Chúa, cuộc sống trên đất cũng giống như trường học nhằm 
giúp bạn chuẩn bị cho cõi đời đời. Những kinh nghiệm là bài học giúp bạn trang bị cho chỗ của 
mình trên Nước Trời. Những nan đề và khó khăn bạn trải qua giờ đây được dùng để dạy bạn kiên 
nhẫn, đức tin và vâng phục. Chúng giúp bạn trưởng thành về mặt thuộc linh để bạn ngày càng trở 
nên giống với Cha trên trời hơn. Hãy để Đức Chúa Trời biến bạn trở thành con người đáng tin 
cậy mà Ngài sẽ sử dụng trong hiện tại và trong tương lai.  
  

II Ti-mô-thê 2: 12 - Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị.  
 
Bạn Được Sinh Ra Để Cùng Làm Việc Với Đức Chúa Trời   
 Bạn được sinh ra vào thời điểm, nơi chốn và theo tính cách  
đang có để trở thành một ơn phước cho gia đình, cộng đồng, đất  
nước của bạn và cả thế giới. Chúa muốn bạn trở thành người đồng  
công với Ngài và cùng làm việc với Ngài. Chúa sẽ giúp bạn dẫn dắt  
người khác đến với Chúa Giê-xu và đến một cuộc sống tốt đẹp hơn  
ở trong Ngài.  
  

Ê-phê-sô 2: 10 - Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa 
Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. 

 
 

THỰC HÀNH 
• Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sự sống để tôi có thể trở thành…………….………….. của 

Ngài, lớn lên trong ……………………………… của Ngài và ………………………..với 
Ngài.  

 
Hãy tự hỏi bản thân:  

• Cuộc sống của tôi có thật sự làm đẹp lòng Đức Chúa Trời không?  
• Tôi có chấp nhận đau khổ và khó khăn như những cơ hội để hình thành tính nhẫn nại và 

tính cách của tôi không?  
• Tôi có đang làm những gì mình có thể để giúp đỡ người khác không?  
• Tôi có đang sống theo cách như thể chết là hết hay tôi đang sống để chuẩn bị cho cõi đời 

đời? 
• Tôi có vui thỏa mối tương giao với Đức Chúa Trời không? 
• Tôi đã bắt đầu làm theo chương trình Chúa dành cho tôi trong gia đình và trong cộng 

đồng của mình không?  
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PHẦN 2  
BẠN GIỐNG ĐỨC CHÚA TRỜI Ở ĐIỂM NÀO? 

 
Đức Chúa Trời Ban Cho Bạn Một Tâm Linh Giống Như Hình ảnh Ngài  
 Đức Chúa Trời dựng nên thân thể của A-đam từ bụi đất, ban cho thân thể đó một bản tính 
trần gian như bao tạo vật khác. Bạn cũng đã thừa hưởng bản tính trần gian đó. Cuộc sống nội tâm 
và tâm linh của A-đam đến từ hơi thở của Đức Chúa Trời. Tâm linh của A-đam cũng giống như 
Đức Chúa Trời. Vì vậy, tâm linh của bạn cũng giống như Đức Chúa Trời theo nhiều cách.  
 
Xin Học Thuộc Lòng Câu Kinh Thánh  
 
Sáng thế ký 1: 26; 2: 7 - Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình 
ta và theo tượng ta…. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí 
vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh. 
 
Hình ảnh Của Đức Chúa Trời Trong Bạn Được Bày Tỏ Qua Nhiều Cách 
 Tâm linh đặc biệt này khiến bạn khác biệt với những loài thú khác. Chúng ta gọi đó là 
hình ảnh của Đức Chúa Trời trong con người.  
 
Bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chính bạn qua:  

• Đạo đức của bản thân: nhận biết đúng và sai 
• Khiếu thẩm mỹ: yêu thích cái đẹp 
• Trí tuệ: muốn biết lẽ thật, khả năng lý luận, sức mạnh của lời nói và giao tiếp  
• Tâm linh: khao khát muốn thờ phượng và khả năng có mối tương giao với Đức Chúa 

Trời.  
• Khả năng sáng tạo: ao ước cải thiện môi trường xung quanh. Con người dựng nên những 

tòa nhà chọc trời, đào kênh rạch, khai thác điện năng để chạy máy, và phát minh ra máy 
móc để làm việc cho mình. Con người cũng tạo nên vẻ đẹp qua âm nhạc, hội họa, kiến 
trúc, thi ca, bài hát, và thủ công nghệ.  
 
Những điều này đến từ bổn tính của Đức Chúa Trời và khiến bạn khác với các loài thú. 

Những điều này cho thấy bạn được sinh ra để trở thành con cái của Chúa và Ngài có một mục 
đích đặc biệt cho cuộc đời bạn.  

 
 
 
 
 
 

 



 
THỰC HÀNH 

• Tâm linh mà Đức Chúa Trời đặt để trong con người là phản ảnh 
của………………………. của Ngài và giúp chúng ta khác với ………………………… 

• Chúng ta nhìn thấy những nét của ảnh tượng của Đức Chúa Trời trong con người trong 
khả năng hưởng thụ cái đẹp, hay trong khiếu th……………………………., khả năng lý 
luận, tr………………………………, phát minh, hay s……………… 
…………………………………..; nhận biết đúng sai, hay đ………………………. của 
bản thân; tìm kiếm Đức Chúa Trời hay t………………………………………. 
 

 Bạn có thể thấy những khả năng này giúp bạn trở nên rất khác biệt với những tạo vật còn 
lại của Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ đến điều mà bạn đã làm như một minh họa cho khả năng mà 
Chúa đã ban cho. Bạn có nhiều ý tưởng và khả năng mà những tạo vật khác không có được. Loài 
khỉ không thể viết sách và sư tử không thể lái máy bay. Hãy cảm tạ Chúa về những khả năng đã 
giúp bạn trở nên giống như Ngài.  
 

PHẦN 3  
BẠN KHÔNG GIỐNG VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI Ở ĐIỂM NÀO ? 

 
Bạn Có Một Thân Thể Vật Lý  
 Đức Chúa Trời là một Thần Linh vô hạn, vĩnh cửu và toàn năng, Ngài 
không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Ngài không bao giờ chết. Tâm 
linh của bạn sống trong một thân thể có sức  
mạnh rất giới hạn, chỉ có thể hiện diện mỗi lúc một nơi và một  
ngày nào đó, sẽ chết đi. Tuy nhiên, đây là một món quà tuyệt diệu  
Chúa dành cho bạn. Nhờ có thân thể vật lý, bạn có thể làm việc cho  
Đức Chúa Trời theo cách mà nếu là một hữu thể thuộc linh, bạn sẽ không làm được. Bạn cần 
chăm sóc sức khỏe của mình vì thân thể là nhà của tâm linh bạn và là đền thờ cho Đức Chúa Trời 
sử dụng.  
 

I Cô-rinh-tô 6: 19, 20 - Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức 
Thánh Linh đang ngự trong anh em,….. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức 
Chúa Trời. 

 
Một số người đổ lỗi cho thân thể mình về những điều sai trật mà họ làm. Họ trừng phạt thân thể 
để khiến chính mình được tốt hơn. Thân thể của bạn không tốt mà cũng không xấu. Thân thể đó 
chỉ là một công cụ để bạn sử dụng. Bạn quyết định điều cần làm, và thân thể bạn sẽ làm theo. 
Bạn cũng có thể sử dụng thân thể theo mục đích tốt hoặc xấu, phục vụ cho Sa-tan hay cho Đức 
Chúa Trời. Đức Chúa Trời sử dụng Thần Linh Ngài chỉ cho mục đích tốt.  
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Rô-ma 12:1 - Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót  
của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân  
thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời,  
ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 

 
Hãy đảm bảo làm chủ thân thể mình. Thân thể bạn là một tôi tớ tốt, nhưng lại là một ông 

chủ xấu. Nếu để những nhu cầu thuộc thể cai trị cuộc đời mình, bạn sẽ gặp rắc rối. Thậm chí, bạn 
có thể trở thành nô lệ cho những thói quen hủy hoại sức khỏe của bạn và khiến bạn làm những 
điều tội lỗi, xấu xa và làm buồn lòng Chúa. Khi bỏ qua những nhu cầu tâm linh và chỉ sống để 
thỏa mãn những ham muốn của thân thể, bạn sẽ trở nên ít giống với Đức Chúa Trời hơn.  
 
Tội Lỗi Hủy Hoại Bản Chất Của Bạn  
 Tội lỗi đã làm mờ đi hình ảnh của Đức Chúa Trời ở trong bạn. Con người ngày càng tệ 
hại hơn khi cố làm chủ cuộc đời mình và bỏ qua mục đích mà Đức Chúa Trời dành cho họ.  
 

Ga-la-ti 5: 19- 21 - Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy 
là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng,  
phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, 
bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như  
vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những 
việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. 

 
Bạn Không Thể Tự Mình Làm Cho Mình Tốt Lành   
 Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp dành cho bạn. Nhưng nếu bạn đóng cửa 
không cho Ngài ngự vào trong đời sống bạn, bạn sẽ không thể làm được việc tốt lành. Dù bạn có 
cố gắng đến đâu chăng nữa, bạn cũng sẽ không đủ mạnh mẽ để trở nên tốt lành. Bạn chỉ có thể 
tốt lành khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến và sống trong bạn cùng khiến bạn trở nên tốt 
lành.   
 Rô-ma 7: 18-20 - Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là 
trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không  

có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm 
điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy 
chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. 

 
Bạn Rất Khác Biệt So Với Đức Chúa Trời Nên Bạn Cần Được Đổi Mới Và Thay Đổi Từ 
Bên Trong Tấm Lòng  
 Bạn không thể tự thay đổi mình chỉ đơn giản bằng việc đi nhà thờ hay cố thành người tốt. 
Bạn cần Đức Chúa Trời giúp đỡ bạn. Nếu để Chúa thực hiện, Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh Ngài 
để khôi phục bản tính của Chúa trong bạn. Chỉ khi đó, bạn mới có thể làm đẹp lòng Chúa.  
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THỰC HÀNH 

Đọc phần dưới đây trong khi kiểm tra lại những cách mà bạn không giống với Đức Chúa Trời. 
Gạch dưới những điều mà bạn KHÔNG muốn có trong đời sống bạn. 

• Thân thể của chúng ta là ………………………………… tuyệt vời từ Đức Chúa Trời. 
• Chúng ta ngày càng ít giống với Đức Chúa Trời nếu để ………………………… của bản 

thân cai trị chúng ta. 
• Bạn có thể tự mình làm đẹp lòng Chúa không? …………………………………………… 

 
 

 
PHẦN 4  

BẠN MUỐN TRỞ THÀNH LOẠI NGƯỜI NÀO? 
 
 Một miếng đất sét có thể chỉ là một cục đất xấu xí hay một món đồ gốm đẹp đẽ. Kết quả 
tuỳ thuộc vào ý muốn của người chủ và sự khéo léo của người thợ.  
 Bản chất con người nếu để mặc cho cái tôi sẽ đi từ tình trạng tồi tệ đến tệ hại hơn. Bản 
chất đó sẽ trở nên nhơ bẩn, đầy những suy nghĩ ghen ghét và những hành động độc ác. Tuy 
nhiên, trong bàn tay của Đức Chúa Trời, Người thợ gốm, cuộc đời của bạn sẽ trở thành một ví dụ 
về vẻ đẹp tuyệt vời và hữu ích.  
 

Rô-ma 12:2 - Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần 
mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể 
nào. 

 
 

THỰC HÀNH 
• Bạn có muốn Đức Chúa Trời làm mới lại bạn và thay đổi bạn từ trong tấm lòng không? 

……………………………… Hãy cầu xin Chúa làm điều này bằng lời lẽ của riêng bạn.  
• Nếu đã là một Cơ đốc nhân, có lẽ bạn sẽ muốn từ bỏ những điều mà bạn biết làm buồn 

lòng Đức Chúa Trời để trở nên giống Ngài hơn. Nếu vậy, hãy cho Chúa biết điều này và 
cầu xin sự giúp đỡ của Ngài.  
 

 
 
 
 
 



PHẦN 5  
LÀM SAO BẠN BIẾT MÌNH LÀ CON CÁI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI? 

 
Giây phút bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của bạn, thì Đức Chúa Trời đã 

nhận bạn làm con cái của Ngài. Ngài giúp nhận ra điều này qua ba cách:  
• Qua lời Ngài, vì lời Chúa phán như vậy. 
• Qua sự đảm bảo trong tấm lòng về việc làm chứng của Đức Thánh Linh. 
• Qua sự thay đổi trong đời sống bạn.  

 
Rô-ma 12: 1 - Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa 
Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp 
lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 

 
I Giăng 5: 10-12 - Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy 
trong mình….Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong 
Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. 

 
Rô-ma 8:16 - Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con 
cái Đức Chúa Trời. 
 
I Giăng 3: 14 - Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta 
yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. 

 
 

THỰC HÀNH 
• Bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn chưa? ………. 
• Bạn có biết bạn là con cái của Đức Chúa Trời không? ……………….. 
• Hãy tin vào điều Lời Chúa phán và cảm tạ Chúa vì đã biến bạn trở nên con cái Ngài.  
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CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN TẤT BÀI HỌC 3 
 

 Trả lời các câu hỏi cho Bài học 3 trong phần Câu hỏi ôn tập Bài học ở cuối sách. Sau đó, học 
tiếp bài số 4.  

 
 
 
 
 
 
 

Xin Chúa ban phước dư dật trên bạn!  
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4  
NHU CẦU LỚN NHẤT 
CỦA BẠN LÀ GÌ?  
TRONG BÀI NÀY, BẠN SẼ HỌC VỀ  
 

• Nhu Cầu Lớn Nhất Của Bạn Là Gì? 
• Làm Thế Nào Chúa Giê-Xu Đáp ứng Được Nhu Cầu Lớn Nhất Của Bạn? 
• Chúa Giê-Xu Có Phải Là Cứu Chúa Của Bạn Không? 
• Còn Những Nhu Cầu Khác Của Bạn Thì Sao?  

 
 

PHẦN 1 
NHU CẦU LỚN NHẤT CỦA BẠN LÀ GÌ? 

 
Có Phải Là Nhu Cầu Cho Thân Thể Hay Linh Hồn Của Bạn?  
 Một người bị lạc trong sa mạc hay trong rừng sâu, hoặc bị lênh đênh trên đại dương đều 
cần có ai đó tìm thấy và cứu vớt. Một người đang đói khát cần được ăn uống; một tù nhân bị 
định tội cần được sự tha thứ. Một người bị đầu độc cũng cần được thuốc giải độc.  
 Mặc dù đây là những nhu cầu thiết yếu, nhưng bạn vẫn có một nhu cầu lớn hơn. Con 
người bạn không chỉ có thân thể, mà còn có bản tính tâm linh, một linh hồn. Linh hồn bạn là 
nguồn sự sống thật sự trong bạn. Nhưng nếu không có Đức Chúa Trời, nguồn sống đó sẽ bị hủy 
hoại. Bạn giống như một người đang khát nước. Sự sống và sức khoẻ cho linh hồn bạn là điều 
quan trọng hơn những nhu cầu thiết yếu khác của thân thể.  

 
Rô-ma 5: 12 - Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi 
mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều 
phạm tội.  

 
Nhu Cầu Lớn Nhất Của Bạn Là Cần Có Một Cứu Chúa 
 Kinh Thánh dạy chúng ta rằng linh hồn của con người bị lạc mất, đói khát, bệnh hoạn và 
bị định tội chết. Con người cần đến một Cứu Chúa tìm thấy họ, cho họ ăn, chữa lành và tha thứ 
cho họ. Một Cứu Chúa là nhu cầu lớn nhất của bạn vì bạn không thể tự cứu mình.  
 

• Có cha mẹ là Cơ đốc nhân sẽ không cứu được bạn. 
• Là thuộc viên hội thánh sẽ không cứu được bạn. 



• Cố gắng làm lành sẽ không cứu được bạn. 
• Không có Cứu Chúa, bạn không thể được cứu.  

 
 

THỰC HÀNH 
 

• Cụm từ nào mô tả nhu cầu lớn nhất mà một người có? Gạch dưới nhu cầu đó: bệnh tật, 
chết về mặt tâm linh, thiếu thức ăn.  

• Tôi (tên của bạn) ……………………………………………………… có nhiều nan đề 
khác nhau, nhưng nhu cầu lớn nhất của tôi là ……….…. vì tôi không thể 
………………………………………….khỏi tội lỗi và cái chết.  

• Nếu đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa, bài học này sẽ rất quan trọng đối 
với bạn. Bài học này cho biết cách Chúa sẽ giúp đỡ bạn mỗi ngày.  

 
 

PHẦN 2 
LÀM THẾ NÀO CHÚA GIÊ-XU ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU LỚN 

NHẤT CỦA BẠN? 
 
Chúa Giê-Xu Là Cứu Chúa Mà Đức Chúa Trời Đã Ban Cho Bạn  
 Đức Chúa Trời đã ban Con Ngài để tìm, nuôi dưỡng và chữa lành tâm hồn đói khát, bệnh 
hoạn của bạn đang lạc mất trong tội lỗi. Chúa đã trở thành con người để Ngài có thể chết thay và 
tha thứ cho bạn. Tên của Ngài là Giê-xu, có nghĩa là Đấng Cứu thế. Chỉ có Ngài mới cứu được 
bạn.  
 
Xin học thuộc lòng câu Kinh Thánh  

 
Công vụ 4: 12 - Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở 
dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta 
phải nhờ đó mà được cứu. 

 
Chúa Giê-Xu Chỉ Cho Bạn Lẽ Thật Và Đường Đi  

Sa-tan đã làm lu mờ tâm trí của chúng ta qua những sai lầm và sự vô tín. Chúng ta đã xa 
rời khỏi Đức Chúa Trời và mất phương hướng. Ma quỷ đã cố khiến chúng ta nghi ngờ về Lời 
Chúa, quyền năng, sự khôn ngoan, lòng nhân từ và tình yêu của Ngài. Một số người thậm chí 
nghi ngờ về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời.  
 

 
29 

 



II Cô-rinh-tô 4:4 - Những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ 
không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức 
Chúa Trời. 

 
Sa-tan lừa dối con người với nhiều tôn giáo giả dối. Một số cầu nguyện với các linh hay những 
ảnh tượng.  

 
Rô-ma 1: 23 - Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng 
của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. 

 
Sa-tan lừa dối chúng ta về đâu là điều tốt cho chúng ta cũng như đâu là điều sai, lẽ thật. 

Chúng ta đi sai đường để tìm kiếm hạnh phúc nhưng thay vào đó, lại tìm thấy sự chết.  
Khác với Sa-tan, Chúa Giê-xu đã đến tìm chúng ta và đưa chúng ta trở về với Đức Chúa 

Trời, với hạnh phúc và sự sống đời đời. Trong Ngài và trong lời dạy dỗ của Ngài, bạn sẽ học biết 
được về lẽ thật và sẽ được giải thoát khỏi sự vô tín và sai lầm.  
 
Thuộc lòng Kinh Thánh 

Giăng 14: 6 - Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi,  lẽ thật, và 
sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các 
ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã 
thấy Ngài. 

  
Lu-ca 19: 10 - Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. 

  
Giăng 8: 12 - Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi 
trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. 

  
Giăng 8: 32 - Ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. 

 
Nếu bất kỳ ai đến với Ngài đều thành tâm muốn biết về lẽ thật và làm theo, thì Đức Chúa 

Trời sẽ bày tỏ lẽ thật cho người đó. Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với một tâm trí rộng mở; sẵn 
sàng làm điều Đức Chúa Trời muốn.  
 

Giăng 7: 17 - Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có 
phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. 

 
Ê-phê-sô 4: 23 - Phải làm nên mới trong tâm chí mình và mặc lấy người mới, tức là 
người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch 
của lẽ thật. 
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THỰC HÀNH 

Trả lời các câu hỏi bằng từ Chúa Giê-xu hoặc Sa-tan.  
• Ai làm chúng ta lu mờ trước những điều tốt? ……………………………… 
• Ai bày tỏ cho chúng ta Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? ……………… 
• Ai giải thoát chúng ta khỏi sự sai trật và vô tín? …………………………… 
• Ai khiến chúng ta nghi ngờ Lời Chúa? …………………………………….. 
• Ai dẫn dắt chúng ta vào những tôn giáo giả dối? …………………………… 

 

 
Lời Cầu Nguyện  

Cảm tạ Chúa vì đã ban Con Ngài là Chúa Giê-xu đến để dạy cho con lẽ thật. Xin hãy chỉ cho 
con chân lý và giúp con làm theo chân lý đó, dù có phải trả giá điều gì chăng nữa. 

 
Chúa Giê-Xu Chữa Lành Tội Lỗi Trong Tấm Lòng Bạn  
 Bạn đã biết rằng tội lỗi là không vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, tội lớn 
nhất sẽ là không vâng lời mạng lệnh quan trọng nhất của Đức Chúa Trời.  Chúa Giê-xu đã cho 
chúng ta biết mạng lệnh đó là gì.  
 
Ma-thi-ơ 22: 37-39 “Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là 
Đức Chúa Trời ngươi. Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. Còn điều 
răn thứ hai cũng như thế: ‘Hãy yêu thương người khác như chính mình.” 
 
 Tất cả chúng ta đều vi phạm hai mạng lệnh quan trọng nhất của Đức Chúa Trời. Lòng ích 
kỷ, cội rễ của mọi tội, đã lấp đầy tấm lòng của chúng ta và xóa đi tình yêu thương. Chúng ta đã 
đáp trả tình yêu của Đức Chúa Trời bằng thái độ thờ ơ và vô ơn. Chúng ta nghĩ nhiều đến bản 
thân hơn là nghĩ đến Đức Chúa Trời hay người khác. Chúng ta quả là những tội nhân gớm ghê 
biết bao! Tấm lòng ích kỷ của chúng ta gây ra bao mâu thuẫn và rắc rối giữa cá nhân với cá nhân 
và giữa các quốc gia. Tội lỗi trong tấm lòng dẫn đến một thế giới đầy tội lỗi.  
  

II Ti-mô-thê 3: 2-4 - Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, 
xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, 
khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, 
lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui 
chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. 
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Chúa Giê-xu đã đến để chữa lành tội lỗi cho bạn và lấp đầy tấm lòng bạn bằng tình yêu của Đức 
Chúa Trời.  
 

I Giăng 1: 9, 7 - Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha 
tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhưng, nếu chúng ta đi 
trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng 
nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. 

  
Rô-ma 5:5 - Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu 
thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức 
Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. 

 
 

THỰC HÀNH 
• Bạn có vi phạm hai mạng lệnh lớn nhất của Đức Chúa Trời không? ………………… 
• Đọc II Ti-mô-thê 3: 2-4 lần nữa và gạch dưới mỗi tội được đề cập đến ở   đây mà bạn 

đã phạm phải ít nhất một lần trong đời.  
• Hãy xin Chúa tha thứ cho bạn và lấp đầy tấm lòng bạn bằng tình yêu của Ngài.  

 
 
Chúa Giê-Xu Phá Vỡ Quyền Lực Của Tội Lỗi Và Sa-Tan  

Tội lỗi làm yếu dần ý muốn của chúng ta cho đến khi chúng ta không thể làm được điều 
mình muốn.  
 

Giăng 8: 34 - Ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi.  
 

Rô-ma 7: 14, 15, 18  - Tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì 
tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, 
nhưng làm điều mình ghét….. tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng 
không có quyền làm trọn. 
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Chúa Giê-xu phá vỡ xiềng xích của tội lỗi và cứu chúng ta thoát khỏi những thói hư tật 
xấu. Ngài cứu chúng ta khỏi cơn giận không kiềm chế, sự vô đạo đức, lừa dối, ăn cắp và nói dối. 
Chúa cũng cứu chúng ta khỏi những thói nghiện ngập có hại như rượu, thuốc lá, ma tuý và cờ 
bạc. Ngài bẽ gẫy quyền lực của linh xấu xa và Sa-tan.  
 
Xin học thuộc lòng Kinh Thánh  

  
Giăng 8: 36 - Vậy, nếu Đức Chúa Con giải phóng các người, thì các 
người mới thật sự được tự do.. 



Chúa Giê-Xu Chịu Thay Cho Bạn-Cho Tội Lỗi Của Bạn 
 Vì Đức Chúa Trời là Đấng công bình nên Ngài không thể bỏ qua tội lỗi. Sự chết là hình 
phạt của Đức Chúa Trời đối với tội cũng như là hậu quả của tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời rất 
yêu thương bạn đến nỗi Ngài đã sai Con Ngài xuống thế gian chịu chết thay cho bạn. Khi Chúa 
Giê-xu chết, điều đó cũng như bạn đã chết đi. Tương tự, khi Ngài sống lại và thăng thiên, thì bạn 
cũng sống lại.  
  

I Phi-e-rơ 2: 24 - Chính Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây 
gỗ, nhờ đó chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính. 

  
Ga-la-ti 2:19, 20 - Vả, bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp, để sống 
cho Đức Chúa Trời. 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. 

 
 Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, bạn đã chấp nhận sự chết của Ngài cũng 
giống như cái chết của bạn; và cuộc sống của Ngài cũng như cuộc sống của bạn. Chính trong 
giây phút đó, bạn đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Tội lỗi từng ngăn cách bạn xa khỏi Đức 
Chúa Trời, nhưng qua Chúa Giê-xu, bạn đã được tha tội, có được sự sống mới và mối tương giao 
với Đức Chúa Trời như bạn chưa từng phạm tội.  
 
 

 
THỰC HÀNH 

• Tôi không phải chết vì tội của mình bởi vì Chúa Giê-xu ……………..… 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

• Nếu bạn có những thói hư tật xấu nào mà bạn muốn nhờ Chúa Giê-xu giúp bạn thoát 
khỏi, hãy cầu nguyện với Chúa và xin Ngài giải cứu bạn.  
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PHẦN 3 
CHÚA GIÊ-XU CÓ PHẢI LÀ CỨU CHÚA CỦA BẠN KHÔNG? 

 
Tất Cả Tuỳ Thuộc Vào Quyết Định Của Bạn 
Chúa Giê-xu sẵn lòng làm Cứu Chúa của bạn, nhưng Ngài không buộc bạn phải tiếp nhận Ngài.  
 
Đây Là Lúc Để Tiếp Nhận Ngài  
 Nếu bạn chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, hãy tiếp nhận Ngài ngay 
bây giờ. Đây là lúc thuận tiện nhất. 
 Để sau này mới tiếp nhận Chúa có thể là quá muộn. Ngoài ra, bạn cũng muốn được vui 
hưởng cuộc sống mới tuyệt diệu này với Ngài mỗi ngày. Ngài đang gõ cửa tấm lòng của bạn 
ngay lúc này; hãy để Ngài bước vào.  
 

Khải huyền 3: 20 - Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng 
ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, 
và người với ta. 
 
Hê-bơ-rơ 3: 15 - Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài Thì đừng 
cứng lòng. 
 
II Cô-rinh-tô 6:2 - Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong 
ngày cứu rỗi. 

 
 

THỰC HÀNH 
• Chúa Giê-xu đang đứng ngay bên cạnh và lắng nghe lời cầu nguyện của bạn. Hãy cảm tạ 

Chúa vì đã chết thay cho tội lỗi của bạn và cầu xin Chúa là Cứu Chúa của bạn. Nếu bạn 
đã tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa, hãy cảm tạ Chúa về những cách thức mà Chúa đã đáp 
ứng nhu cầu lớn nhất của bạn.  

 
 

PHẦN 4 
CÒN NHỮNG NHU CẦU KHÁC CỦA BẠN THÌ SAO? 

 
Cha của bạn chăm sóc cho bạn  
  
Ma-thi-ơ  6: 31-33 - Vậy, đừng lo lắng mà hỏi rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hay là mặc gì? Vì 
tất cả những điều này, người ngoại vẫn tìm kiếm và Cha các con ở trên trời biết các con cần tất 
cả những điều ấy. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của 
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Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa. Thế thì, đừng lo sợ cho ngày mai, vì 
ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Nỗi lao phiền trong ngày cũng đủ quá rồi!” 
 
Hãy Trò Chuyện Với Chúa Mỗi Ngày Về Nhu Cầu Của Bạn  
 

Phi-líp 4:6 - Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, 
và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 

 
Chúa Giê-Xu Sẽ Là Đấng Chữa Lành Của Bạn  
 
Công vụ 10: 38 - Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia … và chữa lành hết thảy.  
 
Hê-bơ-rơ 13: 8 - Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời 
đời không hề thay đổi. 
 

 
THỰC HÀNH 

• Cảm tạ Chúa về sự chăm sóc của Ngài và xin Chúa giúp bạn giải quyết những nan đề mà 
bạn đang có.  
 

 
 
 
 
 
 
 

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN TẤT BÀI HỌC 4 
 

 Trả lời các câu hỏi cho Bài học 4 trong phần Câu hỏi ôn tập Bài học ở cuối sách. Sau khi 
bạn hoàn tất, hãy gởi các câu trả lời của cả sáu bài học và chúng tôi sẽ gởi cho bạn một 

chứng chỉ rất đẹp. 
 
 
 
 
 
 

Xin Chúa ban phước dư dật trên bạn!  
 

35 
 



 
36 

 

 

5 
ĐIỀU GÌ XẢY RA 
SAU CÁI CHẾT?  
TRONG BÀI NÀY, BẠN SẼ HỌC VỀ  
 

 
• Sau Cái Chết - Điều Gì Sẽ Xảy Ra?  
• Thiên Đàng Và Địa Ngục Như Thế Nào?  
• Sự Lựa Chọn Của Bạn Quan Trọng Như Thế Nào? 
• Làm Thể Nào Bạn Có Thể Đi Đến Thiên Đàng?  

 
 

PHẦN 1 
SAU CÁI CHẾT - ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA? 

 
Tình Trạng Tiên Khởi Và Tạm Thời  
 Điều gì sẽ xảy ra khi bạn qua đời? Linh hồn của bạn sẽ rời khỏi thể xác. Thể xác bạn vẫn 
còn ở đây, vì nó được tạo nên trong thế giới này. 
 Nếu đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ, linh hồn bạn sẽ về với Ngài. Nhưng nếu bạn từ 
chối tiếp nhận quà tặng của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời, bạn sẽ đi khỏi sự hiện diện của 
Ngài để đến một nơi gọi là Âm phủ. Âm phủ là nơi được dành cho Sa-tan và những kẻ theo hắn.  
 

Lu-ca 16: 22, 23 - Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người 
giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, ngước 
mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người 

 
Thân xác mà chúng ta đang có không thích hợp với thiên đàng. Thân xác chúng chỉ là 

“nhà” tạm thời được ban cho chúng ta khi chúng ta sống trên đất. Khi chết đi, chúng ta sẽ để thân 
xác lại đằng sau. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một thân xác mới hay một nhà mới cho chúng ta, 
thích hợp và tốt hơn với tạo vật mới trong Ngài.  

 
II Cô-rinh-tô 5:1 Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì 
chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm 
ra. 

 



Sự Sống Lại 
 Chúa Giê-xu sẽ trở lại một lần nữa, có thể trong một ngày rất gần đây, cho những ai 
thuộc về Ngài. Vào lúc đó, những ai đã tiếp nhận Ngài sẽ được biến hóa. Chúng ta sẽ được ban 
thân xác mới giống như Ngài. Giống như một bông hoa huệ từ thân cây, linh hồn của bạn sẽ sống 
với một thân thể mới.  
 

Giăng 11: 25 - Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì 
sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. 

 
I Cô-rinh-tô 15: 42, 43 - Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là 
hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát; đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh; đã 
gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. 

 
Phi-líp 3: 20, 21 - Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta 
trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt 
chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn 
vật. 

Xin học thuộc lòng Kinh Thánh 
I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16,17 - Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn 
của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết 
trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ 
cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà 
gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. 

 
Tòa Án Của Đấng Christ  
 Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ bị xét đoán theo những điều chúng ta đã làm 
khi sống trên đất và lý do chúng ta làm những điều đó. Phần thưởng sẽ được ban thưởng cho sự 
hầu việc trung tín. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những trách nhiệm và đặc ân nhất định trong 
Nước Ngài.  
 

II Cô-rinh-tô 5:9,10 - Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra 
khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều 
phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy 
theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. 

 
Một Ngàn Năm Hòa Bình (Thiên hi niên) 
 Sau phần đoán xét thứ nhất, Chúa Giê-xu sẽ trở lại thế gian với những kẻ theo Ngài. Ma 
quỷ sẽ bị giam cầm trong một ngàn năm.  
 Chúa Giê-xu sẽ dựng Nước Ngài và cai trị trên đất trong một ngàn năm yên bình và thịnh 
vượng. Thời kỳ này được gọi là Thiên hi niên. Ngay cả những loài thú hoang dã cũng sẽ chung 
sống hoà bình với nhau và với con người.  
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Khải huyền 20: 4 - Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn 
năm. 

 
Ê-sai 11: 6 - Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê 
con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa 
con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. 

 
Ê-sai 35: 1, 5-6, 9-10 - Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ 
mừng rỡ, và trổ hoa như bông hường. Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, 
những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy …. những kẻ được 
chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát 
mà đến Si-ôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ 
mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. 

 
Sự Sống Lại Và Sự Xét Đoán Những Người Chưa Tin  
 Sau Thiên hi niên và cuộc giao tranh cuối cùng giữa Đấng Christ và Sa-tan, ma quỷ sẽ bị 
ném vào hồ lửa. Sau đó, những người chết, những người đã không tiếp nhận chương trình cứu 
rỗi của Đức Chúa Trời sẽ sống lại và bị xét đoán. Tất cả những ai khăng khăng đi theo Sa-tan 
thay vì theo Đức Chúa Trời sẽ phải đi đến nơi trừng phạt đã được chuẩn bị cho ma quỷ.  
  

Khải huyền 20:11, 12, 15 - Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng 
Đấng đương ngồi ở trê n; … Tôi th ấy những k ẻ ch ết, c ả lớn và nh ỏ, 
đứng trước tòa, và các sách th ì mở ra. C ũng có m ở một quy ển sách 
khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình 
làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. …… Kẻ nào không được 
biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. 

 
Sự Vĩnh Cửu  
 Người công bình (những người đã làm hòa với Đức Chúa Trời và là con cái của Ngài) sẽ 
vui hưởng mãi mãi những điều Chúa đã sắm sẵn cho họ. Còn những ai từ chối sự cứu rỗi của 
Ngài sẽ bị phân cách khỏi Ngài mãi mãi.  
 

Ma-thi-ơ 25: 46 - Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công 
bình sẽ vào sự sống đời đời. 

THỰC HÀNH 
Chọn từ đúng. 

• Sau khi chết, linh hồn ……………………(nhận biết mọi việc, không nhận biết được gì.) 
• Những ai không tiếp nhận chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ đi vào .……… 

……………………………………………………………………… (thiên đàng, âm phủ) 
• Sau cái chết, những ai tiếp nhận Đấng Christ sẽ sống trong ………..(thiên đàng, âm phủ)  
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PHẦN 2 
THIÊN ĐÀNG VÀ ÂM PHỦ NHƯ THẾ NÀO? 

 
Một trong hai nơi sẽ là nhà trong cõi vĩnh hằng của bạn: thiên đàng hoặc âm phủ. Từ ngữ âm phủ 
chỉ đến địa ngục và hồ lửa  
 

ÂM PHỦ 
Phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời  

 
Ma-thi-ơ 25: 41 Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi 
ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và 
những quỉ sứ nó. 
 

THIÊN ĐÀNG 
Ở với Đức Chúa Trời 

 
Giăng 14: 2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; 
bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta 
đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 
 
Khải huyền 21: 3 Này, đền tạm của Đức Chúa 
Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và 
chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời 
sẽ ở với chúng. 

 
 Mọi điều tốt lành đều đến từ Đức Chúa Trời. Được ở với Ngài là ánh sáng, sự sống, cái 
đẹp và vui mừng. Khi bị phân rẽ khỏi Ngài là bóng tối, đau khổ, buồn bã và cái chết.  
 

ÂM PHỦ 
Đau đớn 

 
Lu-ca 16: 23, 24  
Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, …. 
bèn kêu lên rằng: … tôi bị khổ trong lửa nầy 
quá đỗi. 
 
 
Ma-thi-ơ 25: 30  
Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra 
ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và 
nghiến răng. 
 
Khải huyền 20: 10  
Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm 
cho đến đời đời. 
 
 

THIÊN ĐÀNG 
Vui mừng trọn vẹn đời đời 

 
Khải huyền 21: 10, 11, 16, 18  
Thành thánh … rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa 
Trời… Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng 
bề ngang bằng nhau. …thành thì xây bằng 
vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt. 
 
Khải huyền 22: 5 
Chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh 
sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi 
sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời. 
 
Khải huyền 21: 3,4  
Chính Đức Chúa Trời …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 nhất đã qua rồi. 
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Hãy nghĩ đến việc chúng ta sẽ muốn có những người lân cận như thế nào khi lựa chọn 
chỗ ở trong cõi vĩnh hằng của chúng ta.  
 

ÂM PHỦ 
Ma-thi-ơ 25: 41  
Hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm 
sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó. 
 
Khải huyền 21:8 
Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng 
gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù 
phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói 
dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và 
diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai. 
 
 

THIÊN ĐÀNG 
Giăng 14: 1,3  
…. Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu 
cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. 
 
Hê-bơ-rơ 12: 22, 23  
Nhưng anh em đã tới ….gần thành của Đức 
Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên 
trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, gần Hội 
thánh của những con trưởng được ghi tên trong 
các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án 
của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa 
được vẹn lành 

 
 

 
THỰC HÀNH 

• Cạnh những câu Kinh Thánh trong Phần 2, hãy ghi chữ KHÔNG cạnh những dòng đề 
cập đến những điều mà bạn không muốn có hay không muốn trải qua nơi chỗ ở trong cõi 
vĩnh hằng của mình. Viết chữ CÓ cạnh những điều bạn muốn có.  

 
 

 
PHẦN 3 

LỰA CHỌN CỦA BẠN QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO? 
 
 Đừng trách cứ Đức Chúa Trời vì Ngài bỏ một ai đó vào cõi âm phủ. Chúa muốn cứu tất 
cả mọi người, nhưng mỗi người đều phải lựa chọn giữa cõi thiên đàng và âm phủ.  
  

Phục truyền luật lệ ký 30: 19, 20 - Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự 
phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, …. thương mến Giê-hô-va Đức Chúa 
Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài.  

 
Dù bạn chọn thiên đàng hay âm phủ, những người khác cũng sẽ đi theo bạn. Hãy nghĩ 

đến gia đình và bạn bè của bạn. Bạn muốn dẫn họ đi đến đâu?  
 



 
THỰC HÀNH 

• Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã sai Chúa Giê-xu xuống trần gian để cứu bạn. Hãy cầu thay 
cho những ai trong gia đình hay trong bạn hữu của bạn đang đi con đường đến âm phủ. 
Xin Chúa hãy giúp bạn cảnh báo họ và dẫn họ đến với Cứu Chúa.  

 
 

 
PHẦN 4 

LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ ĐI ĐẾN ĐƯỢC THIÊN ĐÀNG? 
 

Nếu muốn dẫn dắt người khác đến thiên đàng, trước hết, chính bạn cũng phải thực hiện 
những bước sau, rồi bạn hãy giúp bạn bè mình tiến bước.  
 
Tránh Xa Con Đường Sai Lầm 
 Chúng ta thảy đều đã đi con đường của TỘI LỖI, cách xa khỏi Đức 
Chúa Trời và đi về âm phủ. Chúng ta quay lưng khỏi tội lỗi và quyết định 
vâng lời Chúa và đi theo đường lối của Ngài. Chúng ta xin Chúa tha thứ cho 
sự không vâng lời của chúng ta. Đó chính là ăn năn, bước đầu tiên đi đến 
thiên đàng.   
 Chúng ta cũng cần nhìn nhận những điều sai trật mình đã làm với người khác và làm 
những gì cần thiết để sửa lại những sai trật đó. Chúng ta cần tha thứ cho kẻ thù của mình, cầu xin 
sự tha thứ của những người mà chúng ta đã làm sai và trả lại những thứ chúng ta đã lấy. Khi 
xưng những tội lỗi của mình với Chúa, Ngài sẽ tha thứ và giúp chúng ta trong mọi điều chúng ta 
làm.  
 
Xin học thuộc lòng câu Kinh Thánh  

I Giăng 1: 9 - Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì  
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Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta,  
và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. 

 
II Phi-e-rơ 3: 9 - Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy  
người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho 
một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. 

 
Hãy Nhận Biết Con Đường Chính Đáng  
 Đức Chúa Trời đã ban cho bạn một bảng chỉ đường, là cuốn Kinh Thánh. Kinh Thánh 
cho chúng ta biết Chúa Giê-xu Christ là Đường đi. Vì vậy, hãy đi theo Ngài.  
 



Xin học thuộc lòng câu Kinh Thánh  
Giăng 14: 6; 6: 37 - Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng 
bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta 
thì ta không bỏ ra ngoài đâu. 
 
Chọn Con Đường Chính Đáng   

Điều này có nghĩa là tiếp nhận Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời làm Cứu Chúa và là 
Chúa của cuộc đời bạn. Hãy tin rằng Ngài cũng sẽ tiếp nhận bạn và hãy tin cậy nơi Ngài.  
 
Xin học thuộc lòng câu Kinh Thánh  

Công vụ 16: 31 - Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ 
được cứu rỗi.  
 

Giăng 20: 31 - Nhưng các việc nầy đã chép, để cho  
các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa 
Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. 

 
Đi theo con đường chính đáng cho đến cuối cùng  
 Đi theo Chúa Giê-xu cho đến cuối cuộc đời bạn. Ngài sẽ dẫn dắt và giúp bạn khi bạn đọc 
Kinh Thánh và cầu nguyện.  

 
I Phi-e-rơ 2: 24 - Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng 
Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình. 
 

 
THỰC HÀNH 

Trong phần bài học này, lên thiên đàng được mô tả như việc bước vào một cuộc hành trình.  
• Chính bạn đã thực hiện những bước đi đến thiên đàng chưa? ……………… 

Nếu chưa, bạn sẽ thực hiện những bước đó ngay bây giờ không? ………… 
• Tìm một người bạn, hay một người trong gia đình và giải thích cho họ biết những bước 

của cuộc hành trình này.  
 

 

 
42 

 



 
43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN TẤT BÀI HỌC 5 
 

 Trả lời các câu hỏi cho Bài học 5 trong phần Câu hỏi ôn tập Bài học ở cuối sách. Sau khi 
bạn hoàn tất và gởi các câu trả lời của cả sáu bài học, chúng tôi sẽ gởi cho bạn một chứng chỉ 

rất đẹp. 
 

 
 

Xin Chúa ban phước dư dật trên bạn!  



 

6 
THẾ NÀO GỌI LÀ 
MỘT HỘI THÁNH 
CHÂN CHÍNH?  
TRONG BÀI NÀY, BẠN SẼ HỌC VỀ  
 

• Hội Thánh Có Nghĩa Là Gì?  
• Điều Gì Hội Thánh Chân Chính Làm? 
• Tại Sao Cần Phải Gia Nhập Vào Hội Thánh? 
• Điều Gì Đang Xảy Ra Cho Hội Thánh?  

 
PHẦN 1 

HỘI THÁNH CÓ NGHĨA LÀ GÌ? 
 
Từ ngữ “Hội thánh” mang một vài nghĩa sau đây:  
 
Những Người Thuộc Về Đấng Christ  
 Chúa Giê-xu đã phán: “Ta sẽ xây hội thánh ta.” Từ ngữ “hội thánh” mà Chúa dùng có 
nghĩa là “những người đã được gọi”. Đấng Christ đã gọi chúng ta đi theo Ngài. Chúng ta từ bỏ 
đời sống tội lỗi cũ và trở thành chi thể của một thân thể lớn của những người được gọi, là những 
người nhận biết Chúa Giê-xu làm đầu. Đây là Hội thánh thực sự. Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết 
được những thuộc viên của Hội thánh. Nhiều người trong số này đang ở thiên đàng.  
 

Cô-lô-se 1:18 - Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu 
Hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, 
hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. 

 Rô-ma 12: 5  - Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong 
Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. 
 
Hội Thánh Địa Phương  
 Trong nhiều cộng đồng, những ai chia sẻ cùng một niềm tin trong Đấng Christ sẽ nhóm 
họp thường xuyên để thờ phượng Ngài, như các tín hữu đã làm trong thời Kinh Thánh. Họ lập 
nên hội thánh địa phương và cùng nhau làm việc cho Chúa.  
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Ma-thi-ơ 18: 20 - Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa 
họ. 

  
Cô-lô-se 4: 15 - Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong 
lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một  
thể; lại phải biết ơn. 

 
Hội Thánh Trong Cộng Đồng Quốc Gia Hay Giáo Phái  
 Một hội thánh trong cộng đồng quốc gia, hay giáo phái, là một tổ chức gồm nhiều hội 
thánh địa phương. Họ giúp đỡ lẫn nhau và có thể hầu việc Chúa do sự chung sức làm việc một 
cách đắc lực và hữu hiệu hơn là họ làm việc tách rời ra. Họ cùng xuất bản văn phẩm, đào tạo 
mục sư, xây dựng các hội thánh mới, mở cửa trường học và các cô nhi viện.  
 Những người lãnh đạo của hội thánh trong cộng đồng quốc gia hay giáo phái thường 
giúp các hội thánh địa phương giải quyết khi có những nan đề xảy ra, giống như các sứ đồ trong 
thời Kinh Thánh.  
 

 Công vụ 15: 6, 23, 41 - Các sứ đồ và các trưởng lão bèn họp 
lại để xem xét về việc đó…. rồi giao cho hai người bức thơ như 
sau nầy…. Người trải qua xứ Sy-ri và xứ Si-li-si, làm cho các Hội 
thánh được vững bền. 

 
 Nhiều giáo phái đã được hình thành do có nhiều khác biệt trong 
nghi thức thờ phượng, về hình thức tốt nhất của tổ chức hội thánh và về ý nghĩa của các phân 
đoạn Kinh Thánh chủ đạo. Tuy nhiên, nhiều giáo phái đồng ý với nhau về đa số các điểm và 
cùng hợp tác làm việc và thờ phượng.  
 Từ ngữ “hội thánh” cũng có nghĩa là nhà thờ nơi con cái của Đức Chúa Trời nhóm họp 
với nhau. Dù lớn hay nhỏ, dù đuợc trang hoàng lộng lẫy hay đơn sơ, tất cả đều không quan trọng. 
Điều thật sự quan trọng là sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở tại đó.  
 

 
THỰC HÀNH 

 
Gách dưới một cụm từ đúng hoàn tất mỗi câu sau đây:  

• Khi Chúa Giê-xu phán rằng, “Ta sẽ xây hội thánh ta.”, Ngài đã dùng từ “hội thánh” 
với ý nghĩa: 

a. Tổ chức trong cộng đồng quốc gia của những nhà lãnh đạo và viên chức. 
b. Một nhóm người được kêu gọi ra khỏi thế gian. 
c. Một tòa nhà được biệt riêng để thờ phượng và cầu nguyện.  
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• Khi Kinh Thánh nói rằng hội thánh cũng giống như thân thể thì Kinh Thánh đang 
đề cập đến hội thánh như  

a. Một tổng thể sống với nhiều phần khác nhau, trong đó có Đấng Christ làm đầu. 
b. Mạng lưới những nhóm Cơ đốc nhân địa phương đang cùng làm việc với nhau. 
c. Một nhóm những người dạy dỗ thiếu nhi và giúp đỡ trẻ mồ côi.  
 
• Những người thuộc về hội thánh chân chính đều  
a. Thuộc về một tổ chức quốc gia. 
b. Làm theo những hình thức thờ phượng giống nhau. 
c. Chia sẻ cùng niềm tin trong Đấng Christ.  

 
 
 

PHẦN 2 
ĐIỀU GÌ HỘI THÁNH CHÂN CHÍNH LÀM ? 

 
Hội thánh ở đây và trong Phần 3 nói đến thân thể của Đấng Christ khi hội thánh hoạt động trong 
các hội thánh địa phương và quốc gia.  
 
Hội Thánh Thực Sự Yêu Mến Đức Chúa Trời Và Sống Cho Ngài  
 Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu mến Ngài hơn bất cứ một điều nào khác. Chúa tạo 
dựng nên chúng ta để chúng ta trở nên con cái của Ngài, vui hưởng tình yêu thương của Ngài và 
cũng yêu mến Ngài nữa. Hội thánh nhóm họp với Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng Ngài. 
Những thuộc viên bày tỏ tình yêu của mình với Chúa qua lời cầu nguyện, ngợi khen, âm nhạc, 
bằng sự dâng hiến, hầu việc và vâng phục mạng lệnh của Ngài.   
 
Hội Thánh Thật Nói Với Thế Gian Về Chúa Giê-Xu  
 Mỗi Cơ đốc nhân đều cần nói cho gia đình và bè bạn biết họ đã được cứu như thế nào. 
Đức Thánh Linh giúp chúng ta đem sứ điệp tin lành đến mọi nơi trên thế giới. Chúng ta cùng 
hiệp sức để thực hiện điều này.  
 
Xin học thuộc lòng câu Kinh Thánh 
 

Mác 5: 19 - Ngài lại bảo: “Con hãy về nhà, đến với họ hàng thân thuộc và thuật cho họ 
nghe mọi việc Đức Chúa Trời đã làm và thương xót con.” 
Mác 16: 15 - Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho 
mọi người. 
Công vụ 1:8 - Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận 
lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, 
cho đến cùng trái đất. 



Hội Thánh Thật Dạy Dỗ Lời Chúa 
 Hội thánh bằng mọi cách dạy dỗ thuộc viên lẽ thật và dạy họ bước theo Chúa Giê-xu.  

 
Ma-thi-ơ 28: 19, 20 - Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, 
và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã 
truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. 

 
Hội Thánh Quan Tâm Đến Các Thuộc Viên 
 Hội thánh giúp các thuộc viên được lớn lên về mặt thuộc linh qua việc gặp gỡ thường 
xuyên để thờ phượng, học Kinh Thánh, thông công và phục vụ.  
 Hội thánh đưa ra lời khuyên và giúp đỡ những người có nan đề. Hội thánh làm mọi điều 
có thể để giúp những người khó khăn, những thuộc viên và cả những người ngoại.  
 

 
THỰC HÀNH 

 
• Mọi người trong hội thánh Đa-vít chăm sóc lẫn nhau, nhóm họp để thờ phượng Đức 

Chúa Trời và có thời gian để học Kinh Thánh. Họ cũng cần làm điều gì nhưng họ vẫn chưa 
làm? Viết câu trả lời câu bạn vào khoảng trống dưới đây.  

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

PHẦN 3 
TẠI SAO CẦN PHẢI GIA NHẬP VÀO HỘI THÁNH? 

 
Vì Bạn Cần Đến Hội Thánh  
 Đức Chúa Trời đặt để nhiều người trong hội thánh để giúp đỡ và dạy dỗ bạn. Bằng cách 
đó, Chúa đáp ứng những nhu cầu thuộc linh của bạn.  
  

Ê-phê-sô 4: 11,12 - Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia 
làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư 
và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và 
sự gây dựng thân thể Đấng Christ.  Bạn không nên gia nhập vào một hội 
thánh với quan niệm rằng mình sẽ được hội thánh giúp tiền bạc, thức ăn 
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hay đáp ứng những nhu cầu thuộc thể khác. Khi bạn đặt Đức Chúa Trời làm ưu tiên hàng 
đầu trong cuộc đời mình, Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.  

 
Hội Thánh Cần Bạn  
 Mỗi chi thể trong thân thể đều có việc cần làm. Cũng có việc dành cho bạn trong vai trò 
là một chi thể trong thân thể Đấng Christ. Tự mình, một ngón tay không hề hữu dụng mà phải 
kết hợp với bàn tay để trở nên có ích. Tương tự, bạn phải dự phần vào hội thánh và để Chúa 
dùng bạn giúp đỡ người khác.  
 

Rô-ma 12: 4,6 - Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không 
làm một việc giống nhau, …. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã 
ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. 

 
Vì Bạn Có Thể Hầu Việc Đức Chúa Trời Tốt Hơn Trong Hội Thánh 
 Khi bạn báp-têm trong nước và tham gia vào hội thánh, đây là một lời chứng tốt cho 
những người khác qua hành động vâng phục và tận hiến cho Chúa.  
 Bạn hầu việc Chúa bằng cách đi theo mục đích của Ngài. Bạn có thể làm điều này tốt 
nhất qua hội thánh. Hội thánh quản lý tiền bạc rất cẩn thận, thanh toán các chi phí khi truyền 
giảng tin lành cho cộng đồng địa phương và nhiều nơi khác. Nhờ một ai đó đã ban cho mà bạn 
đã được nghe phúc âm. Tương tự, nhờ bạn ban cho, những người khác sẽ được nghe đến phúc 
âm và được cứu.  
 

II Cô-rinh-tô 9: 6,7 - Anh chị em nên nhớ điều này, hễ ai gieo ít thì 
gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên giúp tùy lòng 
đã định, không phải vì miễn cưỡng hay bị ép buộc. Vì Đức Chúa 
Trời yêu người hiến tặng một cách vui lòng.  
 
Bạn có nhiều cơ hội để phục vụ trong hội thánh; cầu nguyện, làm chứng, phát văn phẩm, 

ca hát, dạy dỗ, giảng dạy và đưa những người khác đến hội thánh. Ngay cả việc nhóm họp 
thường xuyên của bạn cũng làm đẹp lòng Chúa và đem lại sự khích lệ cho người khác.  
  

Hê-bơ-rơ 10: 25 - Chớ bỏ 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. 
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THỰC HÀNH 

 
Hùng tin rằng anh không cần đáp ứng nhu cầu của những Cơ đốc nhân khác vì anh có thể đọc 
Kinh Thánh và cầu nguyện ở nhà. Bạn sẽ làm gì để giúp anh nhận ra rằng anh đang đi sai trật? 
Gạch dưới câu trả lời đúng nhất trong số những câu dưới đây:  

• Chỉ ra rằng anh cần bạn bè dù anh nghĩ anh không cần. 
• Giải thích lý do Kinh Thánh đưa ra cho việc nhóm họp với các Cơ đốc nhân khác. 
• Cho anh biết những Cơ đốc nhân khác có thể giúp anh về những khó khăn tài chánh.  

 
 
 

PHẦN 4 
ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VỚI HỘI THÁNH? 

 
Hai Mươi Thế Kỷ Tranh Chiến  
 Kể từ khi Chúa Giê-xu Christ thiết lập hội thánh, Sa-tan đã và đang chống lại hội thánh 
đó. Hội thánh đã tranh chiến để cứu những linh hồn thoát khỏi những dối trá của hắn.  
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Ê-phê-sô 6: 12 - Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải  
cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ 
tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. 

  
I Phi-e-rơ 5: 8 - Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu 
thương che đậy vô số tội lỗi. 

 
Chiến Thuật Và Vũ Khí Của Sa-Tan  
 Sa-tan cố chia rẽ Cơ đốc nhân với Đấng Christ để hắn có thể đánh bại Hội thánh. Những 
chiến thuật chủ yếu của hắn là bắt bớ, lừa dối và cám dỗ.  
 Hắn sử dụng con người để bắt bớ và giết hại Cơ đốc nhân. Hắn thâm nhập vào Hội thánh 
qua những người dạy dỗ giả dối và làm lu mờ một số lãnh đạo Hội thánh với sự vô tín. Hắn cố 
cám dỗ Cơ đốc nhân phạm tội để họ trở nên yếu đuối và bất lực. Hắn cố khiến họ phải nghi ngờ 
Đức Chúa Trời và bỏ qua mối tương giao giữa họ với Ngài.  
 
Chiến Thuật Và Vũ Khí Của Hội Thánh  
 Chiến thuật phòng ngự của chúng ta là giữ mối tương giao với Vị chỉ huy của mình, ấy 
chính là Chúa Giê-xu Christ. Những vũ khí chính của chúng ta là cầu nguyện, đức tin, và Lời 
Chúa. Đức Thánh Linh, Đấng mạnh hơn Sa-tan, ban cho chúng ta sức mạnh và quyền năng để 
đánh bại hắn.  



Ê-phê-sô 6: 10, 11 - Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức 
toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được 
đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. 
 
Chiến Thắng Của Hội Thánh 
 Trải qua nhiều thời đại, việc bắt bớ đã làm tinh sạch Hội thánh và giúp  
Hội thánh được phát triển. Đức Thánh Linh đưa đến những làn sóng phục hưng để giải cứu Hội 
thánh khỏi tội lỗi và những lời dạy sai trật. Chúng ta có thể hiện đang chịu khổ, nhưng chẳng bao 
lâu, cuộc chiến sẽ chấm dứt. Sa-tan sẽ bị đánh bại và Hội thánh sẽ ngự trị mãi mãi với Đấng 
Christ.  
 

Ma-thi-ơ 16: 18 - Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ 
lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. 

 Rô-ma 8: 37 - Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương 
mình mà thắng hơn bội phần. 
 
Vai Trò Của Bạn Trong Tất Cả Những Điều Này  
 Trong cuộc chiến này, mỗi Cơ đốc nhân là một người lính.  
  

II Ti-mô-thê 2: 3 - Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi 
của Đức Chúa Jêsus Christ.  

  
Khải huyền 2: 10  - Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. .. Khá 
giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên 
của sự sống. 

 
 

THỰC HÀNH 
 

• Mỗi Cơ đốc nhân đều là một người lính trong cuộc chiến thuộc linh đang xảy ra vì mỗi 
Cơ đốc nhân đều là mục tiêu để …………………………… 

• Cơ đốc nhân đánh bại Sa-tan và những dối trá của hắn bằng việc sử dụng gươm lẽ thật 
vốn là.………………………………………………………. 
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CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN TẤT KHÓA HỌC NÀY! 

 
 Trả lời các câu hỏi cho Bài học 6 trong phần Câu hỏi ôn Bài học ở cuối sách. Sau đó, hãy gởi 

các câu trả lời của Phần Câu hỏi ôn tập cho người hướng dẫn hay văn phòng ICI của bạn. Địa chỉ 
được tìm thấy ở bìa sau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chúng tôi hi vọng bạn thích thú với những bài học này. Chúng tôi khích lệ bạn tham gia vào 
khóa học khác của ICI để bạn hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời và chương trình kỳ diệu Ngài 

dành cho bạn.  



CÂU HỎI BÀI HỌC 
 

 
HƯỚNG DẪN  

 
Điền thông tin bằng chữ HOA:  

 
Họ và tên: .............................................................................................................................. 
Hộp thư: ................................................................................................................................ 
Địa chỉ: .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
Thành phố: ............................................................................................................................ 
Tỉnh/State………………………………………………Mã bưu điện/Zip Code .................. 
Quốc gia:................................................................................................................................ 
Địa chỉ email:......................................................................................................................... 
 
 
Để nhận được chứng chỉ cho loạt bài Những câu hỏi quan trọng trong đời sống, hãy trả lời tất cả 
các câu hỏi trong sách này. 
 
Cẩn thận cắt theo dấu có sẵn trên bảng trả lời và trang có tên và địa chỉ của những người bạn của 
bạn. 
Gởi những trang này đến người hướng dẫn hoặc văn phòng ICI của bạn theo địa chỉ ở bìa sau. 

 
Còn bây giờ, bạn đã sẵn sàng hoàn tất Những câu hỏi Ôn tập Bài học từ Bài 1-6 

 
Trả lời mọi câu hỏi theo khả năng của bạn, rồi gởi bảng trả lời cho người hướng dẫn hoặc 

văn phòng ICI theo hướng dẫn ở cuối sách. 
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BÀI 1 
 

1. Tôi đã làm tất cả các phần “Thực hành” trong Bài 1, trả lời mọi câu hỏi và học thuộc lòng 
tất cả các câu Kinh Thánh.  Có.   Không  

2. Cách duy nhất để học về lẽ thật liên quan đến việc tạo dựng nên con người và thế giới là 
từ ……………………………………………………………. 

3. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người và thế giới để Ngài ……………. 
4. Bệnh tật và sự chết được đem vào thế gian…………………………………. 
5. Hình phạt đối với tội lỗi của chúng ta được …………………………….cất đi khỏi chúng 

ta.  
 
 

BÀI 2 
 

1. Tôi đã làm tất cả các phần “Thực hành” trong Bài 2, trả lời mọi câu hỏi và học thuộc lòng 
tất cả các câu Kinh Thánh.  Có.   Không  

2. Tôi cần biết lẽ thật về Đức Chúa Trời vì Ngài là…………………………,  
………………………………. Và ……………………………của tôi.  

3. Bạn có thể biết lẽ thật về Đức Chúa Trời từ chính những lời Ngài đã phán trong Lời Ngài, 
là Kinh Thánh. Bạn cũng có thể biết lẽ thật về Đức Chúa Trời qua 
……………………………………..của cá nhân bạn.  

4. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Ngài biết mọi sự và Ngài có thể 
làm …………………………………………………………… 

5. Đức Chúa Trời muốn bạn trung thực và thành tâm trong khi thờ phượng Ngài. Chúa cũng 
muốn bạn cảm tạ Chúa về ………………………..mà Ngài dành cho bạn.  
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BÀI 3 

 
1. Tôi đã làm tất cả các phần “Thực hành” trong Bài 3, trả lời mọi câu hỏi và học thuộc lòng 

tất cả các câu Kinh Thánh.  Có.   Không  
2. Bạn và tôi được sinh ra để làm con cái của Đức Chúa Trời và để …………... 

………………………………………………………. giống như Ngài.  
3. Là con người, chúng tôi có thể phân biệt đúng sai, thưởng thức cái đẹp, suy nghĩ, thờ 

phượng Đức Chúa Trời và khiến mọi việc hữu ích. Tất cả những khả năng này cho thấy 
tôi đã ………………………………….. trong tôi.  

4. Khi tôi làm điều sai và chỉ sống để thoả mãn những ham muốn của bản thân, điều này 
cho thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời ở trong tôi đã bị …………… 

5. Để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, tôi phải để Ngài …………………………. 
Bản tính của tôi và để ……………………………..hình ảnh của Ngài trong tôi.  

6. Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, tôi đã trở nên con cái của Đức Chúa 
Trời và hình ảnh của Ngài ở trong tôi đã được phục hồi. Đức Chúa Trời cho thấy điều 
này xảy ra qua ………………………của Ngài, qua sự làm chứng của 
…………………………….của Ngài và qua …….. 
……………………………………………………………..trong tôi.  

 
BÀI 4 

 
1. Tôi đã làm tất cả các phần “Thực hành” trong Bài 4, trả lời mọi câu hỏi và học thuộc lòng 

tất cả các câu Kinh Thánh.  Có.   Không  
2. Gạch dưới những câu mô tả người đã được đáp ứng nhu cầu lớn nhất của bản thân:  

Marta đã nhận được sự sống thuộc linh từ 
Đức Chúa Trời. 

Thomas đã tìm ra cách kiếm nhiều tiền 
hơn. 

Jonas đã được chữa sáng mắt.  Carl đã cầu xin Chúa Giê-xu Christ cứu 
anh.  

 
3. Tội lỗi lớn nhất là ……………………………………..  Mạng lệnh quan trọng nhất của 

Đức Chúa Trời là ………………………………….Chúa.  
4. Thời điểm thuật tiện nhất để tôi xin Chúa Giê-xu Christ cứu mình là…… 

……………………………………………………………………………. 
5. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng nhu cầu về thức ăn và đồ mặc của tôi nếu 

tôi để ……………………………..là thứ tự ưu tiên hàng đầu. 
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BÀI 5 
 

1. Tôi đã làm tất cả các phần “Thực hành” trong Bài 5, trả lời mọi câu hỏi và học thuộc lòng 
tất cả các câu Kinh Thánh.  Có.   Không  

2. Khi con cái Đức Chúa Trời chết đi, tâm linh của người đó sẽ đi đến ……… 
………………………………… 

3. Khi Chúa Giê-xu quay trở lại trần gian, những ai thuộc về Ngài sẽ được nhận thân thể 
mới giống như …………………………………………… 

4. Thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời chuẩn bị cho những ai ………………. 
…………………………………. Và âm phủ là nơi Chúa chuẩn bị cho Sa-tan và những 
kẻ …………………………………………… 

5. Tôi chọn đi theo con đường đến thiên đàng khi tôi tuyên xưng ………….. 
………………………..của mình với Chúa và tiếp nhận …………………. 
làm Cứu Chúa của tôi. 

 
BÀI 6 

1. Tôi đã làm tất cả các phần “Thực hành” trong Bài 4, trả lời mọi câu hỏi và học thuộc lòng 
tất cả các câu Kinh Thánh.  Có.   Không  

2. Những ai thuộc về Hội thánh thực sự là những người làm theo ……………. 
………………………………………… như người lãnh đạo của họ. 

3. Hội thánh thực sự thực hiện bốn việc chính. Hãy kể những việc đó bằng cách hoàn tất câu 
sau: 
Hội thánh thực sự thờ phượng ……………………………………, trình bày 
…………………………………………….về Chúa Giê-xu, dạy dỗ………… 
………………………………………cho các thuộc viên và chăm sóc những người 
………………………………………………………………………… 

4. Những người thuộc về Hội thánh thực sự sẽ giúp đỡ nhau cùng lớn lên về mặt thuộc linh 
qua việc ……………………………………………………… 

5. Kiểu đắc thắng mà Hội thánh thực sự sẽ có được bao gồm cả việc hoàn toàn đánh bại 
……………………………………………………………………… 
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CÂU HỎI VÀ NHẬN XÉT CỦA BẠN 
Có lẽ, bạn cũng muốn bày tỏ những nhận xét cá nhân về những bài học này. Nếu vậy, hãy 
trả lời mỗi câu hỏi theo chỉ dẫn dưới đây.  

 
1. Bạn đã hiểu được chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm 

Cứu Chúa của bạn khi học Bài 1 chưa?   Có/ Không  
2. Nếu bạn chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, thì sau loạt bài học này, bạn đã tiếp 

nhận Ngài chưa?  Có/Không  
3. Nếu bạn vẫn chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, bạn có muốn tiếp nhận Ngài 

ngay bây giờ không?  Có/Không 
4. Bạn có là thuộc viên của một Hội thánh địa phương nào không?  Có/Không 

Nếu có, hãy ghi tên của Hội thánh: ………………………………………… 
5. Bạn muốn có địa chỉ của một Hội thánh địa phương trong khu vực của bạn không? 

 Có/Không 
6. Những bài học này bao gồm nhiều lẽ thật về Đức Chúa Trời. Lẽ thật nào đã giúp ích cho 

bạn nhiều nhất trong cuộc sống hiện tại?  
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

7. Nếu muốn, bạn có thể trình bày một nhu cầu đặc biệt hoặc nan đề mà bạn muốn những 
anh em Cơ đốc cầu thay cho bạn. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

8. Bạn có muốn nhận thông tin về những khóa học giống khóa học này không  
Có/ Không  

 
Chúc mừng bạn đã hoàn tất những bài học này và hoàn tất Phần câu hỏi Ôn tập Bài học. 
Hãy gởi bảng trả lời cho người hướng dẫn hay văn phòng ICI theo địa chỉ ghi ở bìa sau. 

Xin Chúa ban phước cho bạn khi bạn yêu mến và hầu việc Ngài. 
 

 
 
 



HÃY GỞI CHO CHÚNG TÔI TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA NHỮNG 
BẠN BÈ CỦA BẠN. 

Chúng tôi sẽ gởi cho họ Bài 1 của loạt bài 
“Những câu hỏi quan trọng trong đời sống” 
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