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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.
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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 Satan và chấp nhận luật lệ của hắn. Trái đất đã trở thành một trận chiến giữa Đức Chúa Trời và Satan. 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
Trong Cõi Thiên Nhiên
Một công trình sáng tạo toàn hảo
Đời sống sung mãn
Trật tự
Quân bình

SA-TAN TRAO CHO CHÚNG TA
Trong Cõi Thiên Nhiên
Bản tính đồi bại
Vô trật tự
Nghèo khổ
Hỗn loạn
Đói kém

Trong Thân Thể Của Chúng Ta
Sự sống và sức khỏe
Mong muốn lành mạnh

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
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 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 Satan? ………………………………………………………………………………..

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!
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