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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.  
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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!  
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