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Lời Nói Đầu
Khi bạn mời Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình, một điều kỳ diệu xảy ra. Từ trong sự tối
tăm bạn được đem ra chỗ sáng láng. Bạn được tha tội, và được sanh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời.
Bạn nhận được sự sống mới. Quyển sách này nói về sự sống mới đó mà bạn hiện có nhờ những điều mà
Chúa Giê-xu đã làm cho bạn.
Sự sống mới này là món quà trực tiếp từ Cha trên trời ban cho bạn và món quà đó sẽ tồn tại mãi mãi!
Dầu sự sống mới có nguồn gốc từ Chúa trên trời, nhưng bạn lại bắt đầu sống cuộc sống ấy ngay tại dưới
đất này. Quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ biến đổi bạn từng ngày một cho đến khi bạn trở nên giống
như Ngài hơn. Những ham muốn và thói quen cũ của bạn sẽ dần mất đi khi bạn vâng lời Ngài. Thay vào
đó, một lối sống mới và đẹp đẽ sẽ được hình thành.
Mọi việc này xảy ra như thế nào? Đã là con cái của Đức Chúa Trời thì bạn có thể trông mong gì? Sẽ
có những khác biệt nào? Cha trên trời muốn bạn sống như thế nào? Ngài giúp đỡ ra sao? Quyển sách này
viết ra nhằm giải đáp những thắc mắc đó. Bạn sẽ khám phá được những sự thật quan trọng về sự sống mà
Đức Chúa Trời đã ban cho bạn.
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LOẠT BÀI ĐỜI SỐNG TÍN ĐỒ
ĐỜI SỐNG MỚI là một phần trong chương trình gồm 18 loạt bài học thực tiễn về đời sống
theo Chúa dành cho tân tín hữu. LOẠT BÀI ĐỜI SỐNG TÍN ĐỒ là chương trình học nhằm giúp
học viên lớn lên trong mối liên hệ với Đấng Christ, học biết lời Chúa, và hiểu rõ hơn về chương
trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn.
Học viên sẽ được học những vấn đề căn bản của người theo Chúa qua sáu chủ đề lặp đi lặp lại. Văn
phong sử dụng trong các tài liệu thuộc loại văn giản dị, nên rất dễ hiểu. Dưới đây là biểu đồ phân bố các
phần của LOẠT BÀI ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN...
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Cách Sử Dụng Cuốn Sách Này

Nếu bạn đã học những phần khác trong loạt bài Đời Sống Cơ Đốc Nhân, có lẽ bạn sẽ chú ý rằng
quyển sách này có phần lớn hơn và được trình bày theo cách thức mới. Phần mở đầu này sẽ giới thiệu
những điểm mới đã được bổ sung vào khóa học nhằm giúp cho việc học trong khóa này trở nên dễ dàng
hơn.
Nếu bạn mới biết về trường Global University, có lẽ bạn đang tự hỏi tại sao quyển sách này lại được
chia thành những bài học thay vì chương sách. Quyển sách này thật ra là một khóa học được tập hợp lại
theo cách để bạn có thể tự học. Bạn phải đọc cẩn thận phần chỉ dẫn để bạn có thể thành công hoàn tất
khóa học này.
Mỗi bài học đều bắt đầu với hai trang quan trọng. Sau số thứ tự của bài học, bạn sẽ đọc tiêu đề và một
câu chuyện dẫn nhập vào bài học. Trang tiếp theo sẽ là phần dàn ý của bài học với những điểm bạn sẽ
được học trong bài học.
Kế đến là phần Mục tiêu, là những điều bạn sẽ đạt được sau khi hoàn tất bài học. Hãy đọc cẩn thận
phần mục tiêu. Những mục tiêu sẽ giúp bạn tập trung vào những điểm quan trọng nhất trong bài.
Nhằm giúp bạn đạt được các mục tiêu, mỗi bài học sẽ có các câu hỏi và hoạt động. Khi bạn thấy tiêu
đề “Áp dụng”, đó là lúc để bạn trả lời những câu hỏi. Đừng bỏ qua phần này. Viết ra những câu trả lời để
giúp bạn áp dụng những điều đã học. Bạn có thể ghi ngay câu trả lời vào tài liệu. Nếu trong sách không
đủ chỗ, bạn có thể viết câu trả lời trong sổ tay hay nhật ký để bạn có thể xem lại sau này.
Sau khi trả lời câu hỏi, bạn có thể đối chiếu với mục kiểm tra phần trả lời. Đừng xem trước những câu
trả lời cho đến khi bạn đã trả lời các câu hỏi. Cách này sẽ giúp bạn ghi nhớ lâu hơn những điều đã học
được. Đối chiếu câu trả lời của bạn với những câu trả lời nằm cuối bài học và sửa lại những câu bạn trả
lời sai. Bạn sẽ thấy rằng các câu hỏi được sắp xếp lộn xộn để bạn không tình cờ biết trước câu trả lời.
Cách Trả Lời Các Câu Hỏi Của Bài Học
Khóa học này sử dụng nhiều loại câu hỏi. Dưới đây là một số câu hỏi mẫu thuộc ba loại thường gặp và
cách trả lời các câu hỏi này.
Trắc Nghiệm
Câu hỏi trắc nghiệm là loại câu hỏi yêu cầu bạn chọn một trong số các câu trả lời được cho sẵn.
Ví dụ
1 Tổng cộng Kinh thánh có:
a) 100 sách
b) 66 sách
c) 27 sách
Câu trả lời đúng là câu b) – 66 sách.
Trong tài liệu, khoanh tròn câu trả lời được chọn, như dưới đây:
1 Tổng cộng Kinh thánh có:
a) 100 sách
b) 66 sách
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c) 27 sách
d) 2 sách
Đúng-Sai
Câu hỏi đúng-sai là loại câu hỏi yêu cầu bạn chọn các câu đúng trong số những câu trả lời được
đưa ra.
Ví dụ
2 Chọn ra câu đúng từ các câu dưới đây:
a) Kinh thánh có tổng cộng 120 sách.
b) Kinh thánh là sứ điệp dành cho Cơ đốc nhân ngày nay.
c) Tất cả các tác giả trong Kinh thánh đều sử dụng tiếng Hê-bơ-rơ.
d) Đức Thánh Linh đã hà hơi trên các trước giả viết ra Kinh thánh.
Câu b) và câu d) đúng. Bạn khoanh tròn hai mẫu tự này để chọn, theo như cách được minh họa ở
trên.
Chọn từ đúng
Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống: yêu cầu bạn chọn câu trả lời phù hợp với câu hỏi, chẳng hạn như
tên của các nhân vật và các trước giả trong Kinh thánh.
1...a. Nhận lãnh luật pháp tại núi Si-nai
1) Môi-se
2...b. Dẫn dân Y-sơ-ra-ên vượt sông Giô-đanh 2) Giô-suê
2...c. Đi vòng quanh thành Giê-ri-cô
1...d. Sống trong cung điện vua Pha-ra-ôn.
Cụm từ a và d chỉ đến Môi-se, còn cụm từ b và c chỉ đến Giô-suê. Bạn phải viết số 1 bên cạnh
chữ a và d, và số 2 bên cạnh b và c, như bạn thấy trên đây.
Đề nghị cách học tài liệu
1.
Dành riêng một khoảng thời gian yên tĩnh và đều đặn cho việc học của bạn. Bạn sẽ dễ
tập trung hơn khi việc học là một thói quen hằng ngày của bạn.
2.
Cầu nguyện mỗi khi bạn bắt đầu bài học. Với quyển Kinh thánh, Đức Thánh Linh, và
tài liệu này, bạn đang ngồi trong lớp học của Đức Thánh Linh. Hãy cầu xin Đức Chúa
Trời giúp bạn hiểu bài học và có thể áp dụng bài học vào cuộc sống của bạn.
3.
Đọc cẩn thận phần hướng dẫn bài học, dàn ý và mục tiêu.
4.
Bắt đầu đọc cẩn thận bài học. Đọc những câu Kinh thánh tham khảo và ghi lại những
ghi chú hữu ích. Các câu Kinh thánh sẽ củng cố những điểm quan trọng trong bài.
5.
Trả lời các câu hỏi trong bài ở khoảng trống được dành ra trong bài. Nếu cần, bạn có
thể sử dụng thêm sổ tay hay nhật ký.
6.
Suy gẫm về những điều bạn đã học và tìm cách áp dụng những điều đó khi thảo luận
với gia đình, bè bạn trong giờ học Kinh thánh, v.v.
Hãy kiên nhẫn vì bạn không cần phải vội học sang một tài liệu mới khác.
Phần đánh giá
Ở cuối mỗi bài học, bạn sẽ thấy có mục Phần đánh giá. Những tờ Câu hỏi và Trả lời được đánh
dấu rõ ràng trong mỗi bài. Hãy cẩn thận làm theo chỉ dẫn. Bạn phải hoàn tất và gởi các câu trả lời
cho người hướng dẫn chỉnh sửa. Nếu bạn không học với văn phòng ICI của Global University,
việc trả lời các câu hỏi cũng đem lại lợi ích cho bạn.
Phương pháp học tài liệu này
Tài liệu này được viết theo cách để bạn có thể tự học. Chúng tôi muốn nói rằng trong tài liệu,
có sẵn một người hướng dẫn cùng đi với bạn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể học tài liệu này trong
các nhóm nhỏ khác nhau, nhóm học Kinh thánh, nhóm nhỏ tại nhà, chương trình thanh thiếu niên.
Tài liệu này cũng có thể dùng trong khóa học hàm thụ hay qua các chương trình truyền đạo khác.
Bạn sẽ nhận thấy rằng cả nội dung và phương pháp học đều rất phù hợp cho những mục đích này.
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Nếu bạn tự học tài liệu này, tất cả các hoạt động đều có thể hoàn tất qua thư và phải bảo đảm
rằng bạn dùng địa chỉ của văn phòng ICI- Global University. Nếu bạn đang học theo nhóm hay
qua Trung tâm Huấn luyện Môn đồ, hãy đảm bảo rằng bạn làm theo những chỉ dẫn mà người
hướng dẫn đưa ra.
Bên cạnh đó, Hội thánh của bạn có thể cùng phối hợp với Global University-ICI để mở Trung
tâm Huấn luyện Môn đồ. Để biết thêm thông tin và sự trợ giúp, vui lòng xem thêm trang web của
chúng tôi: www.globaluniversity.edu.
Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận cá nhân hay theo nhóm đều có sẵn cho mọi học viên tuỳ vào việc hoàn tất
chương trình của mỗi học viên. Chẳng hạn như nếu bạn đang theo học qua văn phòng của Trung
tâm Huấn luyện Môn đệ, bạn sẽ nhận được chứng nhận từ người hướng dẫn thuộc văn phòng ICIGlobal University. Trong trường hợp tự học, bạn có thể gởi Bảng trả lời đánh giá bài học đến văn
phòng huấn luyện địa phương. Những văn phòng của Trung tâm Huấn luyện Môn đệ có thể đặt
chứng chỉ từ Văn phòng Quốc tế hay GPH tại Hoa kỳ.
PHẦN TRỢ GIÚP
Danh mục của Trung tâm truyền giáo và Môn đệ hóa (CED), tài liệu hướng dãn làm thế nào để
phát triển thành một trung tâm đào tạo, Hợp đồng của Trung tâm đào tạo và phiếu đặt mua CED
đều có sẵn trên mạng để bạn có thể tải xuống và in. Những tài liệu khác cho khóa học này gồm
băng cassette bổ sung cũng có sẵn.
Để biết thêm những thông tin và tài liệu, xem www.globaluniversity.edu và
www.globalreach.org.
VỀ TÁC GIẢ
Louise Jeter Walker đã dành trọn đời để giúp đỡ người khác biết về lẽ thật Cơ đốc. Bà có bằng Cử
nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Cơ đốc Giáo dục và là mục sư. Những quyển sách và tài liệu do bà viết ra
phản ảnh những kinh nghiệm mà bà có được trong hơn 62 năm truyền giáo tại Peru, Cuba, Trung Mỹ,
Vùng West Indies và Bỉ.

Chúa ban phước cho bạn khi bạn bắt đầu học tài liệu “Đời sống mới” và xin Chúa mở tấm lòng bạn
để tiếp nhận lời Ngài...
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Bài

1

Bạn đã bắt đầu
cuộc đời mới

Điều gì xảy ra khi con sâu biến thành con bươm bướm? Làm thế nào một hạt giống phát triển thành
cái cây cao lớn được? Sự sống tự nhiên đang vận hành trong mỗi loài, tạo ra sự thay đổi khiến chúng ta
phải kinh ngạc. Vì bạn đã trở thành môn đệ của Chúa Cứu Thế nên sự sống thuộc linh cũng đang vận
hành bên trong bạn. Sự thay đổi này sẽ kỳ diệu hơn nhiều so với điều xảy ra cho con sâu hay hạt giống
kia. Đức Chúa Trời đang bắt đầu biến đổi bạn trở nên giống như Con của Ngài là Chúa Giê-xu Christ.
Cũng như con bướm, giờ đây bạn sẽ được tự do để kinh nghiệm chương trình của Đức Chúa Trời
dành cho cuộc đời mình. Giống như cái cây kia, bạn sẽ trở nên cứng cáp rồi trổ hoa, kết trái. Mọi điều này
có được là do bạn đã được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời. Bạn hiện là con của Ngài theo một
cách rất đặc biệt.
Trong bài học đầu tiên này, bạn sẽ tìm xem Kinh thánh nói gì về sự thay đổi đã xảy đến cho bạn. Bạn
sẽ học biết về những đặc ân cũng như trách nhiệm mới mẻ của mình. Bạn sẽ khám phá gia đình mới của
mình. Bạn cũng sẽ học biết về những mối liên hệ mà Đức Chúa Trời muốn bạn xây dựng với các anh, chị,
em trong Chúa của mình.

Dàn ý
A. Việc gì đã xảy ra?
B. Bạn phải đáp ứng thế nào?
C. Gia đình mới của bạn
Đức Chúa Trời là Cha của bạn
Chúa Giê-xu Christ là anh của bạn
Đức Thánh Linh là Đấng giúp đỡ bạn
Các tín đồ trong Hội thánh là anh, chị, em của bạn
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Mục tiêu
1. Tìm biết Kinh thánh nói gì về sự thay đổi đã xảy ra bên trong bạn.
2. Nêu lên các bước bạn cần thực hiện để trở thành một người tín đồ mạnh mẽ.
3. Mô tả những mối liên hệ của bạn trong địa vị là con Đức Chúa Trời.
A. ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA?
Mục tiêu 1. Tìm biết Kinh Thánh nói gì về sự thay đổi đã xảy ra bên trong bạn:.

Ngay khi tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình, thì bạn bắt đầu một cuộc sống mới. Ngài
là Đấng ban sự sống – sự sống tuyệt vời, phong phú, đầy vui mừng và chẳng bao giờ dứt. Bạn trao phó
cho Ngài đời sống tội lỗi, thất bại của mình, và Ngài ban cho bạn sự sống đắc thắng của Ngài. Bạn đã bắt
đầu cuộc đời làm con Đức Chúa Trời với nhiều đặc ân vinh hạnh.

Áp dụng
1.
a)
b)
c)

Bạn có được sự sống mới là nhờ:
gắng sức làm một Cơ-đốc nhân.
Chúa Giê-xu Christ, Đấng ban sự sống.
gia nhập một Hội Thánh.

2
a)
b)
c)
.

Bạn bắt đầu một đời sống mới:
ngay khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình.
sau khi hiểu mọi điều về việc trở thành một Cơ đốc nhân.
khi bạn quyết định trở thành một người tốt hơn.

Sở dĩ bạn có được sự sống mới này là vì Chúa Giê-xu đang sống trong bạn. Lời Đức Chúa Trời là
Kinh Thánh cho bạn biết điều này..
Cô-lô-se 1:27 Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân
ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển.
Xin lưu ý: Địa chỉ trước phần trích dẫn mà bạn vừa đọc (Cô-lô-se 1:27) cho bạn biết bạn có thể tìm
thấy câu này ở đâu trong quyển Kinh thánh của mình. Nó gồm có tên sách, số chương, số câu.

Áp dụng
3
a)
b)
c)

Bạn học biết về sự sống mà bạn nhận được từ Chúa Giê-xu Christ, Đấng sống trong bạn, là nhờ:
khoa học và triết học.
các tôn giáo.
Kinh thánh, Lời Đức Chúa Trời..

Việc Đấng Christ sống trong bạn khiến bạn trở nên một Cơ-đốc nhân. Một số người cho rằng đời sống
của Cơ-đốc nhân chẳng khác gì một nhà tù. Họ nghĩ bạn phải tuân giữ một danh sách dài gồm đủ thứ luật
lệ. Nhưng họ hoàn toàn sai lầm! Đời sống mới của bạn trong Đấng Christ sẽ phong phú, ý nghĩa và vui
thỏa hơn bất cứ điều gì bạn từng mơ ước..
Giăng 10:10 Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.

Áp dụng
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4 Hãy đọc lời phán của Chúa Giê-xu trong Giăng 10:10 vài lần cho đến khi bạn có thể đọc thuộc lòng
câu Kinh thánh này.
5
a)
b)
c)

Chúa Giê-xu Christ đã đến để
đoán phạt bạn vì những tội mà bạn đã phạm.
ban cho bạn sự sống sung mãn.
buộc bạn tuân giữ các luật lệ, qui định.

Trong đời sống mới được Chúa Giê-xu ban cho, bạn sẽ có sự hiểu biết mới, cái nhìn mới, những mục
tiêu mới và một mục đích sống mới.
Gánh nặng về tội lỗi không còn nữa; và tội của bạn đã được tha. Tình yêu mới đối với Đức Chúa Trời
cũng như đối với mọi người tràn ngập tấm lòng bạn, đem lại cho bạn sự bình an và vui mừng. Bạn sẽ có
niềm vui thích mới mẻ đối với những điều thiện lành, đẹp đẽ; bạn cũng sẽ cảm nhận một cách mới mẻ về
sự hiện diện, quyền năng cũng như sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Lòng khao khát muốn làm vui lòng
Chúa và giúp đỡ người khác sẽ bắt đầu thay đổi phương hướng hành động của bạn trong mọi việc.
Khi con sâu biến thành con bướm thì nó có thể làm được những điều mà trước đó nó chẳng bao giờ
làm được. Nó có thể bay qua những nơi mà trước đó nó chỉ có thể bò. Nhưng bạn đã kinh nghiệm một sự
thay đổi thậm chí còn lớn lao hơn. Sự thay đổi mà Đức Thánh Linh đã thực hiện bên trong bạn ảnh hưởng
lên mọi thứ. Bạn đã thực sự vượt khỏi sự chết để đến với sự sống. Bạn không còn là một tội nhân bị định
tội. Giờ đây, bạn có thể có được một đời sống thực sự tự do và vui mừng.

Áp dụng
6 Hãy kể lại một sự thay đổi trong đời sống bạn từ khi bạn mời Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của
mình..
…………………………………………………….........................................................................................
7
a)
b)
c)

Khi bạn được sanh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời tức là bạn bắt đầu một đời sống
trốn chạy khỏi mọi nan đề.
được tự do hành động theo bất cứ cách nào bạn thích.
yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương mọi người.

B. BẠN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ĐÁP ỨNG?
Mục tiêu 2. Nếu các bước bạn cần phải thực hiện để trở thành một tín đồ mạnh mẽ.

Là một con trẻ mới sanh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời, bạn sẽ vui hưởng được sự chăm sóc
đầy yêu thương của Ngài. Bạn cũng phải tiếp nhận sự cung ứng Ngài ban cho để giữ bạn luôn mạnh khoẻ.
Ngài đã ban cho bạn một bản chất mới, và giờ đây bạn phải làm phần việc của mình để phát triển bản chất
mới đó.
Quyển sách này cũng sẽ giúp bạn phát triển bản chất mới đó của mình. Lần lượt qua từng bài học, bạn
sẽ học biết về những đặc ân cũng như trách nhiệm của con cái Đức Chúa Trời. Hãy tận hưởng những điều
này trong suốt cuộc sống của bạn trên đất. Rồi sau này, Chúa Giê-xu sẽ đem bạn về sống với Ngài trong
nhà trên thiên đàng, một nơi tuyệt vời muôn vạn lần hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này.
Điều chủ yếu mà bạn phải làm là duy trì mối liên hệ với Đấng Christ và trở nên mạnh mẽ trong đời
sống Ngài ban cho...
Giăng 15:4-5 Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi ….. vì ngoài Ta các con không làm gì
được.
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Cô-lô-se 2:6-7 Vậy, vì anh chị em đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa, hãy bước đi trong
Ngài, Hãy đâm rễ và xây nền trong Ngài, tăng cường đức tin như anh chị em đã được dạy dỗ, và chan
chứa lời cảm tạ.

Áp dụng
8
a.
b.
c.

Mục đích của khóa học này là để giúp bạn
bàn luận chuyện tôn giáo với người khác.
học biết những luật lệ mà một Cơ đốc nhân phải tuân theo.
vui hưởng những đặc ân bạn có được khi làm con của Đức Chúa Trời.

9
a)
b)
c)

Bạn phát triển bản chất mới của người tín đồ bằng cách
duy trì mối liên hệ với Chúa Cứu thế.
hết sức cố gắng để trở nên giống Chúa Giê-xu.
bắt chước người khác.

C. GIA ĐÌNH MỚI CỦA BẠN
Mục tiêu 3. Mô tả những mối liên hệ mới của bạn trong địa vị là con cái Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời Là Cha Của Bạn
Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng tạo dựng nên vũ trụ này, hiện là Cha yêu thương của bạn. Bạn đừng
vội nghĩ rằng Ngài là Đấng nghiêm khắc và xa cách. Ngay lúc này đây, Ngài đang ở bên cạnh và mong
muốn giúp đỡ bạn giải quyết mọi nan đề.

Vì bạn là con của Đức Chúa Trời, nên Cha bạn muốn bạn chuyện trò với Ngài một cách thành thật và
dạn dĩ, như đứa trẻ chuyện trò với một người cha luôn biết thông cảm và đối xử tốt với con. Hãy trò
chuyện với Ngài qua sự cầu nguyện mỗi ngày, bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm. Hãy tỏ cho Ngài biết
mọi nan đề mà bạn gặp. Hãy cảm tạ Chúa về những ơn lành của Ngài. Ngài rất quan tâm đến bạn và mọi
điều ảnh hưởng đến bạn. Bạn không cần phải sử dụng những lời lẽ hoa mỹ hay học thuộc lòng các bài cầu
nguyện, mà chỉ cần tỏ thật cho Ngài biết lòng mình như thế nào.

Áp dụng
10
a)
b)
c)

Trong đời sống mới, Đức Chúa Trời đối với bạn là một:
Đấng xa cách.
Người Cha yêu thương.
ông chủ hà khắc

11 Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi cụm từ, nêu thí dụ hoặc nói lên cách bạn có thể cầu nguyện khi giờ
đây, bạn đã có sự sống mới trong Chúa Cứu thế.
a) Những suy nghĩ tự lòng mình.

15

b)
c)
d)
e)
f)

Lời lẽ học thuộc, được lựa chọn cẩn thận.
“Lạy Cha, con đến với Ngài như là con của Ngài.”
Bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm.
Biết rằng Ngài yêu bạn.
Chỉ khi bạn ở nhà thờ

Chúa Giê-xu Là Người Anh Thân Thương Của Bạn
Chúa Giê-xu Christ chính là người anh thân thương của bạn trong gia đình Đức Chúa Trời. Ngài yêu
thương bạn đến nỗi Ngài đã chịu chết để cứu bạn. Giờ đây, Ngài muốn giúp bạn sống một cuộc đời vui
mừng và đắc thắng tội lỗi. Vì Ngài đã trở thành con người và đã từng sống trên đất này, nên Ngài hiểu
thấu những nan đề mà bạn gặp. Hãy cảm tạ Chúa Giê-su vì Ngài đã cứu bạn và vì sự giúp đỡ mà Ngài sẽ
ban cho bạn mỗi ngày.

Áp dụng
12 Hoàn chỉnh câu dưới đây bằng cách diễn đạt riêng của bạn. Chúa Giê-xu Christ là Anh của tôi, luôn
hiểu tôi vì Ngài
................................................................................................. .......................................................................
Đức Thánh Linh Là Đấng Giúp Đỡ Bạn
Đức Thánh Linh chính là Đấng đã thực hiện phép lạ mầu nhiệm về sự tái sanh trong bạn. Ngài đã thay
đổi bản chất tội lỗi của bạn và khiến bạn trở nên con cái Đức Chúa Trời.
Đôi lúc, bạn sẽ vẫn còn phải tranh chiến với bản chất con người cũ, nhưng Đức Thánh Linh đã đến
ngự trong lòng bạn để giúp đỡ bạn. Khi bạn hợp tác với Ngài bằng đức tin và thái độ vâng lời, thì Ngài sẽ
dạy bạn biết điều cần phải làm và ban sức cho bạn để làm điều đó.

Áp dụng
13
a)
b)
c)

Phép lạ về sự sống mới bên trong bạn đã được thực hiện bởi
Đức Thánh Linh.
nhà truyền đạo.
vị mục sư.

14
a)
b)
c)

Công việc của Đức Thánh Linh là
Đoán phạt [bạn] mỗi khi bạn phạm tội.
buộc bạn phải làm những điều mà Đức Chúa Trời muốn bạn làm.
sống trong bạn và giúp bạn làm điều phải.

Các Cơ Đốc Nhân Khác Là Anh, Chị, Em Của Bạn
Mọi Cơ đốc nhân thực thụ, là những người đã được tái sanh đều là con Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa
Trời là Cha chúng ta, nên hết thảy chúng ta là anh, chị, em trong Chúa Cứu thế.
Những người đã tin Chúa trước bạn đều hoan nghênh bạn, người anh/chị/em mới của họ vào gia đình
của Đức Chúa Trời. Họ muốn làm mọi điều trong khả năng của họ để giúp bạn tăng trưởng về mặt tâm
linh và trở thành một người tín đồ mạnh mẽ.
Khi bạn gặp nan đề, hãy trao đổi nan đề đó với vị mục sư và các tín hữu đã tin Chúa trước bạn trong
Hội Thánh. Họ sẽ cùng cầu nguyện với bạn về vấn đề đó và làm mọi điều có thể để giúp bạn.

Áp dụng
15 Trong đời sống mới của bạn, các tín hữu khác là anh, chị, em của bạn vì họ
a) tham dự các buổi nhóm.
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b) tin rằng tôn giáo là điều tốt.
c) có cùng Cha trên trời với bạn.
16 Hãy viết chữ số tương ứng với mỗi thành viên trong gia đình mới của bạn (trong cột bên phải) vào chỗ
trống trước mỗi cụm từ nói lên mối liên hệ đặc biệt mà bạn có với thành viên đó (trong cột bên trái).
. . . . a) Sống trong bạn để giúp
bạn làm theo ý muốn
Đức Chúa Trời
. . . . b) Có thể chia xẻ những
nan đề [của bạn] và cầu
nguyện với bạn
. . . . c) Là Người anh luôn thấu
hiểu bạn
. . . . d) Luôn yêu thương bạn và
là Cha của bạn
. . . . e) Đã chịu chết để cứu bạn

1.
2.
3.
4.

Đức Chúa Trời
Chúa Giê-xu Christ
Đức Thánh Linh
Các Tín Hữu Khác

17

Đáp án cho các câu hỏi trong bài học không được in theo trình tự bình thường để tránh việc bạn nhìn
thấy trước câu trả lời cho câu hỏi kế tiếp. Hãy tìm số của câu mà bạn cần và cố gắng đừng đọc các câu
khác.
10 b) Người Cha yêu thương.
1 b) Chúa Giê-xu Christ, Đấng ban sự sống.
11 a)
c)
d)
e)

Những suy nghĩ tự lòng mình
“Lạy Cha, con đến với Ngài như một người con.”
Bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm
Biết rằng Ngài yêu bạn

2 a) ngay khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình
12 Câu trả lời của bạn phải có đại ý như sau: … đã sống trên đất này như một con người và đã gặp cùng
những vấn đề mà tôi gặp.
3 c) Kinh thánh, Lời Đức Chúa Trời.
13 a) Đức Thánh Linh.
5 b) ban … cho bạn sự sống sung mãn.
14 c) sống trong bạn và giúp bạn làm điều phải.
7 c) yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương mọi người.
15 c) có cùng Cha trên trời với bạn.
8 c) vui hưởng những đặc ân mà bạn có được khi làm con Đức Chúa Trời.
16 a)
b)
c)
d)
e)

3. Đức Thánh Linh
4. Các tín hữu khác
2. Chúa Giê-xu Christ
1. Đức Chúa Trời
2. Chúa Giê-xu Christ

9 a) duy trì mối liên hệ với Chúa Cứu thế.

Đời Sống Mới
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Bài

2

Bạn Đang
Học Đi

Có bao giờ bạn quan sát một em bé tập đi chưa? Dù đứng chưa vững, nhưng em bé vẫn cố đi chập
chững quanh phòng, tay vịn vào bất cứ điều gì bé chạm đến được. Nhưng quả là một cảnh tượng thật hào
hứng! Vẻ mặt của bé trông rạng rỡ như thể bé đã chinh phục được cả thế giới! Và em bé cứ tập tành như
thế, lúc thì bước đi, lúc thì đứng lại, lúc thì té ngã – nhưng bé luôn đứng dậy và tiếp tục bước đi. Ước
muốn thành công của bé thật là mạnh mẽ. Còn cha mẹ bé thì lúc nào cũng ở cạnh bên, sẵn sàng đưa tay ra
giúp đỡ và khích lệ bé trong mỗi bước đi.
Theo một cách nào đó, thì bạn cũng giống như em trẻ này. Bạn đã có sự sống mới của Đức Chúa Trời.
Nhưng học sống cuộc đời mới ấy cũng tương tự như việc tập đi. Bạn phải thật sự mong muốn đạt được sự
thành công. Cha trên trời luôn ở bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ bạn. Nhưng bạn cũng cần phải cố gắng.
Bạn phải nắm tay lấy tay Ngài và tiếp tục cố gắng. Được như vậy, bạn sẽ ngày càng tiến bộ. Các bước đi
của bạn sẽ vững chắc hơn và bạn sẽ ít bị ngã hơn. Khả năng của bạn sẽ gia tăng và bạn sẽ sống trọn theo
chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời cho cuộc đời mình.

Dàn ý
A. Hãy nắm lấy tay Chúa
B. Nhờ sự trợ giúp của Chúa để đối diện với các nan đề
C. Hãy làm những điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm
Mục tiêu
1. Mô tả của việc bước đi với Chúa Cứu Thế.
2. Khám phá cách vượt qua sự nản lòng, chống đối và nghi ngờ.
3. Thực hiện các bước để chắc chắn mình đã được cứu.
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A. HÃY ĐỂ ĐỨC CHÚA TRỜI NẮM LẤY TAY BẠN
Mục tiêu 1. Mô tả ý nghĩa của việc bước đi với Đấng Christ.

Các bậc cha mẹ thường sung sướng biết bao khi đứa con nhỏ của họ bắt đầu tập tễnh bước những
bước đi đầu tiên! Cũng vậy, Cha trên trời của bạn cũng vui sướng biết bao khi bạn, một người con của
Ngài, bắt đầu bước đi với Ngài trong đời sống của một Cơ đốc nhân! Bạn đừng sợ bị vấp ngã; chỉ cần để
cho Cha nắm chặt tay bạn, rồi Ngài sẽ giúp bạn. Mỗi ngày, khi thức dậy, hãy xin Ngài giúp bạn trong mọi
việc bạn sẽ làm ngày hôm đó.

Áp dụng
1
a)
b)
c)

Cách học bước đi trong đời sống mới là:
tin nơi bản thân và khả năng của mình.
để Đức Chúa Trời nắm tay bạn và tin cậy Ngài giúp bạn.
đợi cho đến khi bạn biết mọi thứ bạn cần làm.

B. NHỜ SỰ TRỢ GIÚP CỦA CHÚA ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI CÁC NAN ĐỀ
Mục tiêu 2. Khám phá cách vượt qua sự nản lòng, chống đối và nghi ngờ.

Phải chăng ma quỷ tìm cách khiến bạn té ngã?
Sa-tan, ma quỷ là kẻ thù của Đức Chúa Trời và của mọi Cơ đốc nhân. Ma quỷ luôn tìm cách khiến bạn
vấp chân và té ngã. Hắn có thể sử dụng sự bắt bớ, chế nhạo, nản lòng hay cám dỗ. Hắn sẽ tìm cách khiến
bạn nghi ngờ về việc bạn đã được cứu. Ma quỷ luôn chống đối các Cơ đốc nhân và kéo họ ra xa Đức
Chúa Trời. Hắn đặc biệt tìm cách gieo nghi ngờ và gây khó khăn với những tín đồ mới tin Chúa, khiến họ
phải bối rối, hoang mang. Ma quỷ không muốn bạn học cách bước đi với Đức Chúa Trời.
Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu bạn đối đầu với một số va chạm khi đang tập đi. Một em bé có thể va
vào chiếc ghế và bị đau, hoặc mất thăng bằng và té ngã, nhưng không phải vì vậy mà bé thôi tập đi.

Áp dụng
2
a)
b)
c)
d)

Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi câu ĐÚNG.
Ma quỷ thường tìm cách khiến người tín đồ mới tin Chúa nghi ngờ sự cứu rỗi mà họ đã nhận.
Nản lòng là dấu hiệu cho thấy Đức Chúa Trời đang tức giận bạn.
Sau khi trở thành tín đồ, bạn sẽ không còn gặp các nan đề.
Là một tín đồ mới, bạn có thể xem việc ma quỷ chống lại bạn là chuyện đương nhiên.
Chỉ cần nhớ rằng Cha trên trời mạnh hơn ma quỷ nhiều và Ngài sẽ nắm lấy tay bạn.
John 10:28 Ta ban cho chúng sự sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ chết mất. Không ai cướp
được chúng ra khỏi tay Ta...

Áp dụng
3 Hãy học thuộc lòng lời Chúa Giê-xu phán trong Giăng 10:28.
Phải Chăng Bạn Đang Chịu Khổ Vì Đấng Christ?
Đừng ngạc nhiên hoặc tức giận nếu gia đình hoặc một số bè bạn chế nhạo bạn vì bạn tiếp nhận Chúa
Cứu thế. Họ thậm chí có thể bắt bớ bạn. Được chịu khổ cho Đấng đã chết thay cho mình trên thập tự giá
là một đặc ân và vinh hạnh. Chúng ta “mang thập tự giá mình” theo Ngài, tỏ cho Ngài biết rằng chúng ta
trân trọng những điều Ngài đã phải chịu vì chúng ta.
Ngoài ra, Chúa hứa ban thưởng cho những ai chịu khổ vì cớ Ngài.

Đời Sống Mới
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Lu-ca 9:23 Đoạn Đức Chúa Giê-xu nói với mọi người, “Nếu ai muốn theo Ta, thì phải từ bỏ chính
mình, hằng ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta.”
Ma-thi-ơ 5:10-12 Phước thay cho những người bị bách hại vì lẽ công chính, Vì vương quốc thiên
đàng là của những người ấy. Phước thay cho các ngươi khi vì cớ Ta mà bị người ta nhục mạ, bách hại,
và lấy mọi điều dữ vu khống cho các ngươi. Hãy hân hoan mừng rỡ, vì phần thưởng của các ngươi ở
trên trời sẽ lớn lắm; vì người ta cũng từng bách hại các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.

Áp dụng
4
a)
b)
c)

Chúa Giê-xu phán rằng khi bạn chịu khổ vì cớ là môn đồ của Ngài thì bạn nên
buồn rầu và nản lòng.
tức giận và sẵn sàng phản kháng lại.
vui mừng vì Ngài sẽ ban thưởng cho bạn.

Phải Chăng Bạn Nản Chí Hoặc Nhọc Lòng Vì Những Nghi Ngờ?
Đừng nản lòng nếu bạn đã gặp khó khăn khi làm điều phải. Khi một người được tái sanh, người đó
thực sự là con Đức Chúa Trời, nhưng người đó vẫn phải học bước đi. Khi người tín đồ mới tin Chúa
phạm sai lầm, ma quỷ tìm cách làm họ nản lòng bằng những suy nghĩ như “Cứ xem điều mình đã làm kìa.
Hẳn mình chưa phải là con Đức Chúa Trời, nếu không thì mình đâu có hành động như vậy.”
Một số tin đồ mới bị bối rối và chìu theo sự nghi ngờ. Họ nghĩ: “Mình không thể sống cuộc đời người
tín đồ; nó quá khó đối với mình. Tốt hơn là mình nên quay trở lại đời sống cũ và đừng cố gắng hầu việc
Đức Chúa Trời nữa. Mình chẳng thấy nơi mình có sự thay đổi lớn lao mà nhiều tín đồ thường nói đến.
Mình chẳng cảm nhận được niềm vui cứu rỗi. Chắc mình chưa phải là tín đồ đâu.”
Bạn đã từng tranh chiến với những nghi ngờ tương tự? Hãy nhớ rằng chúng đến từ kẻ thù vốn đang
tìm cách làm bạn nản lòng và khiến bạn té ngã. Một số người cảm thấy vui mừng hơn những người khác
khi được cứu, nên bạn cũng đừng lo lắng về cảm xúc đó của mình. Càng học biết về những điều Đức
Chúa Trời đã làm khi khiến bạn trở nên con cái của Ngài, bạn sẽ càng thấy vui mừng. Khi bạn cảm tạ
Chúa về những ơn phước Ngài ban, thì niềm vui của bạn sẽ gia tăng. Hãy nhớ rằng sự cứu rỗi của bạn
không phụ thuộc vào cảm xúc của bạn, mà phụ thuộc vào sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với bạn,
cũng như vào đức tin và lòng tin cậy của bạn nơi Ngài.

Nếu bạn đã từng vấp chân và té ngã, điều đó không có nghĩa là bạn không thể học đi, hay bạn không
phải là con Đức Chúa Trời. Hãy xin Chúa tha thứ những thất bại của mình và rồi đứng dậy tiếp tục cố
gắng.
Đối với sự thay đổi bên trong, chính ao ước muốn làm vui lòng Chúa cũng như cảm giác lo lắng về
thất bại của mình, chứng tỏ rằng bạn đã có bản chất mới. Vì vậy, đừng vội nản lòng. Hãy nhớ rằng khi tập
đi, vẫn có một số em trẻ gặp nhiều khó khăn hơn những em khác.
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Áp dụng
5
a)
b)
c)

Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi câu ĐÚNG.
Những Cơ đốc nhân thật luôn cảm thấy vui sướng.
Mọi Cơ đốc nhân đều cảm thấy vui như nhau khi được Chúa cứu.
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì các ơn lành của Ngài sẽ khiến bạn thêm vui mừng.

6
a)
b)
c)

Sự cứu rỗi của bạn lệ thuộc vào
những cảm xúc mà bạn có.
sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với bạn và lòng tin cậy của bạn đặt nơi Ngài.
số lượng những việc tốt mà bạn đã làm.

Cha Của Bạn Yêu Thương Bạn
Bạn có nghĩ rằng những bậc cha mẹ yêu thương con sẽ la mắng con nhỏ của mình khi bé bị té, hoặc
bỏ mặc em bé tự xoay xở khi bé bị thương tích không? Chắc chắn là không! Trái lại, họ sẽ đỡ em bé dậy,
vỗ về và khích lệ bé tiếp tục cố gắng cho đến khi bé đi thật vững. Bạn có cho rằng Đức Chúa Trời sẽ đối
xử tệ hơn như vậy đối với những con cái đang tập tễnh bước đi của Ngài không? Không hề có chuyện đó!
Ngay lúc này, bạn hãy cầu nguyện với Chúa rằng: “Lạy Cha, con cám ơn Ngài vì Ngài đã nắm tay con và
dạy con cách bước đi. Con thật yếu đuối, nhưng con biết rằng Ngài sẽ giúp con làm những gì con cần
phải làm.”
Bạn cần biết rằng Đức Chúa Trời hướng dẫn bạn trong đời sống theo Ngài qua Thánh Linh của Ngài
và Lời Ngài là Kinh thánh. Hãy đọc Kinh thánh và cầu nguyện mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn xua tan
những nghi ngờ và bước đi mà không bị vấp ngã.

Áp dụng
7
a)
b)
c)

Nếu bạn lỡ làm điều gì đó mà đáng ra bạn không nên làm, bạn có thể trông đợi Cha trên trời:
tha thứ và giúp bạn tiến bộ hơn.
nổi giận và từ khước bạn, không nhận bạn là con nữa.
cứ bỏ mặc bạn trong tội lỗi.

8 Mỗi ngày, bạn cần làm gì để Đức Chúa Trời có thể hướng dẫn bạn?
……………………………………………………………………………………………………….
C. HÃY LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN BẠN LÀM
Mục tiêu 3. Thực hiện các bước để biết chắc mình đã được cứu.

Có thể bạn đang tự hỏi liệu bạn đã thực hiện mọi thứ mà Đức Chúa Trời muốn bạn làm để được cứu
hay chưa. Đấng Christ cho chúng ta biết rõ phải làm gì để được cứu; vậy nên chúng ta hãy cùng xem thử
liệu bạn đã thực hiện phần của mình hay chưa. Nếu cần phải làm điều gì đó, bạn có thể làm việc ấy ngay
bây giờ, để chắn chắn rằng mình đã được cứu.
Đức Chúa Trời yêu cầu bạn phải làm hai điều để được cứu, đó là: ăn năn tội và tin Phúc âm.
Ăn năn
Mác 1:15. “Chúa Giê-xu phán: ”Kỳ đã trọn nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn
và tin đạo Tin lành!”
Ăn năn nghĩa là hối tiếc về tội lỗi của mình và từ bỏ những tội đó.

Đời Sống Mới
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Bạn có hối tiếc vì đã không vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Bạn có quyết định từ bỏ tội lỗi trong đời
sống mình, hay bạn vẫn còn theo đuổi một tội nào đó? Từ giờ phút này, bạn có sẵn sàng từ bỏ ý riêng và
chỉ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời không?

Áp dụng
9 Dưới đây là bản liệt kê một số việc người ta thường làm. Hãy chọn và khoanh tròn mẫu tự trước hai
điều mà Đức Chúa Trời muốn bạn làm để được cứu.
a) Hành xác.
b) Gia nhập Hội Thánh.
c) Tin Phúc âm.
d) Kiêng ăn nhiều ngày.
e) Ăn năn tội.
f) Làm việc lành.
g) Dâng hiến cho Hội Thánh.
10 Hãy học thuộc lòng lời Chúa Giê-xu phán trong Mác 1:15.
11
a)
b)
c)

Ăn năn có nghĩa là
hối tiếc về tội của mình và từ bỏ những tội đó.
xưng tội mình với một linh mục.
nói cho người khác biết bạn muốn thay đổi.

Phải chăng có ai đó đã xử tệ với bạn đến nỗi bạn không muốn tha thứ cho người đó? Sự thù ghét và
căm giận ngăn trở chúng ta tương giao với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu thương và Ngài
không thể sống trong một tấm lòng chất chứa sự căm ghét và thành kiến. Nếu bạn cảm thấy không hài
lòng một điều nào đó nơi người khác, hãy tha thứ cho người đó ngay bây giờ và xin Đức Chúa Trời giúp
bạn yêu thương những người đã xử tệ với bạn.
Ma-thi-ơ 6:15 Nhưng nếu các con không tha tội kẻ khác, thì Cha các con trên thiên đàng cũng sẽ
không tha tội cho các con .
Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ vì không biết bạn đã thật lòng ăn năn hay chưa, bạn có thể giải quyết điều
này ngay lập tức. Hãy quay lưng lại với mọi tội và từ bỏ cách hành động theo ý riêng, để Đức Chúa Trời
có thể thực hiện đường lối của Ngài trong đời sống của bạn kể từ lúc này.

Áp dụng
12
a)
b)
c)

Nếu có ai đó đã làm điều không đúng với bạn thì bạn nên
nói cho mọi người biết rằng người đó rất xấu xa.
tha thứ cho người đó ngay giờ này.
suy tính xem có thể làm gì để trừng phạt người đó.

Tin Vào Phúc Âm Của Chúa Giê-Xu Christ
Từ Phúc âm có nghĩa là “tin mừng” và đó là tin mừng về sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ. Những
lời dạy dỗ sau đây về Phúc âm được lấy từ Kinh thánh. Hãy viết từ “đúng” bên cạnh những câu mà bạn
tin.
• Đức Chúa Trời yêu thương bạn đến nỗi Ngài đã cho Con của Ngài là Chúa Giê-xu gánh thay hình phạt
tội lỗi cho bạn. ............................
• Chúa Giê-xu đã chết vì tội của bạn. Ngài sẽ giải cứu bạn khỏi tội nếu bạn nhận Ngài làm Cứu Chúa và
Chúa của đời sống mình .............................
• Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại và trở về trời. Ngài luôn cầu nguyện cho bạn và đang sửa soạn cho
bạn một chỗ ở. ............................
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• Khi bạn nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, bạn trở nên con Đức Chúa Trời và có một cuộc
đời mới trong Ngài. ............................
• Chúa Giê-xu sẽ trở lại để rước con dân Ngài về nhà đời đời trên trời. ............................
• Bạn có tin hết mọi điều này về Chúa Giê-xu Christ không? ..................... Bạn đã tiếp nhận Ngài làm
Cứu Chúa của riêng mình chưa? ................... Vậy, hãy tin cậy Ngài. Hãy tin vào lời hứa của Ngài.
Công vụ 16:31 Hai người trả lời rằng: “Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được
cứu rỗi.”
1 Giăng 5:11-12 Chứng cớ ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống
ấy ở trong Con Ngài. Ai tiếp nhận Con Đức Chúa Trời mới có sự sống. Ai khước từ Con Đức Chúa
Trời làm sao có sự sống được.
Áp dụng
13 Theo bạn, vì sao Phúc âm của Chúa Giê-xu Christ được gọi là “tin mừng”?
……………………………………………………………………………………………………………
14 Học thuộc lòng 1 Giăng 5:11-12.
Tin Chúa Giê-xu có nghĩa là nhờ cậy Ngài. Ngài thấu hiểu và yêu thương bạn. Ngài cầu nguyện với
Đức Chúa Cha thay cho bạn. Chúa Giê-xu chính là Đấng mà Đức Chúa Trời đã chọn cho công việc này.
1 Ti-mô-thê 2:5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời
và loài người tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người.
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 phán: “Ta là đường đi” (Giăng 14:6). Chẳng có con đường nào khác để đến với Đức
Chúa Trời. Bạn không thể cùng lúc đi trên hai con đường. Để theo Chúa Giê-xu, con đường duy nhất, bạn
phải lìa bỏ bất kỳ con đường nào khác được cho là sẽ dẫn bạn đến Thượng Đế. Bạn sẽ phải đặt trọn đức
tin mình nơi Chúa Giê-xu.
Nếu bạn đã thực sự ăn năn, tin các lời hứa của Đức Chúa Trời và tin cậy Chúa Cứu Thế là Đấng cứu
rỗi mình, thì bạn đã được cứu.

Áp dụng
15 Dưới đây là một số sự kiện về Chúa Giê-xu Christ. Trong số đó, điều nào khiến Ngài là con đường
duy nhất dẫn con người đến với Đức Chúa Trời?
a) Một giáo sư tốt
b) Vị tha và yêu thương
c) Khiêm nhường nhưng cương quyết
d) Con một của Đức Chúa Trời
e) Danh y đại tài
Bạn có muốn chắc chắn rằng Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình không? Bạn có muốn tái dâng hiến
cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời và chắc rằng mình đang đồng hành với Ngài không? Hãy thưa với
Ngài theo lời cầu nguyện sau đây:
Lời Cầu Nguyện
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Đời Sống Mới

Cảm tạ Chúa vì tình yêu Chúa dành cho con và vì Ngài đã sai con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian
để chết thay cho con. Nay con xin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và Chúa của con. Con cám ơn Ngài
đã tha tội cho con và nhận con làm con của Ngài. Xin giúp con sống xứng đáng, vâng phục và làm vui
lòng Ngài trong mọi việc. Con xin dâng chính mình con cho Ngài. Xin giúp con bước đi với Ngài trong
những năm tháng còn lại của cuộc đời con. A-men.
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8 Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.
1 b) để Đức Chúa Trời nắm tay bạn và cậy Ngài giúp bạn.
9 c
e

Tin Phúc âm.
Ăn năn tội.

2 Câu a và d đều đúng.
11 a) hối tiếc về tội của mình và lìa bỏ những tội lỗi đó.
4 c) vui mừng vì Ngài sẽ ban thưởng cho bạn.
12 b) tha thứ cho người đó ngay giờ này.
5 Câu c đúng.
13 Câu trả lời của bạn: Phúc âm là “tin mừng” vì cho chúng ta biết rằng chúng ta không phải tự tạo ra sự
cứu rỗi cho mình. Chúa Giê-xu ban sự cứu rỗi cho chúng ta như một tặng phẩm hoàn toàn miễn phí
khi chúng ta ăn năn tội và tin nhận Ngài.
6 b) sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với bạn và lòng tin cậy của bạn đặt nơi Ngài.
15 d) Con một của Đức Chúa Trời
7 a) tha thứ cho bạn và giúp bạn tăng trưởng hơn

Cha Trên Trời
Đang Phán
Với Bạn

Bài

3

Làm sao con chiên biết được khi nào thì lên đồi ăn cỏ, và khi nào phải về chuồng? Làm thế nào để nó
khỏi đi theo người lạ? Con chiên được hướng dẫn và được bảo vệ nhờ nghe theo tiếng của người chăn. Vì
người chăn đã chăm sóc chiên từ lúc nó còn nhỏ, nên con chiên biết rõ tiếng của người chăn. Nó sẽ không
đi theo bất cứ ai khác.
Xét trên một phương diện thì mối liên hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời cũng giống như mối liên hệ
giữa con chiên với người chăn. Đức Chúa Trời muốn dẫn dắt và chăm sóc bạn. Ngài phán với bạn mỗi
ngày để hướng dẫn và bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm. Càng chăm chú nghe tiếng Ngài, bạn sẽ càng dễ nhận
ra tiếng ấy. Bạn sẽ biết phải làm gì, và những kẻ muốn làm rối trí bạn sẽ không thể dẫn dụ bạn.
Bài học này sẽ giúp bạn hiểu cách Đức Chúa Trời phán với bạn. Đôi khi, Ngài phán trực tiếp nhưng
cũng có khi Chúa phán với bạn qua Lời của Ngài là Kinh thánh. Cũng có lúc Ngài sử dụng một Cơ đốc
nhân khác để phán với bạn.
Khi học bài này, bạn sẽ khám phá ra cách để nhận biết tiếng phán của Cha trên trời cho dù Ngài dùng
bất kỳ cách thức nào để phán dạy với bạn chăng nữa.

Dàn ý
A. Đức Chúa Trời muốn trò chuyện với bạn
B. Đức Chúa Trời phán bằng nhiều cách
C. Đức Chúa Trời có một quyển sách dành cho bạn
D. Cách thức nghe được tiếng Chúa
Mục tiêu
1. Giải thích vì sao bạn có thể mong đợi Đức Chúa Trời sẽ trò chuyện với mình.
2. Nêu lên các cách Đức Chúa Trời phán với bạn.
3. Mô tả quyển sách Đức Chúa Trời dành cho bạn
4. Biết cách nghe tiếng Chúa mỗi ngày.
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A. ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN TRÒ CHUYỆN VỚI BẠN
Mục tiêu 1. Giải thích vì sao bạn có thể mong đợi Đức Chúa Trời sẽ trò chuyện với bạn.

Có người cha nào mà lại không thích chuyện trò với con mình, thậm chí khi chúng còn là những em
bé chỉ biết cười để đáp lại? Cha trên trời của bạn cũng muốn trò chuyện với con cái Ngài – để tỏ cho bạn
biết tình yêu của Ngài đối với bạn, dạy dỗ bạn, và giúp bạn giải quyết các nan đề. Bạn có muốn nghe
tiếng Ngài không?

Áp dụng
1
a)
b)
c)

Bạn có thể mong Đức Chúa Trời trò chuyện với mình vì Ngài
là Cha trên trời luôn yêu thương bạn.
đã tạo dựng nên muôn vật.
có thể làm bất cứ điều gì Ngài đã quyết.

B. ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN BẰNG NHIỀU CÁCH
Mục tiêu 2. Nêu lên các cách thức Đức Chúa Trời phán với bạn.

He-bơ-rơ 1:1-2 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, là Con mà Ngài
đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian.
Sau đây là một số cách Đức Chúa Trời phán với bạn.
Ngài Phán Trực Tiếp Vào Lòng Bạn
Đức Thánh Linh khiến bạn nhận biết được sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Ngài có thể phán qua lương
tâm của bạn, khiến bạn cảm nhận được điều mình cần phải làm hoặc cảnh báo bạn đừng làm một điều nào
đó. Ngài có thể khiến một chân lý thuộc linh trở nên rõ ràng đối với bạn; hoặc bạn có thể cảm thấy rõ
ràng rằng Đức Chúa Trời muốn bạn làm điều gì đó. Khi bạn cầu nguyện, hãy xin Đức Chúa Trời phán với
bạn và hãy trông đợi sẽ nghe được tiếng Ngài trong lòng bạn.

Áp dụng
2
a)
b)
c)
d)

Đức Chúa Trời phán trực tiếp với lòng bạn như thế nào? (Chọn hai câu đúng.)
Bạn luôn nghe được tiếng nói rõ ràng như thể có người đang nói với bạn.
Có thể bạn cảm biết rằng mình phải làm một điều nào đó.
Tiếng của Đức Chúa Trời phải được phán qua một giấc mơ hay một khải tượng.
Có thể một chân lý thuộc linh nào đó bỗng trở nên thực hoặc rõ ràng đối với bạn.

Qua Các Ơn Phước Của Ngài
Nhiều tín đồ nói rằng cả thế giới trông như khác đi kể từ khi họ được tái sanh. Bạn cũng có thể có cách
nhìn nhận khác về các ơn lành của Đức Chúa Trời khi nhìn quanh mình. Bạn có thể cảm thấy sự hiện diện
của Ngài qua các điều kỳ diệu trong thiên nhiên. Ngài phán với bạn qua âm nhạc và nghệ thuật. Bạn cảm
nhận Ngài thật gần gũi qua tình thân ấm áp của những tín đồ khác. Vô số những phước lành xung quanh
bày tỏ sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời với bạn. Chúa phán khi Ngài đáp lời cầu nguyện của bạn. Bởi đức
tin, bạn nghe Ngài phán: “Ta yêu con và muốn ban phước cho con.”

Áp dụng
3 Hãy kể ra một ơn lành mà qua đó, bạn nhận biết Đức Chúa Trời yêu bạn………………………………..

Đời Sống Mới
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Qua Các Tín Đồ Khác
Có những lúc các anh chị trong gia đình nói với em mình: “Không được! Mẹ không thích như
vậy!” hoặc “Bố muốn thế này nè.”
Cũng vậy, Đức Chúa Trời phán với con cái Ngài qua những anh, chị, em trong Chúa. Ngài muốn
chúng ta thường xuyên gặp gỡ các tín đồ khác để qua họ, Ngài có thể khích lệ, hướng dẫn và giúp đỡ
chúng ta.
Ê-phê-sô 5:21 Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.

Áp dụng
4 Có bao giờ các tín đồ khác giúp bạn hiểu được điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm chưa?
............ ……………………………………………………………………………………………………….
5 Đã có ai khích lệ bạn để trở nên một Cơ đốc nhân tốt hơn chưa?............................................... Nếu có,
thì người đó là ai?........................................
6 Ngay lúc này, hãy cảm tạ Chúa về cách mà Ngài phán với bạn qua các tín hữu khác. Hãy xin Ngài
phán với bạn để bạn có thể giúp người khác tìm được sự cứu rỗi hoặc khích lệ họ theo Chúa.
Qua Các Ân Tứ Và Chức Vụ Thuộc Linh
Đức Thánh Linh ban cho Hội Thánh nhiều ân tứ thuộc linh khác nhau. Ngài phán với chúng ta qua các
ân tứ đó. Ngài ban cho các mục sư, giáo viên, người giảng đạo, nhà văn v.v… sứ điệp mà Đức Chúa Trời
muốn phán cùng Hội Thánh. Ngài muốn sử dụng mỗi một tín đồ để họ nói về Đức Chúa Trời. Vì vậy, đi
nhóm lại thường xuyên là việc rất quan trọng. Mỗi khi bạn đến nhà thờ, hãy lắng nghe để biết Đức Chúa
Trời muốn dạy bạn điều gì.
Ma-thi-ơ 18:20 Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ.

Áp dụng
7
a)
b)
c)
d)
e)

Hãy chọn ra trong danh sách dưới đây ba cách mà Đức Chúa Trời dùng để phán dạy chúng ta.
Việc giảng dạy của các truyền đạo
Ông đồng, bà cốt
Phép thuật
Các mục sư Cơ-đốc
Sách báo Cơ-đốc

8 Khi bạn nhóm lại, bạn có trông đợi Đức Chúa Trời phán với mình không? ............................
9 Đức Chúa Trời có phán với bạn qua quyển sách này không? ................. Hãy xin Chúa phán với bạn
trong từng bài học.
Qua Các Bài Thánh Ca
Đức Chúa Trời sẽ thường xuyên phán với bạn qua lời của các bài thánh ca. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy
rằng Ngài sẽ nhắc nhở bạn lời của một bài hát bất chợt ngay khi bạn cần đến sứ điệp của bài hát đó.
Ê-phê-sô 5:19 Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng
hát mừng ngợi khen Chúa.

Áp dụng
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10 Hãy xin Chúa giúp bạn học thật nhanh các bài hát và những bài thánh ca được hát tại Hội Thánh. Hãy
thường xuyên hát những bài hát này khi ở nhà.
11 Hãy tập thói quen nghĩ đến lời lời ca khi bạn hát. Có bài hát nào chứa đựng một lẽ thật mà bạn muốn
lẽ thật đó trở thành một phần trong đời sống mình không? Hãy viết ra lẽ thật đó trong khoảng trống bên
dưới và xin Chúa giúp bạn áp dụng lẽ thật đó vào đời sống mình.
……………………………………………………………………………………………………………….
Qua Kinh Thánh
Đức Chúa Trời phán với bạn qua quyển Sách của Ngài là Kinh Thánh. Đây là cách chắn chắn nhất để
biết sứ điệp của Ngài. Không phải lúc nào vị mục sư cũng biết ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn.
Các anh, chị, em trong Chúa đôi khi có thể hướng dẫn sai. Không phải mọi chiêm bao và khải tượng đều
xuất phát từ Đức Chúa Trời. Chúng có thể đến từ điều bạn vẫn thường nghĩ ngợi hoặc từ tiềm thức của
bạn. Bạn có thể cảm thấy Đức Chúa Trời muốn mình làm một điều nào đó trong khi thật ra đó chỉ là do
ước muốn riêng của bạn thúc giục. Vì vậy, làm thế nào để bạn nhận biết được tiếng Đức Chúa Trời?
Hãy cảm ơn Chúa vì bạn có sứ điệp thành văn của Ngài được ghi lại trong Kinh Thánh. Bạn phải dùng
Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để kiểm tra mọi việc. Đó là lý do tại sao việc học Lời Đức Chúa
Trời như bạn đang làm đây là điều rất quan trọng. Qua những bài học căn bản này, bạn sẽ hiểu Kinh
Thánh hơn. Bạn sẽ học biết cách áp dụng Lời Chúa vào đời sống của mình.
Thi Thiên 119:18 Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.
Thi Thiên 119:89 Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời.
Thi Thiên 119:105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.
Thi Thiên 119:130 Sự giãi bày lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà;
Thi Thiên 119:160 Sự tổng cộng lời Chúa là chơn thật các mạng lịnh công bình của Chúa còn
đời đời.

Áp dụng
12
a)
b)
c)

Cách chắc chắn nhất để biết được điều Đức Chúa Trời muốn phán dạy bạn là gì?
Học hỏi Lời Ngài trong Kinh Thánh.
Nghe lời cố vấn của bạn hữu.
Hành động theo các cảm xúc mà bạn có về điều bạn cần phải làm.

C. ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MỘT CUỐN SÁCH DÀNH CHO BẠN
Mục tiêu. Mô tả cuốn sách Đức Chúa Trời dành cho bạn.

Quyển Sách Của Đức Chúa Trời Được Viết Ra Như Thế Nào
Kinh thánh gồm 66 sách khác nhau. Các sách này được khoảng 40 người viết ra trong 1600 năm. Đây
là những người được Đức Chúa Trời chọn, và Ngài sai Thánh Linh [của Ngài] tỏ cho họ biết phải viết
điều gì. Nhờ vậy, chúng ta có được sứ điệp của Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Sáu mươi sáu sách này
góp chung lại được gọi là Kinh Thánh. Tất cả đều thống nhất với nhau một cách toàn hảo. Các sách này
khai triển cùng một chủ đề thống nhất nên chúng ta biết rằng Kinh Thánh có một Tác Giả duy nhất, chính
là Đức Chúa Trời.

Áp dụng
13 Câu nào dưới đây là ĐÚNG?

Đời Sống Mới
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a) Mặc dầu Kinh Thánh có 66 sách khác nhau, nhưng chỉ nói về cùng một chủ đề.
b) Đức Thánh Linh hướng dẫn những người viết ra Kinh Thánh để họ biết phải viết điều gì.
c) Toàn bộ 66 sách trong Kinh Thánh được viết ra trong cùng một thời gian.
Những người tin kính Chúa công nhận tính chất đặc biệt của 66 sách được Đức Chúa Trời linh cảm.
Khoảng 200 năm sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh, người ta đã tập hợp các sách này lại thành một quyển
sách duy nhất, đó là quyển Kinh Thánh. Kinh Thánh nghĩa là quyển sách của Đức Chúa Trời. Ba mươi
chín sách đầu được viết ra trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh và được gọi là Cựu ước. Phần thứ hai của
Kinh Thánh được gọi là Tân ước, gồm hai mươi bảy sách được viết ra sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh để
lập ra giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và loài người. Tân ước cho chúng ta biết các điều khoản của giao
ước này.
Phần lớn Cựu ước được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ (Hy-bá), còn Tân ước thì được viết bằng tiếng Hy
Lạp. Có một phần nhỏ Cựu ước được viết bằng tiếng A-ram. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một
quyển sách Ngài dành cho cả nhân loại và Chúa cũng muốn mọi người đều đọc quyển sách đó. Ngài đã
giúp con cái Ngài dịch quyển sách này sang nhiều ngôn ngữ. Ngày nay, có những sách trong Kinh Thánh
đã được dịch ra trên 3000 thứ tiếng.

Áp dụng
14 Hãy đánh số tương ứng với mỗi phần Kinh thánh (trong cột bên phải) vào chỗ trống trước các cụm từ
mô tả phần Kinh thánh đó (trong cột bên trái).
. . . . a) Mô tả giao ước mới
. . . . b) Phần lớn được viết
bằng tiếng Hê-bơ-rơ
(Hy-bá)

1. Cựu ước
2. Tân ước

. . . . c) Có 27 sách
. . . . d) Có 39 sách
. . . . e) Được viết bằng tiếng
Hy Lạp
. . . . f) Được viết ra trước
khi Chúa Giê-xu
giáng sinh
Một số ngôn ngữ có nhiều bản dịch Kinh thánh khác nhau. Vị mục sư hay giáo viên dạy đạo có thể
giúp bạn chọn bản dịch tốt nhất trong ngôn ngữ của bạn. Các câu dẫn trong các bài học này được trích từ
Bản Kinh thánh Truyền Thống Việt ngữ.

Áp dụng
15
a)
b)
c)

Kinh thánh là bộ sách dành cho
những học giả nào đọc được tiếng Hê-bơ-rơ (Hy-bá), tiếng A-ram hay tiếng Hy Lạp.
mọi người.
các mục sư mà thôi.

Địa chỉ tham khảo
Mỗi sách trong Kinh thánh được chia thành một số chương. Các chương được chia thành những phần
nhỏ hơn gọi là câu. Các câu này được đánh số để chúng ta biết chính xác chỗ có thể tìm điều chúng ta
muốn tìm trong Kinh thánh. Nếu bạn muốn ghi chú vị trí của một câu hoặc chương, đoạn nào đó trong
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Kinh thánh, trước hết, bạn viết tên sách, rồi số chương với hai chấm (:) đi kèm, và cuối cùng là số câu.
Chẳng hạn “Giăng 3:16” chỉ về sách Giăng, chương 3, câu 16. Các chi tiết này gọi là địa chỉ tham khảo.
Để chỉ về hai hoặc nhiều câu không liên tục nhau, bạn dùng dấu chấm phẩy (,) giữa các câu . Ví dụ
như “Giăng 3:16, 18, 20” có nghĩa là sách Giăng, chương 3, câu 16, câu 18 và câu 20.
Một dấu gạch nối (-) giữa hai con số chỉ một phân đoạn gồm hai câu Kinh thánh đó cùng với các câu
ở giữa. Vì vậy, “Giăng 3:16-22” có nghĩa là sách Giăng chương 3, từ câu 16 đến câu 22.
Dấu gạch nối cũng được dùng giữa hai câu đi liền nhau. Chẳng hạn như “Giăng 3:16-17” chỉ sách
Giăng, chương 3, câu 16 và câu 17.
Khi muốn chỉ các câu nằm trong các chương khác nhau, bạn dùng một dấu chấm phẩy (;) giữa các
chương và câu đó. Ví dụ như “Giăng 3:16; 6:24” có nghĩa là sách Giăng, chương 3, câu 16 và Giăng,
chương 6, câu 24.

Áp dụng
16
a)
b)
c)

Địa chỉ tham khảo của các câu 31, 32 và 33 trong chương 6 của sách Ma-thi-ơ nên được viết là
Ma-thi-ơ 31-32, và 33.
Ma-thi-ơ 6:31, 32, và 33.
Ma-thi-ơ 6:31-33

17 Lu-ca 13:18-19; 20:25-26” có nghĩa là
a) chương 13 của sách Lu-ca, các câu 18, 19, 20, 25 và 26.
b) sách Lu-ca, chương 13, các câu 18, 19; và sách Lu-ca, chương 20, các câu 25, 26.
c) sách Lu-ca, các chương 12, 18, 19, 20, 25 và 26.
D. LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHÚA
Mục tiêu 4. Biết cách nghe tiếng Chúa mỗi ngày.

Trước khi muốn nghe chương trình của một đài phát thanh, bạn phải điều chỉnh tần số máy đến đài đó.
Làm thế nào bạn có thể điều chỉnh tâm linh mình để nhận được tiếng của Đức Chúa Trời? Sau đây là một
số cách.
• Đọc Kinh thánh mỗi ngày.
• Tiếp tục suy nghĩ về những gì bạn đã đọc trong Kinh thánh. Hãy suy gẫm Lời Đức Chúa Trời.
• Tạo cho mình thói quen đọc và học thuộc những câu Kinh thánh mà bạn đặc biệt thích.
2 Ti-mô-thê 3:16-17 Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách,
sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm
sẵn để làm mọi việc lành.
Nếu mới đọc Kinh thánh lần đầu, bạn nên bắt đầu với sách Mác trong Tân ước. Đức Chúa Trời sẽ
phán với bạn rất rõ ràng qua cuộc đời và các lời giảng dạy của Chúa Giê-xu; khi đọc bạn cũng sẽ thấy
Tân ước dễ hiểu hơn.
Hê-bơ-rơ 1:1-2 Ngày xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần,
nhiều cách. 2 Đến những ngày cuối cùng này, Đức Chúa Trời lại phán dạy chúng ta bởi Đức Con mà
Ngài đã lập lên kế thừa vạn vật; cũng qua Con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ.
• Hãy đi nhóm lại thường xuyên với lòng trông mong nghe được tiếng Chúa.
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• Hãy cầu nguyện mỗi ngày. Hãy xin Đức Chúa Trời phán với bạn. Khi cầu nguyện, bạn có thể nhắm
mắt để khỏi bị phân tâm về những việc chung quanh. Đừng chỉ nói suốt từ đầu đến cuối. Hãy yên lặng
chờ đợi Ngài phán với lòng bạn.
• Hãy hát những bài có nội dung liên hệ đến Phúc âm và suy nghĩ về lời ca.
• Tập cho mình nhìn thấy sự nhân từ, quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Trời trong mọi việc chung
quanh.
• Hãy đọc các văn phẩm Cơ-đốc và nghe các chương trình phát thanh Tin Lành khi nào có thể.
• Hãy chia xẻ với các tín đồ khác về Đức Chúa Trời và Lời Ngài.
• Hãy làm những gì Đức Chúa Trời phán bảo bạn làm. Nên nhớ rằng để được Ngài hướng dẫn, bạn cần
phải sẵn sàng vâng theo Ngài.
• Hãy trung tín học các bài học trong sách này cũng như các tài liệu học Kinh thánh khác, và qua đó xin
Đức Chúa Trời phán với bạn.

Áp dụng
18 Hãy đọc lại phần liệt kê những điều bạn có thể làm để nghe được tiếng Chúa và đánh dấu những điều
mà bạn đã bắt đầu làm rồi. Hãy cầu nguyện về mỗi điều mà bạn chưa làm hoặc không làm thường xuyên
và gạch dưới những điều mà bạn có ý định sẽ bắt đầu thực hiện.
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13 Câu a và b đúng.
1 a) là Cha trên trời luôn yêu thương bạn.
14 a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. Tân ước
1. Cựu ước
2. Tân ước
1. Cựu ước
2. Tân ước
1. Cựu ước

2 Câu b va d đúng.
15 b) mọi người.
7 a) Việc giảng dạy của những nhà truyền đạo
d) Các mục sư Cơ-đốc
e) sách báo Cơ-đốc
16 c) Ma-thi-ơ 6:31-33.
12 a) Học Lời Ngài trong Kinh thánh.
17 b) Sách Lu-ca, chương 13, câu 18 và 19; và sách Lu-ca, chương 20, câu 25 và 26.
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Bài

4

Bạn Có Muốn
Tăng Trưởng
Trong Chúa Không?

Bạn đã được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời. Bây giờ bạn cần phải tăng trưởng. Bạn có thể
tăng trưởng như thế nào? Về một số phương diện thì tăng trưởng tâm linh cũng giống như tăng trưởng thể
chất. Để tăng trưởng về thể chất, bạn phải ăn loại thực phẩm phù hợp với liều lượng thích hợp, tránh xa
những loại nguy hiểm, độc hại và tập thể dục đầy đủ.
Để tăng trưởng về tâm linh, bạn cũng phải thực hiện những việc tương tự. Sự tăng trưởng thuộc linh
không phải tự nhiên mà có. Đức Chúa Trời đã định rằng bạn phải đóng một vai trò tích cực trong những
sự thay đổi mà Ngài muốn thực hiện trong đời sống bạn. Bạn phải học cách nuôi linh hồn mình bằng Lời
Đức Chúa Trời, nương dựa nơi lời hứa của Ngài, tránh những sinh hoạt có hại cho sức khỏe thuộc linh và
sẵn sàng làm những điều mà Ngài cho biết sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ. Nếu bạn tuân theo những bước
này mỗi ngày, bạn sẽ khám phá “sự sống sung mãn” mà Đức Chúa Trời đã hứa cho con cái Ngài.
Bài học này sẽ giải thích thêm bốn nguyên tắc quan trọng về sự tăng trưởng thuộc linh. Khi học, bạn
sẽ hiểu được cách bạn có thể thực hành ngay những nguyên tắc này trong đời sống mình và sẽ có những
kết quả tuyệt vời! Những hành vi tốt sẽ thay thế các hành vi có hại trong đời sống bạn. Bạn sẽ dần lớn lên
để trở nên một người trưởng thành mà Đức Chúa Trời muốn nơi bạn.

Dàn Ý

A. Hãy nuôi dưỡng linh hồn bạn mỗi ngày
B. Hãy nương dựa nơi Chúa
C. Luôn giữ cho đời sống thuộc linh được mạnh mẽ
D. Hãy luyện tập “cơ bắp thuộc linh” của bạn

Mục tiêu
1. Tăng trưởng về tâm linh.
2. Vượt qua sự ngã lòng và lo âu.
3. Duy trì sức khoẻ tâm linh.
4. Phục vụ Đức Chúa Trời tốt hơn.
A. HÃY NUÔI DƯỠNG LINH HỒN BẠN MỖI NGÀY
Mục tiêu 1. Tăng trưởng về tâm linh.

Trò chuyện với Đức Chúa Trời sẽ giúp nuôi dưỡng linh hồn bạn. Đức Chúa Trời phán với bạn qua Lời
Ngài, còn bạn thì nói với Ngài qua lời cầu nguyện.
Ma-thi-ơ 4:4 Đức Chúa Giê-xu đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà
thôi song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.
1 Phi-e-rơ 2:2 Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ
đó lớn lên mà được rỗi linh hồn.
Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh thánh, chính là sữa thiêng liêng mà bạn cần phải uống thường xuyên.
Phải chăng bạn thấy Kinh thánh khó hiểu? Mỗi ngày, trước khi bắt đầu đọc Kinh thánh, hãy xin Chúa
soi dẫn bạn. Bạn có thể nhờ các tín đồ khác hoặc vị mục sư giải đáp các thắc mắc của bạn.
Hãy tận dụng mọi cơ hội để học Kinh thánh qua Trường Chúa nhật, các buổi nhóm của Hội Thánh,
cũng như các khóa học khác như khóa học này đây. Bạn cũng có thể nuôi dưỡng linh hồn mình bằng sách
báo Cơ-đốc.
Bạn có muốn tăng trưởng nhanh trong Chúa không? Hãy ăn cho khỏe. Mỗi ngày, bạn nên đọc ít nhất
một chương trong Tân ước. Phần này của Kinh thánh bày tỏ cho chúng ta về Chúa Cứu thế Giê-xu và dạy
chúng ta biết cách phải sống như thế nào. Học thuộc một số câu mà bạn đặc biệt ưa thích cũng là điều rất
tốt. Làm như vậy, bạn đang phát triển cho mình sự ham thích Lời của Đức Chúa Trời.
Thi Thiên 119:97 Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật-pháp ấy.
Thi Thiên 119:103 Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!

Áp dụng
1 Một số sinh hoạt được liệt kê dưới đây. Hãy chọn những việc làm giúp bạn tăng trưởng về mặt thuộc
linh.
a) Đọc sách báo Cơ-đốc
b) Tranh luận với người khác về tôn giáo
c) Hành xác và thực hiện các nghi lễ tôn giáo
d) Học Kinh thánh và cầu nguyện với Đức Chúa Trời
2 Bạn có sẵn sàng ký vào phiếu hứa nguyện dưới đây không? Lạy Chúa, nhờ sự giúp đỡ của Ngài, con
sẽ cố gắng đọc một ít Lời Ngài mỗi ngày. Khi con không thể đọc được, thì con sẽ tự nhắc mình những
phần Kinh thánh mà con đã học thuộc hoặc nhờ ai đó đọc cho con nghe. Con sẽ nuôi dưỡng linh hồn
mình bằng Lời Ngài.
Ký tên .............................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm ....................................................
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B. HÃY NƯƠNG DỰA NƠI CHÚA
Mục tiêu 2. Vượt qua sự ngã lòng và lo âu.

Phải chăng bạn thấy mình quá yếu đuối, không làm được điều Chúa muốn bạn làm? Bạn không thể
lên thiên đàng nhờ cố gắng trở nên thánh thiện hoặc nhờ các việc lành mà bạn đã làm. Bạn đang trên
đường về thiên đàng vì bạn là con của Đức Chúa Trời và Cha trên trời đang dẫn dắt bạn. Ngài sẽ chăm
sóc bạn. Vì vậy, hãy để đức tin mình nương tựa nơi Ngài.
Phải chăng những bước đầu tiên theo Chúa của bạn không được vững chắc? Phải chăng bạn đã vấp
ngã và cảm thấy có cố gắng cũng chẳng ích gì? Hãy vững lòng, vì Cha trên trời, Đấng đã ban cho bạn sự
sống mới này, đang nắm tay bạn và sẽ đỡ bạn dậy. Hãy yên nghỉ trong sự hiện diện của Ngài. Mỗi ngày,
hãy phó thác mình cho Đức Chúa Trời, xưng nhận những yếu đuối của mình và xin Ngài ban cho bạn sức
lực mà bạn cần để thắng hơn mọi cám dỗ.
Ê-sai 40:31 Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim
ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
Phải chăng có một số vấn đề trong đời sống khiến bạn bận tâm? Bạn đang sợ hãi? Hay bạn thấy nản vì
phải làm việc quá sức? Bạn cần yên nghỉ trong Chúa để mọi điều lo âu, ngã lòng và sợ hãi sẽ không cản
trở hoặc chặn đứng sự tăng trưởng tâm linh của bạn.
Bạn có biết cách để kinh nghiệm sự yên nghỉ này không? Hãy có đức tin. Hãy tin những điều Đức
Chúa Trời đã hứa và nhìn lên Ngài thay vì nhìn vào các nan đề của mình. Đó chính là đức tin. Đây là lời
Chúa Giê-xu phán:
Ma-thi-ơ 11:28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên
nghỉ.
Ma-thi-ơ 6:31-33 Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì?
Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần
dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của
Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.

Dành thời gian để đọc Kinh thánh và cầu nguyện mỗi ngày sẽ giúp bạn kinh nghiệm sự yên nghỉ này
trong Đức Chúa Trời. Khi bạn cầu nguyện, hãy trao hết mọi nan đề trong tay Chúa và tin rằng Ngài sẽ
làm điều tốt nhất.

Áp dụng
3 Hãy học thuộc Ê-sai 40:31. Câu này cho biết rằng người được sức mới là người ……………..
4 Hãy đọc Ma-thi-ơ 11:28 và Ma-thi-ơ 6:31-33 ba lần.
5 Phải chăng bạn hiện đang lo lắng về điều gì đó? Hãy xin Đức Chúa Trời giúp bạn có thể trao nỗi lo âu
này cho Ngài để bạn sẽ được tự do phục vụ Chúa và Nước Ngài.

C. LUÔN GIỮ CHO ĐỜI SỐNG THUỘC LINH ĐƯỢC MẠNH MẼ
Mục tiêu 3. Duy trì sức khỏe tâm linh.

Tránh bệnh: Giữ vệ sinh
Giống như người mẹ tìm cách giữ các con mình luôn được sạch sẽ và bảo vệ chúng khỏi những điều
có thể gây bệnh cho chúng, Chúa cũng muốn giữ bạn khỏi những điều sẽ khiến linh hồn bạn mắc bệnh.
Khi Ngài cứu bạn, Ngài rửa sạch tội lỗi của bạn và ban cho bạn một tấm lòng mới. Giữ cho tấm lòng cứ
luôn được thanh sạch như vậy là điều rất thiết yếu nếu bạn muốn được mạnh khỏe về phương diện tâm
linh.
Hãy để Đức Chúa Trời bước đi với bạn và làm người hướng dẫn bạn. Hãy tránh xa những điều rác
rưởi của các trò giải trí không đứng đắn hay của lối sống đồi bại. Đừng đi đến những nơi mà Chúa không
muốn đến. Hãy giữ cho tư tưởng, lời nói và hành động của bạn luôn được thanh sạch.

Áp dụng
6 Đức Chúa Trời muốn bạn tránh những trò giải trí không đứng đắn và hành vi đồi bại vì Ngài không
muốn bạn
a) trở nên yếu đuối và bệnh hoạn về tâm linh.
b) được thoải mái vui hưởng cuộc sống.
c) dành thì giờ tiếp xúc với người chưa tin Chúa.
Ma-thi-ơ 5:8 Phước cho người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.
Những điều bạn nghĩ đến trong tâm trí rất quan trọng! Nếu bạn để cho tâm trí ấp ủ những ý tưởng
không thanh sạch, thì chúng sẽ khiến linh hồn bạn nhiễm bệnh, làm suy yếu ý chí của bạn và khiến bạn sa
ngã, phạm tội.
Bạn có thể xin Đức Chúa Trời giữ bạn khỏi làm những điều trái với ý muốn Ngài. Tuy nhiên, trách
nhiệm của bạn không dừng lại ở đó. Nếu bạn muốn làm vui lòng Chúa thì bạn cũng phải thôi suy nghĩ
những điều xấu xa, bất khiết ấy. Hãy xin Đức Chúa Trời giúp bạn cất bỏ những ý nghĩ đó. Đừng đọc sách
báo, xem những hình ảnh hay nghe các câu chuyện thiếu đứng đắn và đồi bại.
Làm sao bạn có thể kiểm soát được tư tưởng của mình? Bạn phải thực hiện các bước đi tích cực để giữ
cho suy nghĩ mình luôn thanh sạch. Kinh Thánh đã dạy như thế này:
Phi-líp 4:8 Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều
chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì
anh em phải nghĩ đến.
Hãy dùng câu sau đây làm lời cầu nguyện hằng ngày của bạn:
Thi Thiên 19:14 Hỡi Đức Giê-hô-va, là hòn đá tôi và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của
miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài.

Áp dụng
7
a)
b)
c)
d)

Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi câu đúng.
Bạn có thể kiểm soát tư tưởng của mình nhờ Đức Chúa Trời giúp sức.
Không thể nào kiểm soát được những tư tưởng xấu.
Kinh thánh dạy chúng ta lấp đầy tâm trí mình bằng những ý nghĩ tốt đẹp.
Một người đã tin Chúa không bao giờ nghĩ những điều xấu.
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e) Bước duy nhất mà bạn phải thực hiện để kiểm soát tư tưởng của mình là xin Chúa cất bỏ khỏi bạn
những ý nghĩ xấu.
8 Có thể bạn đang tranh chiến với các ý tưởng xấu. Hãy ôn lại các bước bạn cần thực hiện và gạch dưới
mỗi bước mà bạn sẽ thực hiện ngay bây giờ.
Tôi sẽ xin Đức Chúa Trời giúp tôi.
Tôi sẽ suy gẫm Lời Chúa trong Kinh thánh.
Tôi sẽ lấp đầy tâm trí mình bằng những ý nghĩ tốt.
Tôi sẽ tránh xa các sách báo, phim ảnh và các trang web có nội dung xấu xa đồi bại.
Hoàn toàn tận hiến dâng chính mình cho Chúa luôn dễ dàng hơn là không hết lòng phục vụ Ngài.
Đừng đùa giỡn với tội lỗi. Hãy từ bỏ khỏi đời sống bất kỳ điều gì khiến bạn ngã bệnh về mặt tâm linh.
1 Giăng 1:7, 9 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 Giê-xu Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta...
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.
Huyết của Chúa Giê-xu rửa sạch chúng ta khỏi những hành động và ý tưởng tội lỗi.
Tránh bệnh: Không sử dụng chất độc
Có những thái độ hoặc cảm xúc rất độc hại cho cả linh hồn lẫn thân thể. Giận dữ, lo âu, ganh tị, thù
ghét, nghi ngờ, sợ hãi, oán hận và nóng nảy có thể gây đau bao tử, lở loét, đau tim cùng nhiều bệnh tật
khác. Chúng cũng làm nghẹt ngòi đời sống tâm linh và gây đủ thứ rắc rối. Kiêu căng, ích kỷ, vô tín và cố
chấp cũng là những chất độc thuộc linh. Chúng cướp mất niềm vui của người tín đồ và khiến cho linh hồn
yếu đuối, bệnh hoạn và khốn khổ. Mỗi buổi sáng, hãy xin Đức Chúa Trời giữ bạn khỏi uống phải những
chất độc này ngày hôm đó.
Nếu bạn từng cảm thấy yếu đuối và bệnh hoạn về tâm linh, hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu là Danh y đại
tài. Hãy đến với Ngài với lời cầu nguyện thành thật, rồi Ngài sẽ ban cho bạn sức khỏe tinh thần, tâm trí và
thể chất.

Áp dụng
9 Sau đây là một số chất độc hại mà bạn không nên giữ trong tâm trí mình. Hãy gạch dưới bất kỳ chất
độc nào đang gây rắc rối cho bạn và xin Đức Chúa Trời giúp bạn thôi uống chúng.
Giận dữ
Lo lắng
Ganh tị

Thù ghét
Nghi ngờ
Sợ hãi

Oán hờn
Nóng nảy

D. HÃY LUYỆN TẬP CƠ BẮP THUỘC LINH CỦA BẠN
Mục tiêu 4. Hầu việc Đức Chúa Trời tốt hơn.

Cơ thể mạnh lên là nhờ tập thể dục; còn linh hồn được mạnh mẽ là nhờ hầu việc Chúa. Từ ngày đầu
tiên trong đời sống mới, có nhiều điều bạn có thể làm để bày tỏ lòng biết ơn Chúa về sự cứu rỗi của Ngài.
Khi bạn tăng trưởng về tâm linh và học biết thêm Lời Chúa, Ngài sẽ cho bạn có nhiều cơ hội và trách
nhiệm hơn trong công việc Ngài.

Một số bài tập thể dục thuộc linh là nói cho người khác biết Chúa Giê-xu, cầu nguyện cho họ, và mời
họ đi nhóm. Tham gia sinh hoạt Hội Thánh và chống lại tội lỗi sẽ giúp bạn lớn lên về phương diện tâm
linh.

Áp dụng
10 Hãy nêu một công việc mà bạn có thể làm trong tuần này để giúp tâm linh mình được mạnh mẽ hơn.
........................................................................................................................................................................
1 Cô-rinh-tô 15:58 Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động; hãy làm công
việc Chúa cách dư dật luôn vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.
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6 a) trở nên yếu đuối và bệnh hoạn về tâm linh.
1 Hoạt động a và d sẽ giúp bạn tăng trưởng về mặt tâm linh.
7 Câu a và c đúng.
3 Tin cậy Đức Chúa Trời.

For Your Notes

Đời Sống Mới
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Bài

5

Đời Sống Mới—
Sinh Hoạt Mới

Khi còn nhỏ, chúng ta làm những điều trẻ con hay làm. Chúng ta chơi đùa và tìm hiểu thế giới chung
quanh. Chúng ta thích chạy, nhảy, vui chơi. Trách nhiệm chúng ta không nhiều vì chúng ta còn ở trong sự
chăm sóc của cha mẹ.
Nhưng cuộc sống thay đổi khi chúng ta trở thành người lớn. Chúng ta bắt đầu tự lo liệu cho bản thân.
Chúng ta thành lập gia đình riêng và khởi sự chu cấp cho gia đình. Những việc chúng ta làm trong lúc
rãnh rỗi cũng thay đổi. Khi các mối quan tâm và kỹ năng của chúng ta thay đổi, thì sinh hoạt của chúng ta
cũng thay đổi theo.
Một loại thay đổi tương tự hiện cũng đang diễn ra ngay lúc này đây trong đời sống bạn. Sự sống thuộc
linh của bạn đang dần phát triển. Khi bạn “lớn lên” trong Chúa Cứu Thế, những mối quan tâm mới thay
thế các quan tâm cũ. Bạn cũng có những trách nhiệm mới – có thể đem lại cho bạn các loại phần thưởng
và niềm thỏa mãn mới mẻ. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu những thay đổi cũng như các sinh
hoạt đặc biệt trên. Bạn sẽ khám phá rằng nhiều người cũng đang có cùng những mối quan tâm giống như
bạn!

Dàn ý
A. Các mối quan tâm mới
B. Sinh hoạt mới
C. Lời chứng mới
D. Sự cộng tác mới
Mục tiêu
1. Nhận ra những mối quan tâm mới của bạn.
2. Gia nhập vào những người cùng có các mối quan tâm giống như bạn.
3. Tự nguyện nói cho người khác về đức tin của bạn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Đời Sống Mới—Sinh Hoạt Mới
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4. Nhận biết những cách thức bạn có thể cộng tác với Đức Chúa Trời.
A. CÁC MỐI QUAN TÂM MỚI
Mục tiêu 1. Nhận ra những mối quan tâm mới của bạn.

Bạn sử dụng thì giờ của mình như thế nào?
Dĩ nhiên bạn phải sử dụng một số giờ mỗi ngày để làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ; nhưng bạn sử dụng
phần thời gian còn lại như thế nào? Những gì người ta làm trong lúc rãnh rỗi là tùy vào các mối quan tâm
của họ và gia đình họ. Một số người lúc nào cũng làm việc, trong khi số khác thì chỉ biết vui chơi. Một số
người đi nhà thờ và tham gia công tác Hội Thánh; còn những người khác thì “chẳng có thời gian cho
những việc như vậy.” Có thể bạn không có đủ thời gian để làm mọi việc bạn muốn, nhưng dầu sao bạn
cũng kiếm được thì giờ để làm những việc mà bạn quan tâm nhất.

Áp dụng
1
a)
b)
c)

Những gì người ta làm trong lúc rãnh rỗi thường do điều gì quyết định
Lượng thời gian mà họ có.
Các mối quan tâm của họ.
Ý kiến của họ về người khác.

Khi các mối quan tâm của bạn thay đổi
Bạn không còn chơi những trò mà bạn thích khi còn bé vì lúc này bạn quan tâm nhiều hơn đến các
việc khác. Khi các mối quan tâm của bạn thay đổi thì sinh hoạt của bạn cũng thay đổi theo.
Những bạn bè cũ của bạn có thể ngạc nhiên khi thấy bạn không còn thích tham gia với họ trong các
sinh hoạt có hại cho sức khỏe hoặc làm tổn hại linh hồn bạn. Họ không hiểu là bạn đã bắt đầu một cuộc
sống ý vị hơn, với những sinh hoạt thỏa đáng.
Bạn có nên quay trở lại với những điều mà bạn biết là không thể khiến mình thỏa mãn chăng? Cứ hỏi
một người lâu nay chỉ được ăn những thứ thừa thải mà người ta đổ bỏ, nay lại được ngồi vào bàn để ăn
chung với một người bạn giàu có mỗi ngày. Anh này có quay lại ăn các thức ăn thừa như trước kia
không?

Áp dụng
2 Hãy nên lên một mối quan tâm mới mà bạn có từ khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của
mình.
.................................................................................
3 Hãy mô tả một điều gì đó đã đổi khác mà trước đây bạn không làm nhưng nay lại làm, sau khi tiếp
nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình.
.................................................................................
A Mục đích mới
Là con cái Đức Chúa Trời, bạn có những mối quan tâm mới. Những mối quan tâm này sẽ đưa bạn đến
với các sinh hoạt ban ngành cũng như những trách nhiệm mới. Bạn sẽ vẫn tiếp tục làm nhiều việc mà lâu
nay bạn vẫn làm – chẳng hạn như mưu sinh, ăn uống, ngủ nghỉ, chăm sóc gia đình – nhưng đời sống thực
sự của bạn sẽ xoay quanh những mối quan tâm mới mà bạn có.
Trên hết, khi bạn yêu thương người nào, thì bạn muốn ở bên người đó và làm vui lòng người đó. Vì
bạn yêu mến Chúa, nên bạn cũng sẽ muốn dành thì giờ ở riêng với Ngài và làm vui lòng Ngài trong mọi
việc.
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Áp dụng
4
a)
b)
c)

Mục đích đã thay đổi của bạn khi bạn làm con cái Đức Chúa Trời là
gắng sức kiếm thêm tiền.
vui chơi và hưởng thụ những điều tốt đẹp trong đời sống.
dành thì giờ ở riêng với Cha trên trời.

Chúng ta quan tâm cao độ đến vương quốc của Cha cũng như những gì Ngài đang thực hiện trên đất.
Ngài hiện đang hành động, đem người ta về với Ngài thông qua hoạt động rao giảng Phúc âm về Chúa
Giê-xu. Ngài đang gây dựng Hội Thánh Ngài và Ngài đã kêu gọi chúng ta cùng cộng tác với Ngài. Quả là
một đặc ân!

Áp dụng
5
a)
b)
c)

Chúng ta dự phần vào công việc Đức Chúa Trời đang thực hiện trong thế giới hôm nay bằng cách
giải bày cho người khác biết phương cách để được cứu rỗi.
thống trị những người chưa tin Chúa.
thực hành nhiều nghi thức và lễ nghi tôn giáo.

B. SINH HOẠT MỚI
Mục tiêu 2. Gia nhập vào những người có cùng các mối quan tâm giống như bạn.

Những quan tâm mới của bạn về Nước Đức Chúa Trời sẽ khiến bạn luôn bận rộn nhưng cũng vui
sướng. Dưới đây là một số hoạt động sẽ đem lại mục đích và ý nghĩa cho cuộc đời bạn.
Đi Nhà Thờ
Chương trình Đức Chúa Trời dành cho mỗi tín đồ là người ấy phải trở thành một thành viên của một
Hội Thánh địa phương. Theo chương trình này, những tín đồ sống gần nhau sẽ thường xuyên gặp nhau để
thờ phượng Chúa, khích lệ nhau, học Kinh Thánh, chia xẻ niềm tin với những người cần biết về Chúa
Cứu Thế Giê-xu. Đây chính là cách chúng ta giúp nhau làm công việc Đức Chúa Trời giao cho mình.
Các buổi nhóm này có thể được tổ chức tại tư gia của ai đó, hoặc tại một ngôi nhà đã được cung hiến
cho Đức Chúa Trời để dành riêng cho mục đích này. Bạn nên tham dự càng thường xuyên càng tốt, và rủ
thêm bạn bè đến để nghe giảng Phúc âm. Bạn sẽ vui thích mối thông công với anh, chị, em trong Chúa và
nhất là sự hiện diện của Chúa khi bạn gặp gỡ Ngài trong những buổi nhóm này.
Rồi chẳng bao lâu, bạn sẽ muốn trở nên thành viên của một Hội Thánh hầu việc Đức Chúa Trời và rao
giảng Phúc âm. Các bài học này sẽ giúp bạn trở nên một thành viên tốt.

Áp dụng
6 Bạn vừa đọc qua bốn hoạt động mà người tín đồ làm khi nhóm lại với nhau. Danh sách bên dưới thiếu
mất đi một trong các sinh hoạt này. Hãy viết nó vào chỗ còn chừa trống.
a) Nghe giảng sứ điệp Kinh thánh
b) Ngợi khen Đức Chúa Trời và cảm tạ Ngài
c) Làm chứng về niềm tin của mình
d) …………………………………… .................................
Bạn sẽ có thái độ nào nếu ngày nào đó vị mục sư hay một tín đồ khác vô ý nói điều gì đó làm mất lòng
bạn? Khi một đứa trẻ bị một anh/ chị/em của nó trong gia đình gây tổn thương, thì thường chúng không
bỏ nhà đi vì chuyện ấy. Nhưng khi điều này xảy ra trong Hội Thánh thì một số tín đồ nói: “Ông ta đã làm
tổn thương tôi. Tôi sẽ không đi nhà thờ nữa. Tôi sẽ thờ phượng Chúa ngay tại nhà mình.” Xin hãy cẩn
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thận! Đó chính là phương kế mà ma quỷ rất thích dùng để khiến người tín đồ trở nên yếu đuối và phân rẽ
họ với Chúa.
Hãy nhớ rằng Cha của bạn trông mong con cái Ngài gặp gỡ Ngài trong nhà của Ngài. Ngôi nhà có thể
tầm thường, và có thể bạn không đồng ý hết với cách thức tiến hành mọi việc; nhưng bạn cần phải gặp gỡ
anh chị em trong Chúa của mình để thờ phượng Ngài, cùng nhau học Lời Ngài, đồng thời nâng đỡ, khích
lệ lẫn nhau.
Hê-bơ-rơ 10:25 Chớ bỏ qua 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.

Áp dụng
7
a)
b)
c)

Nếu vị mục sư nói điều gì đó khiến bạn thấy bị xúc phạm thì bạn nên
nghỉ ở nhà hoặc tìm một nhà thờ khác để nhóm lại.
đi nói cho mọi người biết ông không phải là một mục sư tốt.
tha thứ cho ông và tiếp tục nhóm lại.

8 Nếu ai đó nói: “Tôi không cần gặp gỡ các tín đồ khác,” thì người ấy cần được nhắc nhở về lời Kinh
thánh dạy trong …………………………………………………………………………………………..
Đọc Kinh Thánh
Chúng ta đã nói về tầm quan trọng của việc đọc Kinh thánh mỗi ngày. Bạn có thể cùng với những
người khác trong gia đình mình đọc Kinh thánh và cầu nguyện hằng ngày không? Chúng ta gọi sinh hoạt
này là gia đình lễ bái. Thực hiện gia đình lễ bái mỗi ngày sẽ là một phước hạnh thực sự đối với gia đình
của bạn. Lẽ thật từ Lời Đức Chúa Trời mà mọi người cùng chia xẻ sẽ hướng dẫn các bạn và nâng đỡ các
bạn trong ngày hôm đó. Khi nhóm lại, những người trong gia đình có thể dành thời gian cầu nguyện cho
các nhu cầu của nhau.

Áp dụng
9 Có thể bạn muốn bắt đầu sinh hoạt gia đình lễ bái. Hãy khoanh tròn các mẫu tự trước mỗi cụm từ mô
tả những việc mọi người sẽ làm.
a) Họp tại nhà mỗi ngày.
b) Chia xẻ các nhu cầu và xin Đức Chúa Trời giúp đỡ.
c) Chỉ dành cho những con cái đã lớn.
d) Gặp nhau tại nhà thờ mỗi tuần một lần.
e) Khích lệ mỗi người cầu nguyện.
f) Đọc Lời Chúa trong Kinh thánh.
g) Cảm tạ Đức Chúa Trời vì các ơn lành của Ngài.
Cầu nguyện: Cầu nguyện khi nào
Cầu nguyện là một trong những việc quan trọng nhất mà người tín đồ có thể làm. Khi bạn cầu nguyện
và Đức Chúa Trời đáp lại tức là bạn đang cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Vì vậy, hãy dành thì giờ cầu
nguyện.
• Buổi sáng, khi bạn thức dậy, hãy bắt đầu một ngày mới với Đức Chúa Trời, rồi bạn sẽ nhận được sức
lực về thể chất, đạo đức và tâm linh để đối diện với các vấn đề của ngày hôm ấy.
• Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về thức ăn trước khi dùng bữa.
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• Thực hiện gia đình lễ bái vào buổi sáng hoặc buổi tối.
• Hãy tận dụng những lúc Hội Thánh cầu nguyện trong các buổi nhóm cũng như khi bạn chờ đợi buổi
nhóm bắt đầu. Đức Chúa Trời phán: “Nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện.”
• Hãy hướng lòng mình về Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào để cảm tạ về các ơn lành của Ngài hoặc xin
Ngài giúp đỡ. Bạn không nhất thiết phải nói thành lời khi bạn trò chuyện với Cha theo cách này; Ngài
biết rõ ý tưởng của bạn.
• Mỗi tối, trước khi bạn đi ngủ, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về sự chăm sóc của Ngài trong ngày hôm đó.
Hãy xin Ngài tha thứ những sai phạm mà bạn đã mắc phải và cầu xin Ngài gìn giữ bạn trong đêm.

Áp dụng
10 Hãy sử dụng những điều kể trên để hướng dẫn sinh hoạt cầu nguyện của bạn. Nếu có cơ hội cầu
nguyện nào được gợi ý bên trên mà bạn muốn thêm vào sinh hoạt cầu nguyện của mình, hãy đánh dấu
mục đó.
Cầu nguyện: Cầu nguyện như thế nào
Có lẽ, bạn đang nói rằng: “Nhưng tôi không biết phải cầu nguyện thế nào đây.” Cầu nguyện không
khó. Hãy nói chuyện với Đức Chúa Trời như cách bạn nói chuyện với một người bạn. Đức Thánh Linh sẽ
giúp bạn.
Hãy nghĩ đến mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho bạn và cảm tạ Ngài về các ơn lành Ngài ban. Hãy
xin Ngài tíếp trợ cho các nhu cầu của bạn cũng như của người thân. Hãy cầu nguyện để bạn bè, thân
quyến của bạn được cứu. Hãy cầu thay cho mục sư, cho Hội Thánh, cho anh chị em trong Chúa của mình,
và cho công việc Chúa trên khắp thế giới. Hãy cầu nguyện cho các tân tín hữu và các nan đề của họ. Hãy
cầu nguyện cho đất nước. Cứ bắt đầu cầu nguyện đi, rồi chẳng bao lâu bạn sẽ biết phải cầu nguyện như
thế nào.
Chúa Giê-xu cho chúng ta một bài cầu nguyện mẫu mà bạn có thể học thuộc và sử dụng khi cầu
nguyện.
Bài Cầu Nguyện Chung
Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời danh Cha được thánh;Nước Cha
được đến; ý Cha được nên ở đất như trời! Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; xin tha tội lỗi cho
chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà
cứu chúng tôi khỏi điều ác.”
—Ma-thi-ơ 6:9-13

Áp dụng
11 Hãy học thuộc bài cầu nguyện chung bên trên.
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C. LỜI CHỨNG MỚI
Mục tiêu 3. Tự nguyện nói cho người khác về đức tin của bạn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Làm chứng
Làm chứng có nghĩa là nói lại cho người khác biết về những điều Đức Chúa Trời đã làm cho bạn. Bạn
có thể làm chứng ngay tại gia đình, ngoài đường, trong các buổi nhóm Hội Thánh, hoặc thậm chí bằng
thư từ. Cũng giống như cách người khác đã nói cho bạn biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu, bạn cũng nói lại
cho bạn bè, họ hàng của mình về Ngài. Hãy cầu nguyện để họ tiếp nhận Chúa và được thoát khỏi hỏa
ngục.
Kinh Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải công khai tuyên xưng đức tin mình nơi Chúa Giê-xu, để cho
người khác cũng biết rằng Ngài là Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu phán: “Các con có thể làm chứng nhân
cho ta.” Nếu bạn cần sự can đảm để làm chứng, hãy xin Đức Chúa Trời ban cho bạn sự can đảm và Ngài
sẽ ban cho bạn. Rất nhiều người cũng từng e ngại làm chứng giống như bạn hiện nay, nhưng họ đã thắng
hơn sự sợ hãi và tìm được phước lớn cũng như sức mới khi làm chứng cho Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu
phán:
Ma-thi-ơ 10:32 Ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời.
Mác 8:38 Hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta thì Con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển
của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh.

Áp dụng
12 Dưới đây là những đối tượng mà bạn có thể rất thường gặp. Hãy cầu nguyện cho họ và xin Đức Chúa
Trời giúp bạn chia xẻ lại với họ những điều Chúa Giê-xu đã làm cho bạn.
a) Gia đình, bà con
b) Những người nơi sở làm của bạn
c) Bạn hữu
d) Những người hàng xóm
e) Những người bán hàng ở địa phương
Hát ca ngợi Chúa
Khả năng hát và sáng tác nhạc là một trong những ơn tuyệt diệu mà Đức Chúa Trời ban cho con
người. Ở nhà cũng như tại Hội Thánh, những bài hát sẽ giúp đỡ, khích lệ và đem đến phước hạnh cho
chính bạn cũng như cho người khác. Nếu giọng hát của bạn không hay lắm thì cũng không sao; điều quan
trọng là bạn ngợi khen Đức Chúa Trời từ đáy lòng của mình.
Cô-lô-se 3:16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn
ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; vì được đầy
ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.

Áp dụng
13
a)
b)
c)

Để hát ca ngợi Chúa thì người ta phải
có giọng hát hay.
có khả năng hát trước đám đông.
hát tự đáy lòng để tôn vinh Đức Chúa Trời.
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D. SỰ CỘNG TÁC MỚI
Mục tiêu 4. Nhận biết những cách thức bạn có thể cộng tác với Đức Chúa Trời.

Rao giảng Phúc âm
Đây là một hoạt động rất quan trọng của Hội Thánh. Một số người được kêu gọi dành trọn thì giờ cho
công tác này. Đức Chúa Trời trao cho họ trách nhiệm làm mục sư, truyền đạo và giáo sĩ.
Dâng hiến
Cha của chúng ta là Đấng ban cho rất rời rộng với mọi người. Là con cái Ngài, chúng ta cũng cần học
tập hành động giống như Ngài. Đây là lý do quan trọng nhất khiến chúng ta ban cho. Ban cho là một cách
để tỏ cho mọi người biết chúng ta thuộc về Ngài. Tiền bạc mà chúng ta dâng hiến tại Hội Thánh giúp đỡ
được nhiều người. Một phần được dùng để giúp cho các anh chị em thiếu thốn. Một phần cung lương cho
vị mục sư để ông có thể dành trọn thời gian thi hành chức vụ của mình. Số khác dùng để thanh toán cho
các chi phí của Hội Thánh như điện, nước, bảo trì.
Tiền chúng ta dâng cũng có thể được dùng để mua Kinh Thánh, trang thiết bị, sách báo Cơ-đốc. Số
tiền đó còn có thể được dùng để hỗ trợ các chương trình phát thanh Tin Lành. Đức Chúa Trời đã giao cho
con cái Ngài sứ mạng quan trọng là nói cho người khác biết về ơn cứu rỗi. Qua sự dâng hiến tiền bạc,
chúng ta dự phần vào công tác quan trọng này.
Kinh Thánh mô tả một mẫu mực dâng hiến cho công việc Chúa mà chúng ta thường gọi là dâng phần
mười và nhiều tín đồ thực hành nguyên tắc này. Họ nhận biết rằng mọi điều mà họ có là do Chúa ban – kể
cả sức khoẻ để làm việc kiếm tiền. Vì vậy, họ dâng lại cho Đức Chúa Trời số tiền họ có được từ một ngày
làm việc trong mười ngày. Số tiền dâng phần mười của họ được dùng để tài trợ cho hoạt động rao giảng
Phúc âm của Hội Thánh. Bằng cách này, họ cũng đã “giảng Phúc âm” ngày hôm đó.
Những tín đồ biết ban cho rời rộng luôn khám phá được niềm vui làm người cộng tác với Đức Chúa
Trời. Đồng thời, họ cũng thấy rằng Đức Chúa Trời luôn chu cấp cho các nhu cầu của chính họ. Chính bạn
cũng có thể có được những kinh nghiệm tương tự!
Đây là lời Chúa Giê-xu phán:
Lu-ca 6:38 Hãy cho, người sẽ cho mình.
Sự ban cho của bạn đem lại ba phước hạnh sau đây:
• Phước thiêng liêng. Bạn trở nên mẫu người mà Đức Chúa Trời muốn nơi bạn — đó là, một người rộng
rãi với mọi người.
• Sự thỏa lòng. Bạn có niềm vui vì được làm một thành viên đáng tin cậy trong gia đình Đức Chúa Trời,
cùng chia xẻ gánh nặng với mọi người.
• Sự bảo đảm. Đức Chúa Trời đã hứa đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Khi bạn vâng lời Ngài, bạn có thể
cậy Ngài chăm sóc mình. Rất nhiều tín đồ có thể chia xẻ lại với bạn kinh nghiệm của họ rằng Đức
Chúa Trời chưa bao giờ khiến họ phải thất vọng.
Ma-la-chi 3:10 “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho hầu cho có lương thực trong nhà ta,
và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa
sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng.”
2 Cô-rinh-tô 9:7 Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì
ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng.
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Áp dụng
14 Dưới đây là ba lời phát biểu về sự ban cho. Câu nào nêu lên lý do quan trọng nhất giải thích vì sao
người tín đồ ban cho?
a) Đức Chúa Trời luôn rời rộng và ban điều tốt cho mọi người.
b) Những người ban cho sẽ được Đức Chúa Trời đáp ứng các nhu cầu của chính họ.
c) Tiền dâng phần mười là một phần mười số tiền mà Đức Chúa Trời ban cho bạn.
Giúp đỡ theo mọi cách
Bất cứ công việc nào bạn làm cho Đức Chúa Trời cũng đều giúp bạn tăng trưởng về mặt thuộc linh, từ
việc quét nhà thờ cho đến việc tổ chức nhóm thờ phượng Chúa nhật ngay tại nhà mình. Hãy hỏi vị mục sư
để biết bạn có thể làm gì cho Chúa.
Tham gia vào tổ chức Hội Thánh
Bạn có thể tham gia công việc Hội Thánh bằng nhiều cách. Chẳng hạn như đi học Trường Chúa nhật
và tham dự sinh hoạt các ban ngành. Nhờ đó, bạn có thể là một thành viên trung tín của các sinh hoạt này
và được học Lời của Đức Chúa Trời một cách hệ thống. Đừng bỏ qua cơ hội này. Nam giới, nữ giới,
thanh niên, thiếu nhi, mỗi đối tượng đều có thể có những ban ngành khác nhau. Trong giờ nhóm, họ thờ
phường Chúa và thực hiện các công việc khác nhau cho Ngài. Hãy tham gia vào một trong các ban ngành
này. Bạn sẽ được chào đón nồng nhiệt và sẽ thấy thích các hoạt động của ban ngành mình. Các ban ngành
này tìm, dạy dỗ và giúp đỡ những người cần đến. Dầu mỗi người chỉ có thể góp một phần nhỏ bé, nhưng
Đức Chúa Trời, Đấng vẫn hành động qua các con cái biết hiệp một của Ngài, sẽ giúp bày tỏ mục đích của
Ngài trên trần gian này.

Áp dụng
15 Sau đây là một số cách mà chúng ta có thể tham gia sinh hoạt Hội Thánh. Hãy khoanh tròn các mẫu tự
trước mỗi mục mà bạn nghĩ là mình muốn làm. Hãy đưa ra đề nghị cùng chia xẻ công việc với vị mục sư
hoặc ban điều hành.
a) Nhận và đếm tiền dâng
b) Giữ trẻ nhỏ trong giờ thờ phượng
c) Thăm viếng người bệnh và cầu nguyện cho họ
d) Giúp đưa người già đến các buổi nhóm
e) Trò chuyện với những người thắc mắc về niềm tin của Cơ-đốc nhân
f) Coi sóc nhà thờ và khuôn viên chung quanh
g) Giúp đỡ thiết thực cho những tín đồ thiếu thốn
h) Hoạt động hầu việc theo nhóm nhỏ
i) Chơi nhạc cụ trong ban âm nhạc của Hội Thánh
j) Tham gia ban hát
k) Tham gia các hoạt động truyền giảng Phúc âm
Quá nhiều việc?
Đừng bận tâm nếu bạn không thể dành nhiều thời gian cho các sinh hoạt này như một số người khác.
Đức Chúa Trời hiểu rõ và Ngài sẽ giúp bạn làm những việc bạn có thể làm.
Bạn sẽ thấy thích những sinh hoạt này trong đời sống mới của mình. Bạn sẽ thấy thỏa lòng khi biết
rằng mình đang giúp người khác thoát khỏi hình phạt đời đời và tìm thấy sự sống vĩnh hằng. Đối với mọi
việc mà bạn hiện làm vì cớ Chúa, Ngài sẽ ban thưởng dồi dào cho bạn trong cõi đời đời.
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Đến đây, bạn đã hoàn tất phần một và đã sẵn sàng để làm Bài đánh giá phần 1. Hãy ôn lại các bài học
trước, rồi làm theo những chỉ dẫn trên phiếu trả lời của Phần 1. Làm xong, bạn nên gửi phiếu trả lời cho
người hướng dẫn để được sửa.
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7 c) tha thứ cho ông và tiếp tục nhóm lại.
1 b) các mối quan tâm của họ.
8 Hê-bơ-rơ 10:25.
4 c) dành thì giờ ở riêng với Cha trên trời.
9 Các cụm từ a, b, e, f và g mô tả những việc bạn nên làm trong giờ gia đình lễ bái.
5 a) giải bày cho người khác biết phương cách để được cứu rỗi.
13 c) hát tự đáy lòng để tôn vinh Đức Chúa Trời.
6 d) “khích lệ lẫn nhau” hoặc cách trả lời tương tự.
14 a) Đức Chúa Trời là Đấng ban cho rời rộng và ban điều tốt nhất cho mọi người.
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Bài

6

Tiêu Chuẩn Mới
Của Bạn

Để chung sống với nhau, chúng ta cần phải tuân theo một số qui tắc hay tiêu chuẩn nào đó. Hãy thử
liên hệ đến một gia đình có nhiều con cái. Mọi việc sẽ thế nào nếu những đứa con lớn được phép gây ồn
ào suốt cả đêm? Chắc chắn sẽ chẳng ai có thể ngủ nghỉ được. Vì vậy, cần phải có các tiêu chuẩn. Vì bạn
đã là một tín đồ, nên bạn thuộc về một gia đình mới và cần có những tiêu chuẩn mới.
Tiêu chuẩn cũng là điều cần thiết nếu người ta muốn đạt đến một mục tiêu đặc biệt. Chẳng hạn như
các vận động viên phải tuân theo những chỉ dạy của huấn luyện viên. Họ làm một số điều này và tránh
làm một số điều khác. Mục đích của họ là phát triển kỹ năng cũng như thể lực để có thể thắng giải. Vì bạn
là người tín đồ Cơ-đốc, nên bạn có một mục tiêu mới, rất đặc biệt. Mục tiêu đó là trở nên con người như
Cha trên trời muốn thấy nơi bạn. Đây là một lý do khác nữa giải thích vì sao bạn cần có những tiêu chuẩn.
Chương trình của Cha trên trời là bạn trở nên một thành viên trong gia đình của Ngài và đạt được
những mục tiêu mà Ngài dành cho cuộc đời bạn. Bài học này giải thích các tiêu chuẩn mới Ngài đã ban
cho để giúp đỡ bạn. Sống theo các tiêu chuẩn này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho bạn.

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

A. AI ĐỊNH RA CÁC TIÊU CHUẨN?
Mục tiêu 1. Mô tả các tiêu chuẩn Đức Chúa Trời dành cho bạn.

Trong gia đình, cha mẹ là người định ra các tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn này cho con cái trong nhà biết
phải cư xử và hành động như thế nào. Cha mẹ quy định những điều con cái được làm cũng như những
điều chúng không được làm.
Chẳng bao lâu, con cái sẽ biết rằng chúng cần phải sống theo các tiêu chuẩn này. Khi con cái phá luật,
cha mẹ sẽ sửa dạy chúng. Nếu con cái vẫn cố chấp và không chịu vâng lời, cha mẹ có thể phải sử dụng kỷ
luật. Chúng vẫn là con cái trong gia đình, nhưng thái độ không vâng lời khiến chúng gặp rắc rối và phải
nhận chịu hậu quả.
Cha trên trời của chúng ta định ra các tiêu chuẩn để con cái Ngài biết phải làm gì và không được làm
gì. Đôi khi, Ngài cũng phải kỷ luật con cái Ngài để dạy họ biết sống tốt và vâng phục Ngài.

Áp dụng
1
a)
b)
c)

Các tiêu chuẩn trong một gia đình tôn ti trật tự do ai định ra
Con cái.
Những người hàng xóm.
Cha mẹ.

2 Ai có quyền bảo chúng ta phải hành động và cư xử thế nào cho xứng đáng với tư cách người tín đồ
Cơ-đốc
a) Cha trên trời.
b) Nền văn hóa của xã hội chúng ta đang sống.
c) Chính chúng ta.
B. BẠN CÓ THỂ TÌM THẤY CÁC TIÊU CHUẨN Ở ĐÂU?
Mục tiêu 2. Giải thích cách thức giúp bạn đáp ứng các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

Chúng ta khám phá ra tiêu chuẩn của một con người bằng cách theo dõi cách hành động và cư xử của
người đó. Làm thế nào chúng ta tìm biết các tiêu chuẩn của người tín đồ Cơ-đốc? Câu trả lời rất đơn giản
nhưng cũng sâu sắc. Đó là chúng ta nhìn xem cách sống của Chúa Cứu thế Giê-xu. Kinh thánh ký thuật
lại cho chúng ta cuộc đời của Ngài. Ngài chính là gương mẫu để chúng ta noi theo.
Chúng ta cũng biết được các tiêu chuẩn Cơ-đốc bằng cách học về lời dạy của Chúa Giê-xu về các tiêu
chuẩn này. Trong “Bài giảng trên núi” (Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7), Chúa Giê-xu giải thích các tiêu chuẩn
của người tín đồ. Đây là mẫu mực của chính Ngài. Nhưng nhờ quyền năng của Ngài hành động trong
chúng ta, những mẫu mực này cũng có thể là của chúng ta.
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Chúa Giê-xu bắt đầu bài thuyết giảng của Ngài bằng cách đề cập đến những phước lành đặc biệt mà
Đức Chúa Trời ban cho những kẻ sống theo tiêu chuẩn của Ngài. Rồi Ngài tiếp tục với nhiều lời dạy bảo
quan trọng khác. Đây là một số điều mà Ngài phán dạy:
Bài Giảng Trên Núi
Ma-thi-ơ 5, 6, 7
Phước cho những kẻ có lòng khó khăn
vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!
Phước cho những kẻ than khóc
vì sẽ được yên ủi!
Phước cho những kẻ nhu mì
vì sẽ hưởng được đất!
Phước cho những kẻ đói khát sự công bình
vì sẽ được no đủ!
Phước cho những kẻ hay thương xót
vì sẽ được thương xót!
Phước cho những kẻ có lòng trong sạch
vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!
Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận
vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!
Phước cho những kẻ chịu bắt bớ
vì sự công bình vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!
“Các ngươi là sự sáng của thế gian… Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy
đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”
“Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta bảo các ngươi đừng
chống cự kẻ dữ.”
“Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình.
Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các
ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời.’”
“Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ trộm đào
ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối, ten rét
làm hư cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu thì
lòng ngươi cũng ở đó.”
“Ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì? Vì mọi điều
đó các dân ngoại vẫn thường tìm và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng
những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của
Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”

Áp dụng
3
a)
b)
c)

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

4 Sau đây là một số ý kiến. Hãy khoanh những mẫu tự đứng trước mỗi ý kiến phù hợp với cách ứng xử
mà Chúa Giê-xu đưa ra trong các câu Kinh thánh trích từ “Bài giảng trên núi” bạn vừa đọc qua.
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a) “Nếu một tín đồ đang thiếu thốn, thì tôi cần giúp đỡ người đó chứ không nên khư khư giữ hết tiền bạc
để xài cho riêng mình.”
b) “Nếu ai đó nói dối với người khác về tôi, tôi có quyền thù ghét người đó.”
c) “Nếu ai đó tìm cách cướp đoạt của tôi, tôi có quyền đánh lại và gây thương tích cho hắn.”
d) “Nếu tôi bị mất việc vì cớ tin Chúa, tôi có thể vui mừng vì Đức Chúa Trời vẫn chăm sóc tôi.”
Chúa Giê-xu ban cho chúng ta một nguyên tắc căn bản về cách cư xử với người khác. Nhiều người
gọi nguyên tắc này là “Luật Vàng”.
Ma-thi-ơ 7:12 Ấy vậy hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều
đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.
Chắc chắn chúng ta đều đồng ý rằng mọi người không nên cư xử tệ với nhau. Nhiều lãnh tụ tôn giáo
cũng dạy như vậy. Nhưng Luật vàng còn đi xa hơn thế! Chúa Giê-xu dạy rằng chúng ta cần phải chủ
động làm điều tốt cho người khác. Chúng ta cần phải là người đầu tiên cư xử với người khác theo cách
mà chúng ta muốn họ cư xử với mình.
Chúng ta không nên kiêu căng, ích kỷ, gây gổ hoặc chỉ trích người khác. Chúng ta không được chìu
theo, thậm chí trong suy nghĩ, những tình cảm không chính đáng hoặc những ham mê xấu xa.
Mối quan tâm hàng đầu của chúng ta phải là làm vui lòng Chúa và thực hiện những gì Ngài muốn nơi
chúng ta. Chúng ta không thể hầu việc Đức Chúa Trời khi cùng lúc xem việc làm giàu là mục đích; và
nếu chúng ta đặt Chúa lên ưu tiên hàng đầu, Ngài sẽ lo liệu để mọi nhu cầu của chúng ta được đáp ứng.
Hơn nữa, bất cứ điều gì chúng ta làm vì cớ Ngài sẽ được Ngài ban thưởng lại bằng sự giàu có vĩnh hằng
khi chúng ta vào thiên đàng.

Áp dụng
5
a)
b)
c)

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

6 Phải chăng có một số cách hành động không phù hợp với lời dạy của Chúa Giê-xu? Hãy gạch dưới
những cụm từ nói lên một sự thay đổi mà bạn muốn thực hiện.
a) Tha thứ cho người đã xử tệ với mình.
b) Ban tặng rộng rãi cho những người thiếu thốn.
c) Cầu nguyện cho những người khước từ bạn vì cớ bạn trở thành tín đồ Cơ-đốc.
d) Nghĩ đến những điều tốt để làm cho người khác và thực hiện các điều này.
e) Hoạt động để tạo sự hòa thuận trong gia đình và trong cộng đồng của mình.
C. LÀM THẾ NÀO BẠN ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN NÀY?
Mục tiêu 3. Trình bày các kết quả đạt được khi đáp ứng các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu biết rằng không ai có thể sống theo các luật này nếu người đó không được Đức Chúa
Trời giúp sức. Vì vậy, Ngài đã dạy các môn đệ cầu nguyện xin Cha trên trời giúp đỡ mình. Trong bài 5,
bạn đã học về bài cầu nguyện mẫu Ngài đã ban cho họ mà chúng ta gọi là “Bài cầu nguyện chung”. Đức
Chúa Trời ban cho bạn loại trợ giúp nào?
Nhiều khi chúng ta thấy có những đứa trẻ trông giống hoặc hành động y như cha mẹ chúng. Đó là do
những đứa trẻ này và cha mẹ chúng có cùng tố chất. Cũng vậy, chúng ta có thể giống như Cha trên trời
của mình vì chúng ta cùng chia xẻ sự sống của Ngài. Bằng cách nào? Đây là một điều kỳ diệu. Cha trên
trời đã sai Thánh Linh Ngài đến sống bên trong bạn! Bạn sẽ học biết thêm về điều này trong bài kế tiếp.
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Đừng vội lo rằng bạn phải sống thế nào cho đúng theo những gì Đức Chúa Trời trông đợi. Ngài sẽ giúp
bạn.

Áp dụng
7 Ôn lại “Bài cầu nguyện chung” trong bài 5. Trong bài cầu nguyện mẫu này, Chúa Giê-xu dạy chúng ta
cầu nguyện với
a) các thánh.
b) Đức Chúa Trời, Cha thiêng thượng của chúng ta.
c) ông bà của chúng ta.
D. CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ THÀNH CÔNG
Mục tiêu 4. Chọn một câu mô tả về nếp sống thành công.

Chúa Giê-xu cho chúng ta biết rằng các lời chỉ dạy của Ngài là khuôn mẫu cho một đời sống thành
công. Cuộc đời chúng ta giống như một ngôi nhà. Ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta – tất cả đều
là những viên gạch xây dựng nên ngôi nhà này. Nếu chúng ta sắp xếp chúng thật ngay ngắn trên nền tảng
là lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ có được một tính cách vững chải trước các thử nghiệm hoặc sóng gió của
cuộc đời.
Bất cứ ai sống theo ý thích của riêng mình mà không theo các tiêu chuẩn Chúa Giê-xu đã đưa ra,
người đó sẽ thất bại, giống như một ngôi nhà được xây trên cát mà không có nền móng. Người đó sẽ
không thể đứng vững khi bão tố nổi lên.
Nếu muốn là một tín đồ thành công, bạn phải xây dựng cuộc đời mình trên lời dạy của Chúa Cứu thế
và sống theo tiêu chuẩn của Ngài. Đức Thánh Linh sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Áp dụng
8
a)
b)
c)

Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng sự thành công đích thực sẽ đến nếu chúng ta
xây dựng cuộc đời mình trên lời dạy của Ngài.
biết được Ngài đã nói gì về hạnh phúc.
đọc đi đọc lại nhiều lời cầu nguyện mỗi ngày.

Tiêu Chuẩn Mới Của Bạn

4 Các ý kiến a và d phù hợp với bài giảng của Chúa Giê-xu.
1 c) cha mẹ.
5 b) tìm cách làm điều tốt cho người khác và làm cho họ những điều chính mình muốn nhận được.
2 a) Cha trên trời.
7 b) Đức Chúa Trời, Cha thiêng thượng của chúng ta.
3 c) Chúa Cứu Thế Giê-xu.
8 a) xây dựng cuộc đời mình trên lời dạy của Ngài.

57

Đời Sống Mới

58

Bài

7

Bạn Có Một Đấng
Giúp Đỡ Mình

Đến đây, có lẽ bạn đang tự nhủ: “Đời sống tín đồ mà như thế thì có vẻ khó quá đối với mình. Không
biết mình có thể sống được như vậy hay không. Có quá nhiều việc phải làm! Mình thậm chí còn không
nhớ hết, chứ đừng nói gì là thực hành.”
Nhưng bạn đừng vội thất vọng. Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định để bạn sống cuộc đời tín đồ
mà không có sự giúp sức của Ngài. Thật ra, chính Đức Chúa Trời đã thực sự vào sống bên trong bạn, bởi
quyền năng Thánh Linh của Ngài. Bạn không bị bỏ mặc một mình!
Một số người nghĩ rằng trở thành người tín đồ chẳng qua chỉ là học biết một mớ luật lệ mới. Nhưng
họ đã sai lầm. Đời sống tín đồ Cơ-đốc không phải là một tập hợp các quy định mà bạn phải tuân thủ. Nó
không lệ thuộc vào những nỗ lực riêng của bản thân để khiến bạn trở thành người tốt. Mà đó là sự sống
mới từ Đức Chúa Trời phát sinh ngay bên trong bạn rồi tuôn tràn ra bên ngoài.
Khi để cho Đức Chúa Trời dẫn dắt, bạn sẽ thấy mình có thể học biết cách tuân giữ các tiêu chuẩn do
Ngài ban cho. Đức Thánh Linh sẽ ban cho bạn quyền năng để có thể tránh điều dữ và chọn sống theo điều
lành. Dần dần, bạn sẽ trở nên giống như Cha trên trời.
Thật vậy, bạn có một Đấng trợ giúp tuyệt vời! Bài học này sẽ giải thích rõ hơn Ngài là ai và Ngài giúp
đỡ bạn như thế nào.

Dàn ý
A. Đức Thánh Linh là Đấng giúp đỡ bạn
B. Trái của Đức Thánh Linh
C. Bước đi trong Thánh Linh
D. Quyền năng của Đức Thánh Linh bên trong bạn
E. Các ân tứ của Đức Thánh Linh
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Mục tiêu
1. Giải thích sự giúp đỡ mà Đức Chúa Trời ban cho bạn để bạn sống cho Ngài.
2. Mô tả những cách thức khác nhau qua đó Đức Thánh Linh hành động trong đời sống bạn.
3. Kinh nghiệm cá nhân về quyền năng của Đức Thánh Linh.
4. Chọn những lời mô tả về Đức Thánh Linh.
5. Nhận biết những lẽ thật liên quan đến các ân tứ Thánh Linh.
A. ĐỨC THÁNH LINH LÀ ĐẤNG GIÚP ĐỠ BẠN
Mục tiêu 1. Giải thích sự giúp đỡ mà Đức Chúa Trời ban cho bạn để bạn sống cho Ngài.

Qua đời sống và sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời đã cung ứng mọi sự để cứu rỗi
bạn. Ngài cũng đã cung ứng mọi thứ bạn cần để sống cuộc đời mới và Ngài đã làm điều đó qua Thánh
Linh của Ngài.
Đức Thánh Linh có thể cùng lúc hiện diện khắp mọi nơi. Khi Chúa Giê-xu còn sống trên đất, Ngài chỉ
có thể hiện diện ở mỗi lúc một nơi. Khi Ngài về trời, Ngài sai phái Đức Thánh Linh đến để sống bên
trong mỗi người tín đồ, giúp giải quyết các nan đề của chúng ta.
Giăng 14:16, 26 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác để ở với các
ngươi đời đời… Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, Đấng
ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.

Áp dụng
1. Đấng giúp đỡ mà Đức Chúa Trời đã sai đến để ở luôn với bạn là:
a. vị mục sư quản nhiệm Hội Thánh của bạn.
b. Đức Thánh Linh.
c. vị tu sĩ trong khu vực bạn sống.
2. Đời sống người tín đồ Cơ-đốc là:
a) một mớ luật lệ mà bạn phải tuân giữ.
b) một cuộc tranh chiến liên tục để trở nên người tốt.
c) Đức Thánh Linh sống bên trong bạn.
3. Mục đích của Đức Chúa Trời khi sai Đức Thánh Linh đến là để Ngài:
a) sống trong bạn, dẫn dắt và giúp đỡ bạn.
b) thay thế chỗ của Chúa Giê-xu trên đất này.
c) cùng lúc hiện diện khắp mọi nơi.
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B. TRÁI CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Mục tiêu 2. Mô tả những cách thức khác nhau mà qua đó Đức Thánh Linh hành động trong đời sống bạn.

Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống bạn sinh ra những kết quả gọi là trái của Đức Thánh
Linh. Ngài ban cho bạn ước muốn làm điều lành và Ngài cũng ban cho bạn sức để thực hiện những điều
đó. Khi bạn để Ngài dẫn dắt và giúp đỡ mình, Ngài sẽ định hình và phát triển trong bạn một tính cách Cơđốc tuyệt vời. Thái độ, lời nói và hành động tốt đẹp của bạn sẽ cho thấy bạn là con của Đức Chúa Trời.
Gia đình lẫn bạn bè của bạn sẽ thích tiếp xúc với bạn, nhưng trên hết, trái Thánh Linh này sẽ làm vui lòng
Cha thiên thượng.
Ga-la-ti 5:22-23 Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục,
nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.
Giăng 15:8 Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào; ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ
làm môn đồ của ta vậy.

Áp dụng
4. “Trái” của Đức Thánh Linh tức là:
a) những người được nghe sứ điệp Phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
b) các chân lý thuộc linh chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh.
c) những đức tính do Đức Thánh Linh tạo nên.
5. Hãy đọc Ga-la-ti 5:22-23 vài ba lần.
C. BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC THÁNH LINH
Mục tiêu 3. Kinh nghiệm cá nhân về quyền năng của Đức Chúa Trời.

Muốn sống theo ý thích riêng của mình là điều tự nhiên đối với chúng ta. Đây chính là khuynh hướng
của bản tánh con người. Chúng ta muốn làm điều mình thích thay vì làm những điều chúng ta biết mình
nên làm. Đây là lý do vì sao chúng ta cần lắng nghe tiếng của Đức Thánh Linh trong lòng mình khi Ngài
giục chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và cho chúng ta thấy con đường đúng.
Ga-la-ti 5:16, 25 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa
muốn của xác thịt. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ chỉ dẫn và thêm sức cho bạn, nhưng Ngài không đem bạn thẳng lên
thiên đàng. Bạn phải bước đi trên đôi chân của chính mình. Bạn phải hợp tác với Đức Thánh Linh và để
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cho Ngài dẫn dắt mình. Đây chính là điều mà Kinh Thánh gọi là “bước đi trong Thánh Linh”. Bạn đã làm
điều này rồi khi bạn đọc Kinh Thánh và thực hành điều Kinh Thánh dạy.
Áp dụng
6. Trong Ga-la-ti 5:16, “những điều ham muốn của xác thịt” là những điều khiến chúng ta :
a. chỉ nghĩ về mình và những điều mình muốn.
b. cung ứng những nhu cầu vật chất cho gia đình mình.
c. cải thiện nhà ở cũng như môi trường chung quanh mình.
7. Dưới đây là lời mô tả về ba người khác nhau. Lời mô tả nào chỉ về hành động “bước đi trong Thánh
Linh”?
a. Anh Đạt cầu nguyện xin Chúa tha tội và tiếp nhận sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
b. Chị Hồng dành nhiều thời gian mỗi ngày ở nhà thờ để chờ đợi Đức Chúa Trời bày tỏ cho mình biết
đích xác phải làm gì.
c. Anh Hùng vâng theo một tiếng nói bên trong mình rằng ông cần phải kiên nhẫn với các con mình thay
vì nổi nóng với chúng.
D. QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC THÁNH LINH BÊN TRONG BẠN
Mục tiêu 4. Chọn những lời mô tả về Đức Thánh Linh.

Chúa Giê-xu biết rằng các môn đồ Ngài sẽ cần một năng quyền lớn hơn sức riêng của họ để
thực hiện công tác mà họ cần phải làm vì cớ Đức Chúa Trời. Vì thế, Ngài bảo họ hãy đợi cho
đến khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh để có được quyền năng làm chứng nhân cho Ngài khắp cả
thế gian.
Công vụ các sứ đồ 1:4-5, 8 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem,
nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng Giăng đã làm phép
báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. 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.
Giăng Báp-tít nói về Chúa Giê-xu:
Lu-ca 3:16 Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng
nước, song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm
phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.
Sách Công vụ các sứ đồ ký thuật lại câu chuyện hào hứng về việc Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa
này của Ngài vào ngày Lễ Ngũ tuần, cũng như về các kết quả theo sau đó.
Công vụ 2:4-7, 11 Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác theo
như Đức Chúa Trời cho mình nói. Vả, bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại
thành Giê-ru-sa-lem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều
nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: Hết thảy người nói đó há
chẳng phải là người Ga-li-lê sao?… Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng
của Đức Chúa Trời.
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Sự kiện báp-têm bằng Đức Thánh Linh này còn được gọi là kinh nghiệm Lễ Ngũ tuần vì nó xảy ra lần
đầu tiên vào ngày Lễ Ngũ tuần. Khi một người phát biểu bằng quyền năng của Đức Thánh Linh và sử
dụng một thứ ngôn ngữ mà người đó chưa biết thì chúng ta thường gọi đó là glossalalia. Từ này trong
tiếng Hy Lạp có nghĩa là “nói tiếng lạ”. Chúng ta cũng gọi đó là một kinh nghiệm charismatic, từ chữ
charisma trong Hy lạp, vốn có nghĩa là “ân tứ”. Điều này có nghĩa đây là một ơn của Đức Thánh Linh
hay một kinh nghiệm siêu nhiên.
Áp dụng
8. “Báp-têm bằng Đức Thánh Linh” chỉ về kinh nghiệm:
a. báp-têm bằng cách dầm mình xuống nước.
b. sanh bông trái theo như mô tả trong Ga-la-ti 5:22-23.
c. nói tiếng lạ theo như được ký thuật trong sách Công vụ 2:4.
9. Vào ngày Lễ Ngũ tuần, Đức Thánh Linh ban cho các môn đồ quyền năng để nói các thứ tiếng :
a) mới lạ chưa có ai biết.
b) bản thân họ không biết.
c) hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì.
Nói tiếng lạ là dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Linh đã đến. Nhưng đó chỉ là lúc khởi đầu. Chúa Giêxu còn hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta quyền năng. Quyền năng này nhằm hai mục đích:
Giúp chúng ta nói cho người khác biết về Chúa Giê-xu.
Giúp chúng ta cầu nguyện linh nghiệm hơn.
Khi người tín đồ làm chứng và cầu nguyện trong quyền năng của Đức Thánh Linh, những việc kỳ
diệu xảy ra để đáp lại lời cầu nguyện, có thể khiến nhiều người quay trở về với Chúa.
Công vụ 2:14 Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi
người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều nầy và lắng tai nghe lời ta.
Công vụ 2: 41 Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm và trong này ấy có độ ba ngàn
người thêm vào Hội thánh.
Công vụ 4: 31 Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh
Linh giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.
Áp dụng
10. Mục đích của phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh là để người tín đồ nhận được quyền năng:
a. làm chứng và cầu nguyện hiệu quả hơn.
b. tự cứu rỗi mình.
c. chữa bệnh bằng phép lạ.
Quyền năng này cũng dành cho các Cơ đốc nhân ngày nay. Từ đầu thế kỷ 20, hàng triệu người thuộc
các giáo phái khác nhau trên khắp thế giới đã từng trải kinh nghiệm Lễ Ngũ tuần khi họ được báp-têm
bằng quyền năng.
Công vụ 2:38-39 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Giê-xu chịu
phép báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các
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ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức
Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.
Áp dụng
11. Bạn có muốn kinh nghiệm quyền năng này trong đời sống mình không? …………..…………..
Bạn có muốn có lửa của Đức Chúa Trời bùng cháy bên trong mình để có thể dễ dàng nói cho người khác
biết về Ngài không? ………………………………………………………………………………………..
Bạn có muốn cầu nguyện linh nghiệm hơn không? ……………………………………………………….
Kinh nghiệm kỳ diệu này về Lễ Ngũ tuần là dành cho bạn. Hãy xin Đức Chúa Trời làm báp-têm cho
bạn bằng Đức Thánh Linh.
E. CÁC ÂN TỨ CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Mục tiêu 5. Nhận biết những lẽ thật liên quan đến các ân tứ Thánh Linh.

Như bạn vừa đọc trong sách Công vụ các sứ đồ 2:38-39, chính Đức Thánh Linh được gọi là “sự ban
cho”. Từ này cũng chỉ về những khả năng mà Đức Thánh Linh ban cho các Cơ đốc nhân. Những sự ban
cho này còn được gọi là “ân tứ” của Đức Thánh Linh. Chúa Cứu Thế muốn Hội Thánh Ngài được đầy
dẫy quyền năng thuộc linh, nên Đức Thánh Linh đã ban các khả năng này cho các tín đồ trong Hội
Thánh. Nhờ đó, mỗi người có thể dự phần vào công tác cũng như vào sự tăng trưởng của Hội Thánh.
1 Cô-rinh-tô 12:4, 7, 11 Vả, có các sự ban cho khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Đức
Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người cho ai nấy đều được sự ích chung. Mọi điều đó là công việc của
đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.

Áp dụng
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12 Dưới đây là một số phát biểu về ân tứ của Đức Thánh Linh. Hãy khoanh tròn những mẫu tự trước mỗi
câu đúng.
a) Mọi Cơ đốc nhân đều có các ân tứ giống nhau.
b) Giới lãnh đạo Hội Thánh quyết định người nào sẽ nhận được ân tứ nào từ Đức Thánh Linh.
c) Mỗi cá nhân có thể được ban cho một ân tứ khác nhau, nhưng mọi người đều nhận được ích lợi khi ân
tứ ấy được sử dụng.
d) Mọi tín đồ đều có thể phục vụ Chúa vì hết thảy đều có ân tứ do Đức Thánh Linh ban cho.
13 Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời tiếp tục làm sống lại kinh nghiệm Lễ Ngũ tuần trên khắp thế giới.
14 Hãy xin Đức Thánh Linh ban cho bạn ân tứ phục vụ mà Ngài muốn bạn có. Hãy cầu nguyện để Ngài
cũng ban các ân tứ của Ngài cho các tín đồ khác trong Hội Thánh bạn.
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Kiểm lại các câu trả lời của bạn
7 c) Anh Hùng
1 b) Đức Thánh Linh.
8 c) nói tiếng lạ theo như được ký thuật trong sách Công vụ 2:4.
2 c) Đức Thánh Linh sống trong bạn.
9 b) bản thân họ không biết.
3 a) sống trong bạn, dẫn dắt và giúp đỡ bạn.
10 a) làm chứng và cầu nguyện hiệu quả hơn.
4 c) những đức tính do Đức Thánh Linh tạo nên.
12 Các câu c và d đúng
6 a) chỉ nghĩ về mình và những điều mình muốn.
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Trang Ghi Chú Của Bạn

Cuộc Đời Bạn
Là Một Ngọn Đèn

Bài

8

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng tội lỗi, sai lầm và thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời giống như bóng tối.
Những người không có Chúa Cứu Thế mò mẫm dò đường trong bóng tối này – họ lầm lạc, bị ma quỷ lừa
dối và không thể tìm ra con đường lên thiên đàng.
Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương những người ở trong tối tăm! Ngài đã sai Con của Ngài là Chúa
Cứu Thế Giê-xu đến để làm ánh sáng cho thế giới. Vì bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu nên đời sống của bạn
cũng được đầy dẫy ánh sáng. Sự hiện diện của Ngài trong đời sống bạn giống như ngọn lửa của cây đèn
hoặc điện năng giúp bóng đèn chiếu sáng. Vì Ngài đang ở trong bạn, nên bạn là ngọn đèn của Đức Chúa
Trời. Đức Chúa Trời muốn vẻ đẹp cũng như chân lý về Chúa Giê-xu chiếu sáng qua đời sống của bạn.
Nhiều người đang quan sát bạn để biết những điều bạn nói về quyền năng của Đức Chúa Trời có đúng
hay không. Đời sống bạn tỏ cho họ thấy Phúc âm có thể biến đổi người ta như thế nào. Những điều bạn
làm là lời chứng tốt nhất về Chúa Giê-xu, thậm chí còn hơn cả những điều bạn nói.
Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét một số tia sáng toả ra từ cuộc đời của bạn nhờ có Chúa Giê-xu
sống trong bạn. Những tia sáng này giúp thuyết phục người khác rằng Phúc âm là đạo thật.

Dàn ý
A. Đời sống chiếu sáng của bạn
B. Tám cách chiếu sáng
Mục tiêu
1. Làm những việc giúp cuộc đời bạn trở thành ánh sáng đối với những người chung quanh.
2. Học biết tám cách đem lại kết quả tốt trong đời sống bạn.
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A. ĐỜI SỐNG CHIẾU SÁNG CỦA BẠN
Mục tiêu 1. Làm những việc giúp đời sống bạn trở thành ánh sáng đối với những người chung quanh.

Bạn đã học biết rằng Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến để làm Ánh sáng
cho thế gian. Ngài thật như vậy vì Ngài yêu thương hết thảy mọi người. Ngài không muốn bất cứ ai nhầm
lẫn và sợ hãi. Đây là lời Chúa Giê-xu phán:
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.
Vì bạn là một Cơ-đốc nhân, nên Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ánh sáng của thế gian, đang hiện diện bên
trong bạn. Nếu bạn thấy dường như bạn đang sống trong một nơi tối tăm, bạn cũng đừng nản lòng. Đức
Chúa Trời đã đặt bạn tại nơi mà bạn hiện đang sống để làm một ngọn đèn. Đời sống của bạn có thể cho
những người chung quanh bạn biết con đường đến với Cứu Chúa để được vào thiên đàng.
Ma-thi-ơ 5:14, 16 Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành trên núi thì không khi nào bị
khuất được. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy đặng họ thấy những việc lành của
các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.

Áp dụng
1 Đọc Giăng 8:12 vài ba lần. Hoàn chỉnh câu sau đây: Người có ánh sáng của sự sống là người
..........................……………………………………………………………………………………………
2
a)
b)
c)

Đời sống bạn có thể là một ngọn đèn vì bạn
có nhiều tài năng, nhiều sáng kiến.
có Chúa Giê-xu hiện diện bên trong bạn.
tham gia nhóm lại tại Hội Thánh địa phương.

3 Dưới đây là một số câu hỏi. Hãy viết câu trả lời của bạn vào chỗ trống theo sau mỗi câu.
a) Trước đây, bạn có biết người nào có đời sống chiếu sáng và khiến bạn muốn tin theo Chúa Giê-xu
không?………………………………….
b) Bạn có muốn làm một ngọn đèn cho Chúa không? .........................
c) Là một ngọn đèn cho Chúa, bạn có sẵn sàng để Ngài đưa bạn đến những nơi bóng tối bao trùm để sự
sáng của bạn soi rạng tại nơi đó không? ………………..
d) Bạn có hứa sẽ cầu nguyện mỗi ngày để Chúa sử dụng cuộc đời mình tỏ cho người khác biết con
đường lên thiên đàng không? .....................
Mọi người đều cần được nghe rao giảng về Chúa Giê-xu. Nhưng họ cũng cần thấy gương sống của
những Cơ đốc nhân. Cuộc đời bạn có thể là một bài giảng sống và mạnh mẽ, thuyết phục được người
khác về chân lý của Phúc âm. Chúng ta hãy học biết tám tia sáng có thể từ nơi bạn chiếu ra mỗi ngày.
B. TÁM CÁCH CHIẾU SÁNG
Mục tiêu 2. Học biết tám cách đem lại kết quả tốt trong đời sống bạn.

Thành thật
Thanh toán hóa đơn đúng hạn là một lời chứng tốt. Cơ đốc nhân cần phải công bằng và chân thật
trong mọi giao dịch, công việc kinh doanh của mình. Họ cần phải trả nợ đúng hạn, hoặc trả lại những gì
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mình đã mượn trong tình trạng nguyên vẹn. Họ không được đảm nhận những nghĩa vụ tài chánh mà họ
không thể hoàn thành. Họ phải luôn giữ lời hứa của mình.
Rô-ma 12:17 Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người.
Rô-ma 13:7-8 Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng
góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính. Đừng mắc nợ ai chi hết,
chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp.

Áp dụng
4 Bạn có món nợ nào cần phải thanh toán không? Hãy viết ra điều bạn sẽ làm để giải quyết mọi việc cho
ổn thỏa………………………………………………………………………………………………..
Ăn nói xứng đáng với địa vị làm con của Đức Chúa Trời
Những người xung quanh sẽ nghĩ gì về quyền năng cứu rỗi của Đức Chúa Trời nếu bạn nguyền rủa,
chưởi thề, hoặc kể những câu chuyện tục tĩu? Sự sáng của bạn có tôn cao danh Chúa không nếu bạn cãi
cọ, nói xấu, chỉ trích người khác, ba hoa khoác lác, dối trá và sử dụng lời lẽ thô tục, khó nghe?
Mặt khác, nhiều người đã được thuyết phục về quyền năng của Phúc âm nhờ cách nói được thay đổi
của những người đã tin Chúa.
Một trong những điều khó làm nhất đối với bất kỳ ai là kiểm soát môi miệng của mình. Không chỉ
những điều bạn nói, mà cả giọng điệu của bạn khi nói cũng có tác dụng kéo người khác đến với Chúa
Cứu Thế hoặc khiến họ lánh xa đạo của Ngài.
Gia-cơ 1:26 Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối
lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích.

Áp dụng
5 Hãy tự hỏi mình các câu hỏi sau: Cách nói chuyện của tôi có khiến người ta cảm nhận được tình yêu
của Đức Chúa Trời không? Tôi có xúc phạm người khác không? Tôi cần thay đổi những gì trong lời nói
của mình?”
6 Mỗi ngày, hãy xin Chúa Giê-xu giúp bạn nói năng xứng đáng với địa vị làm con của Đức Chúa Trời.
Sau đây là một câu Kinh Thánh mà bạn có thể sử dụng làm lời cầu nguyện.
Thi-thiên 19:14 Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của
miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài.
Giúp đỡ mọi người
Nếu thật sự “yêu thương người lân cận như mình”, chúng ta sẽ bày tỏ điều đó qua hành động thực tế
bằng cách giúp đỡ những ai cần đến chúng ta bất kỳ cách nào. Hãy xin Đức Chúa Trời tỏ cho bạn biết
làm thế nào để trở thành một người bạn thật đối với những người đang gặp rắc rối, khó khăn.
Gia-cơ 1:27 Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng
kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.
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Áp dụng
7 Dưới đây là những cách bày tỏ sự quan tâm đối với người khác. Hãy viết vào chỗ trống tên những
người mà bạn có thể giúp đỡ theo những cách này, hoặc viết ra một việc khác mà bạn có thể làm cho một
người mà bạn biết.
Thăm viếng người đau yếu
Thăm viếng một người trong nhà lao
Cung cấp đồ ăn cho một nguời đang thất nghiệp
Giúp người nào đó tìm được việc làm
Giúp đưa người nào đó đi nhóm lại
Giúp một người khuyết tật đi chợ hoặc quét dọn nhà cửa
Sửa chữa các vật dụng trong nhà
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Hành động khôn ngoan
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22 Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi.
Những hành động thiếu khôn ngoan có thể khiến chúng ta đánh mất ảnh hưởng của mình vì danh Đức
Chúa Trời. Chẳng hạn như bày tỏ lòng yêu thương đối với anh chị em trong Chúa là việc rất đáng làm.
Nhưng chúng ta không nên hành động theo những cách khiến gây sự hiểu lầm. Người khác hiểu thế nào
về việc làm của bạn? Hãy hành động khôn ngoan. Hãy nêu gương tốt trong mọi việc mình làm, rồi sự
sáng của bạn sẽ chiếu sáng vì danh Chúa.
Rô-ma 14:16 Vậy, chớ để sự lành mình trở nên cớ gièm chê.
1 Timothy 4:12 Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương,
đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ.

Áp dụng
8 Giả sự bạn quen biết một thanh niên /thiếu nữ muốn tìm hiểu đạo Chúa. Cha mẹ người này không phải
là tín đồ. Người đó muốn gặp bạn vào giờ khuya để bàn luận Kinh Thánh. Bạn phải hành động thế nào
cho khôn ngoan? Hãy viết câu trả lời vào tập của bạn.
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Giữ gìn sức khoẻ
Cơ Đốc nhân phải tuân thủ các quy luật sức khoẻ, nêu gương tốt về vệ sinh thân thể, quần áo, nhà cửa.
Nhưng sự sạch sẽ không dừng lại ở đó. Thân thể bạn là đền thờ của Đức Thánh Linh; vì vậy, bạn phải gìn
giữ nó cho thanh sạch bên trong cũng như bên ngoài. Thân thể bạn không được ô uế, đau yếu vì bất cứ
hành vi đồi bại, vô luân nào. Hãy giữ cho thân thể mình được mạnh khoẻ để bạn có thể hầu việc Chúa.
Mọi người đều biết rằng hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ung thư phổi, dẫn
đến nhiều trường hợp tử vong. Nghiện rượu và sử dụng ma túy cũng giết chết hàng ngàn người mỗi năm.
Chúng ta không được tự giết chết mình, dầu là ngay tức thì hay dần mòn, vì làm như thế tức là “phá hủy
đền thờ của Đức Chúa Trời.”
1 Cô-rinh-tô 3:16-17 Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức
Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ
phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ.
Kinh Thánh cấm say rượu. Hãy lưu ý mạng lệnh sau đây:
Ê-phê-sô 5:18 Đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Bạn có thể bày tỏ sự tôn kính Đức Chúa Trời bằng cách đối xử với thái độ tôn trọng thân thể mà Ngài
ban cho mình. Hãy tập các thói quen giúp đem lại sức khoẻ tốt và tránh những thói quen có hại. Rồi bạn
sẽ được tưởng thưởng theo hai cách. Bạn sẽ có được sức khoẻ, thể chất tốt nhờ gìn giữ thân thể mình
đúng cách và niềm vui thuộc linh nhờ vâng lời Đức Chúa Trời.

Áp dụng
9 Dưới đây là những thói quen có ảnh hưởng đến cơ thể của bạn. Hãy gạch dưới những thói quen giúp
đem lại sức khoẻ tốt cho bạn.
sạch sẽ
vận động thích hợp
nghiện ma túy

nghỉ ngơi thích hợp

say rượu

ăn uống điều độ

ăn uống quá độ

hút thuốc lá

Chúa Giê-xu đã đến để ban cho bạn sự tự do và khoẻ mạnh trong mọi lãnh vực của đời sống. Nếu bạn
đang gặp phải rắc rối về bất cứ thói quen xấu nào, hãy trình bày với vị mục sư của bạn. Hãy nhờ ông và
Hội Thánh cầu thay để bạn được hoàn toàn thay đổi. Đời sống thay đổi của bạn sẽ là lời chứng cho những
người mà bạn ao ước họ cũng sẽ được thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi, điều ác.

Áp dụng
10
a)
b)
c)

Nếu một Cơ đốc nhân thấy khó từ bỏ các thói quen xấu, người đó nên
nghỉ đi nhà thờ.
thực hành các thói quen đó một cách kín đáo.
nhờ cầu nguyện đặc biệt cho mình.

Cư xử khiêm nhường
Chúng ta cần phải bày tỏ sự khiêm tốn trong lời nói, hành động cũng như qua diện mạo của mình.
Khiêm nhường trái với kiêu căng, tự đắc. Nếu chúng ta tỏ vẻ hơn người và xem thường những người làm
những điều mà chúng ta không làm, khi đó, chúng ta đã khiến họ lánh xa đạo Chúa thay vì đưa họ về cho
Ngài.
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Chúng ta cần ý thức rằng mình hoàn toàn chẳng có quyền gì để hãnh diện về vị trí, việc làm, cũng như
về những điều mình có. Chúng ta không đáng hưởng dù chỉ là một trong số những điều mà Đức Chúa
Trời đã làm vì cớ chúng ta hoặc ban cho chúng ta. Hãy nhớ rằng nếu không nhờ lòng thương xót của Ngài
và công việc Ngài làm trong đời sống chúng ta, chúng ta có thể đã là những tội nhân kinh khiếp, khốn nạn
nhất.
Những người hay kiêu căng, tự phụ muốn ai cũng để ý đến mình. Họ có thể khiến người khác chú ý
bằng các mốt tân thời, quần áo, nữ trang đắc tiền, hoặc bằng cách khoe khoang kiến thức và khả năng của
họ. Họ có thể tìm cách khiến người khác chú ý bằng cách ăn mặc, cư xử lạ đời. Một người kiêu ngạo
thậm chí có thể khoe khoang kinh nghiệm thuộc linh và đời sống tận hiến cho Chúa của họ. Nhưng người
khiêm nhường lại không cư xử như vậy. Họ không biến mình thành trung tâm chú ý của mọi người. Một
Cơ đốc nhân khiêm nhường nên tránh đi những tác phong thiếu đứng đắn, hoặc không phù hợp với con
cái Đức Chúa Trời.
Có nhiều câu Kinh Thánh khuyên dạy chúng ta phải khiêm nhường và không được kiêu căng. Chúng
ta ai cũng muốn trông đẹp đẽ và có thể bị cám dỗ quá chú tâm đến ngoại hình của mình. Dĩ nhiê,n Đức
Chúa Trời không chống lại vẻ đẹp. Nhưng Ngài muốn vẻ đẹp của chúng ta xuất phát từ bên trong – từ
một tính cách đẹp đẽ toả sáng trên vẻ mặt vui vẻ, dễ mến.
1 Phi-e-rơ 3:4 Hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư
nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời.

Áp dụng
11
a)
b)
c)

Thái độ khiêm nhường là điều đáng quý vì nó
để vẻ đẹp bên trong của chúng ta tỏa sáng ra ngoài.
cho người khác thấy chúng ta xem thường bản thân mình.
khiến chúng ta thánh khiết hơn trước mặt Đức Chúa Trời.

Nhận lấy trách nhiệm
Chúng ta phải kiếm sống bằng công việc lương thiện và đừng để lòng tham tiền bạc đưa chúng ta vào
các hoạt động như đánh bạc, mua vé số, cá độ, hoặc bất cứ trò chơi may rủi nào. Và hẳn nhiên, chúng ta
cũng không muốn sản xuất ra những thứ có hại cho người khác.
1 Ti-mô-thê 6:10 Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo,
chuốc lấy nhiều điều đau đớn.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta là những người làm việc chăm chỉ chứ không phải là người lười biếng.
Công việc lương thiện đem lại nhiều lợi ích. Những người chịu nhận lấy trách nhiệm về bản thân cũng
như gia đình mình là người tự trọng. Họ cũng nhận được lòng nể phục của cấp trên. Những Cơ đốc nhân
hoàn tất công việc mà không phàn nàn tức là đã chứng minh cho những người quản lý của mình rằng
Phúc âm là đạo thật.
Khi Hội Thánh mới được thành lập, các tín đồ thường dùng bữa chung với nhau. Tuy nhiên, có một số
người chỉ đến ăn mà không chịu làm việc. Vì vậy, giới lãnh đạo Hội Thánh đã đưa ra quy định này:
2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10 Nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa.
Làm việc lương thiện là cách hiệu quả để chiếu ra sự sáng của mình.
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:11-12 Ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm
lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu
chi hết.
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Nếu bạn không tìm được việc làm, hãy trình bày cho vị mục sư và các anh chị em tín đồ khác biết.
Hãy nhờ họ cầu nguyện và sẵn sàng làm bất cứ công việc lương thiện nào. Đức Chúa Trời biết các nhu
cầu của bạn, và Ngài sẽ giúp bạn.

Áp dụng
12
a)
b)
c)
d)

Hãy khoanh tròn mẫu tự trước câu nói lên quan điểm của Cơ đốc nhân về công việc làm.
Không cần làm việc vì Đức Chúa Trời cung ứng tất cả.
Người ta kiếm tiền cách nào cũng được.
Làm công việc chân thật, lương thiện là một bổn phận và cũng là một lời chứng.
Nếu có người bằng lòng chu cấp cho bạn thì bạn không cần phải làm việc.

Cư xử đúng mực với gia đình
Bạn cư xử với gia đình mình như thế nào? Đời sống của bạn trong gia đình chính là lời chứng về bạn
– có thể tốt hoặc xấu. Nhiều người không còn quan tâm đến Phúc âm vì những xào xáo trong các gia đình
tự nhận họ là tín đồ. Ngược lại, cũng có nhiều người ít quan tâm đến sự thuyết giảng nhưng lại được
chinh phục về với Chúa Cứu Thế khi nhìn thấy sự kiên nhẫn, tình yêu thương và niềm vui của Chúa trong
một gia đình tín đồ nào đó. Bạn sẽ học thêm về điều này trong bài học tới.

Áp dụng
13 Dưới đây là tám cách thực tế mà qua đó bạn có thể tỏa sáng trong cộng đồng của mình. Hãy khoanh
tròn mẫu tự trước những điều mà bạn cần phải thực hành ngay. Hãy xin Đức Chúa Trời giúp bạn trong
mỗi cách.
a) Thành thật.
b) Ăn nói xứng đáng với địa vị là con cái Đức Chúa Trời.
c) Giúp đỡ mọi người.
d) Hành động khôn ngoan.
e) Giữ gìn sức khoẻ.
f) Cư xử khiêm nhường.
g) Nhận lấy trách nhiệm.
h) Cư xử đúng mực với gia đình.
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10 c) nhờ cầu nguyện đặc biệt cho mình.
1 theo Chúa Giê-xu.
11 a) để cho vẻ đẹp bên trong của chúng ta chiếu sáng ra bên ngoài.
2 b) có Chúa Giê-xu hiện diện bên trong bạn.
12 Câu c nói lên quan điểm của người tín đồ về công việc làm.
9 Những thói quen giúp mạnh khoẻ là sạch sẽ, vận động thích hợp, nghỉ ngơi thích hợp và ăn uống điều
độ. Bạn có nhận thấy rằng phần lớn các thói quen xấu đều rất tốn kém không? Khi một người được
giải thoát khỏi chúng thì tiền bạc để dành được cũng là một phần thưởng khác nữa.

Làm Thể Nào Đề Có Một Gia Đình Hạnh Phúc

Bài

9
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Làm Thế Nào
Để Có Một Gia Đình
Hạnh Phúc

Kinh thánh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời tạo nên gia đình. Ngài hoạch định cho người nữ
và người nam trở thành vợ chồng, chung sống với nhau và sinh con cái. Do đây là chương trình
của Ngài nên chúng ta có thể nhờ cậy Ngài giúp đỡ gia đình chúng ta và chính bản thân chúng ta.
Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta bằng cách hiện diện trong gia đình [của chúng ta]. Ngài làm
điều này qua Con của Ngài là Chúa Cứu thế Giê-xu. Trong một gia đình Cơ đốc, Chúa Cứu thế là
Chủ. Sự hiện diện của Ngài đem lại cho gia đình sự vui mừng, bình an và tình yêu thương.
Đức Chúa Trời cũng giúp đỡ bằng cách ban cho chúng ta những nguyên tắc để tuân thủ trong
nếp sống gia đình. Các nguyên tắc này giúp người chồng, người vợ, các bậc cha mẹ và con cái biết
phải cư xử như thế nào. Trong bài học này, chúng ta sẽ học về các nguyên tắc này.
Trên thế giới này chẳng có phước hạnh nào lớn hơn là có được một gia đình thực sự có Chúa
làm chủ. Đó là nơi ẩn náu khỏi sự tấn công của tội ác cũng như nhiều vấn đề khác trong cuộc
sống. Đó cũng là nơi con cái cảm thấy được bình an và được yêu thương.
Bạn có thể biến ngôi nhà của mình có “hương vị thiên đàng” nếu bạn làm theo lời Đức Chúa
Trời chỉ dạy!

Dàn ý
A. Cầu nguyện và làm mọi việc để gia đình được cứu
B. Làm một Cơ đốc nhân tốt trong gia đình
C. Giữ cho hôn nhân được thánh sạch
D. Sống theo khuôn mẫu của Chúa trong nếp sống gia đình
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Mục tiêu
1. Biết cách cầu nguyện cho gia đình.
2. Sống vì Chúa Cứu thế ngay trong gia đình mình.
3. Vun đắp hôn nhân của bạn.
4. Xây dựng một cuộc sống gia đình bền vững, hạnh phúc.
A. CẦU NGUYỆN VÀ LÀM MỌI VIỆC ĐỂ GIA ĐÌNH ĐƯỢC CỨU
Mục tiêu 1. Biết cách cầu nguyện cho gia đình.

Bạn có thể cầu nguyện bằng đức tin vì biết rằng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đừng nản lòng
nếu gia đình của bạn chưa được cứu ngay. Hãy tiếp tục cầu nguyện vì biết rằng Đức Chúa Trời sẽ nhậm
lời.
Công vụ 16:31 Hai người trả lời rằng: “Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu
rỗi.”

Áp dụng
1
a)
b)
c)

Gia đình bạn có thể có được “hương vị thiên đàng trên đất” nếu bạn
có đủ tiền để sắm sửa mọi thứ.
mời nhiều người đến viếng thăm.
tuân theo luật lệ của Đức Chúa Trời về nếp sống gia đình.

2
a)
b)
c)

Nếu những người khác trong gia đình bạn chưa tin Chúa, bạn phải
tiếp tục cầu nguyện cho họ.
ngưng cầu nguyện cho họ.
nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ không cứu họ.

3 Ngay bây giờ, hãy cầu nguyện cho mỗi người trong gia đình nhỏ của bạn. Hãy tập thói quen cầu
nguyện như vậy mỗi ngày.
B. LÀM MỘT CƠ ĐỐC NHÂN TỐT TẠI NHÀ
Mục tiêu 2. Sống vì Chúa Cứu Thế ngay trong gia đình mình.

Rất dễ để tỏ ra mình là một tín đồ tốt tại nhà thờ, nhưng ở nhà, bạn là một Cơ đốc nhân thế nào?
Hãy đọc những lời dạy sau đây được trích dẫn từ Kinh thánh. Hãy xem bạn đạt đến mức độ nào khi
làm một Cơ đốc nhân ngay trong gia đình mình.
Cô-lô-se 3:8-9 Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và
hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau vì đã lột
bỏ người cũ cùng công việc nó.
Cô-lô-se 3:12-14 Vậy, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của
Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục; nếu một
người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như
Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó phải
mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành.
Bạn có tỏ ra tôn trọng công việc của vợ hay chồng mình không? Đối với sự giúp đỡ của con cái, hoặc
của anh chị em mình? Đối với những hy sinh mà cha mẹ bạn đã chịu vì bạn?

Làm Thể Nào Đề Có Một Gia Đình Hạnh Phúc

77

Bạn yêu thương hay ích kỷ? Bạn cáu kỉnh, khó chịu, hay nhịn nhục, tha thứ? Bạn độc đoán
hay sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác? Bạn kính trọng và vâng lời cha mẹ, hay cố
chấp, xem thường cha mẹ bạn?
Bạn nhanh chóng giúp đỡ, hay bạn lười biếng? Bạn có vui vẻ hợp tác với mọi người mà
không chỉ trích, phàn nàn không? Bạn dễ nản lòng, hay vẫn vui tươi khi mọi việc không suôn
sẻ? Người khác có thấy dễ sống gần bạn không?

Áp dụng
4 Nếu bạn muốn có một gia đình hạnh phúc, hãy khiêm tốn thừa nhận những thiếu sót của mình và xin
Chúa giúp bạn khắc phục. Nếu bạn sẵn sàng làm điều mình cần phải làm, Ngài sẽ giúp bạn.
Hãy xin sự tha thứ về những sai sót của mình
Chúa Giê-xu dạy khi chúng ta làm điều sai với người khác, chúng ta phải xin họ tha thứ cho mình. Nếu
bạn không sẵn sàng làm vậy thì điều này sẽ cản trở mối tương giao giữa bạn với Đức Chúa Trời.
Ma-thi-ơ 5:23-24 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều
gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy
đến dâng của lễ.
Để nói: “Anh/em rất hối hận vì đã nói gay gắt với em/anh, mong anh/em hãy bỏ qua cho em/anh,” thật
không dễ dàng chút nào, nhưng đây là cách hay để xua tan mọi cảm giác nặng nề và giữ cho gia đình luôn
vui vẻ. Bạn có phải là người có tính khí khó chịu không? Hãy nhìn nhận thiếu sót của mình và nhờ người
thân cầu thay cho bạn. Khi làm vậy, bạn đã tiến được một bước dài để khắc phục thiếu sót của mình.
Gia-cơ 5:16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh;
người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều.

Áp dụng
5 Gia đình bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu bạn
a) buộc những ai đã từng xử tệ với bạn xin bạn thứ lỗi cho họ
b) xin thứ lỗi mỗi khi bạn cư xử thiếu tử tế đối với ai đó trong gia đình.
c) tỏ cho mọi người biết rằng bạn là chủ và khiến họ nể sợ bạn.
6 Hãy đọc Gia-cơ 5:16 vài ba lần.
Hãy Vui Vẻ
Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài vì đã đáp lời cầu nguyện của bạn ngay cả khi tình
hình dường như ảm đạm.
Nê-hê-mi 8:10 Nehemiah said, “Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt,
và hãy gởi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho
Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẽ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.”
Đừng nản lòng nếu bạn thấy khó kiểm soát được tính khí hay một nét khó ưa nào đó trong tính cách
của bạn. Chính nỗ lực mà bạn đang thực hiện để chế ngự khuyết điểm là một lời chứng về tình yêu của
bạn đối với Chúa. Ngài đang giúp bạn tăng trưởng về mặt thuộc linh. Phải chăng sự tăng trưởng của bạn
đang diễn ra quá chậm? Hãy nhìn lên Chúa nhiều hơn và bớt chăm chú vào chính mình, rồi bạn sẽ ngạc
nhiên khi nhận ra rằng Ngài giải quyết mọi vấn đề trong gia đình của bạn. Đức Chúa Trời là Cha yêu
thương luôn quan tâm đến bạn.

Áp dụng
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7 Hãy nghĩ lại cách mà bạn đã đối xử với những người trong gia đình mình. Bạn cần phải thay đổi điều
nào nhất?
.........................................................................................................................................................................
Hãy xin Đức Chúa Trời giúp bạn được như thế, và cứ kiên trì cầu xin.
C. GIỮ CHO HÔN NHÂN ĐƯỢC THÁNH SẠCH
Mục tiêu 3. Vun đắp hôn nhân của bạn.

Đức Chúa Trời muốn bạn có một gia đình hạnh phúc và lời Ngài đưa ra những nguyên tắc chỉ dẫn
nhằm giúp bạn có một gia đình như vậy.
Mác 10:6-9 Nhưng từ lúc đầu sáng thế Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì
cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ, và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như
thế, vợ chồng chẳng phải mà hai nữa mà chỉ một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ
mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp.
Ngày nay, nhiều đôi nam nữ sống chung mà không cưới nhau. Khi một trong hai người tin Chúa,
người đó muốn có một gia đình hợp pháp. Được như thế thì đôi vợ chồng sẽ làm chứng hiệu quả hơn
nơi cộng đồng của mình, giúp luật pháp bảo vệ gia đình mình tốt hơn và tôn cao danh Chúa. Nếu bạn
cần được cố vấn về những loại giấy tờ cần thiết, hãy nói chuyện với mục sư tại hội thánh bạn. Vị mục
sư sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn.
Rô-ma 12:17 Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người.
1 Phi-e-rơ 2:12 Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như
người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa
Trời.
Lời Đức Chúa Trời kiên quyết chống lại việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân dù bằng bất kỳ hình
thức. Bất cứ một hành vi tán tỉnh người khác hoặc ngoại tình của một người đã có gia đình đều bị
nghiêm cấm.
Hê-bơ-rơ 13:4 Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế vì Đức Chúa
Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
Những cặp vợ chồng giữ vẹn giao ước hôn nhân của mình đều hưởng được phước hạnh lớn lao. Họ
có thể tin cậy nhau vì biết rằng người bạn đời của mình chung thủy trong tư tưởng, lời nói và hành
động. Khi họ cùng nhau phục vụ Chúa, cuộc hôn nhân của họ phản chiếu cuộc sống trên thiên đàng.
Không có lừa dối, nghi kỵ, ghen tuông và phản bội – là những điều làm tan vỡ nhiều gia đình.

Áp dụng
8 Dưới đây là một số ý kiến về hôn nhân. Hãy khoanh tròn mẫu tự đứng trước mỗi ý kiến phù hợp với
giáo lý Cơ-đốc.
a Đôi nam nữ nên sống chung trước khi cưới để xem có hợp nhau không.
b Việc cưới hỏi chính thức là điều không cần thiết đối với những người thật sự yêu thương nhau.
c Đôi nam nữ nào muốn bày tỏ sự tôn trọng lẫn nhau và lòng kính sợ Chúa sẽ tiến hành cưới hỏi đúng
thủ tục.
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d Quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân có thể chấp nhận được miễn là hành vi đó được giữ kín.
9 Bạn có thể nhờ Đức Chúa Trời giúp đỡ mình trong hôn nhân. Hãy cầu xin để tình yêu thương của
Ngài sẽ khiến tình yêu giữa vợ chồng càng thêm bền vững. Hãy cảm tạ Chúa về người bạn đời của
mình. Hãy cầu nguyện để Ngài giúp hai người giữ vẹn giao ước hôn nhân trong tư tưởng, lời nói và
hành động. Hãy xin Đức Chúa Trời giúp các bạn tin cậy nhau.
Hãy kết hôn với người đã tin Chúa
Bạn đã tiếp nhận Chúa Cứu thế làm Chủ đời sống mình. Nếu chồng hay vợ của bạn không muốn
hầu việc Ngài thì hai người sẽ thấy đang đi ngược chiều với nhau. Bạn sẽ luôn bị dằn xé giữa hai điều:
ước muốn làm vui lòng Chúa trong mọi việc và ước muốn làm hài lòng người bạn đời của mình.
Là Cơ-đốc nhân, bạn muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời. Bạn muốn mình hữu ích cho Ngài, bạn đi
nhóm lại, bạn vui thích mối thông công với các tín đồ khác, và tham gia vào công việc Hội Thánh. Bạn
muốn sinh hoạt gia đình lễ bái, cùng nhau ngợi khen Chúa và phục vụ Ngài.
Trái lại, người chồng hay vợ chưa tin Chúa lại không thích những sinh hoạt này. Nếu người
phối ngẫu của bạn bằng lòng đi nhà thờ với bạn thì người ấy cũng muốn bạn phải đi với người ấy
đến những tụ điểm giải trí không lành mạnh cho người tín đồ. Nếu không, mỗi người sẽ đi một
ngã và khiến gia đình mất hạnh phúc. Tệ hơn nữa, nhiều tín đồ đã để cho người bạn đời chưa tin
Chúa kéo họ ngày một cách xa Chúa.
Đức Chúa Trời không muốn bạn rơi vào cái bẫy mà ma quỷ thường sử dụng để bắt lấy nhiều
tín đồ. Trong Lời Ngài, Ngài đã cảnh tỉnh về việc lập gia đình với người chưa tin Chúa. Câu Kinh
thánh sau đây áp dụng cho việc lựa chọn người vợ/chồng của bạn:
2 Cô-rinh-tô 6:14. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có
hòa hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
Nếu lập gia đình với người chưa tin Chúa, bạn sẽ luôn đối diện với nhiều rắc rối. Làm thế nào
hai vợ chồng đồng ý được về việc dạy đạo cho con? Làm sao các bạn có thể giáo dục con cái hầu
việc Đức Chúa Trời?
Dĩ nhiên nếu bạn đã lập gia đình với một người chưa tin Chúa, bạn có bổn phận cầu nguyện
cho người đó và tìm cách đưa người bạn đời về với Chúa. Bạn phải làm người chồng hay người
vợ chung thủy, để ánh sáng của bạn chiếu ra vì danh Chúa ngay tại gia đình mình. Nhưng nếu
bạn vẫn còn độc thân và sắp lập gia đình, hãy quyết định lập gia đình với một tín đồ. Đây là cách
duy nhất bạn có được sự hiệp một và bình an thật sự trong gia đình mình.

Áp dụng
10 Giả sử bạn có một người bạn đã tin Chúa đem lòng yêu thương một người chưa tin Chúa.
Người bạn này hỏi bạn Kinh thánh dạy gì về việc cưới người ngoại, bạn sẽ trả lời thế nào?
D. SỐNG THEO KHUÔN MẪU CỦA CHÚA TRONG NẾP SỐNG GIA ĐÌNH
Mục tiêu 4. Xây dựng một cuộc sống gia đình bền vững, hạnh phúc..

Hãy làm một bậc cha mẹ tốt
Trước mặt Đức Chúa Trời, các bậc cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc tốt con cái của mình.
Người cha, với tư cách là gia chủ, cần phải lo cho các nhu cầu vật chất và thuộc linh của gia đình
mình. Cũng vậy, người mẹ phải chăm sóc con cái với lòng yêu thương mà chúng cần. Công việc
nhà thờ không miễn trừ cho các bậc cha mẹ có trách nhiệm đối với gia đình.
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1 Ti-mô-thê 5:8 Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến
người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.
Hãy dạy cho con cái biết yêu mến Chúa
Nếu bạn dạy con cái yêu mến Đức Chúa Trời và vâng theo Lời Ngài khi chúng còn bé, bạn sẽ
giúp chúng và chính bản thân bạn thoát khỏi nhiều điều đau lòng khi con cái lớn lên. Hãy nhóm
họp gia đình lại để có thì giờ với Đức Chúa Trời qua việc đọc Kinh thánh và cầu nguyện mỗi
ngày. Hãy để cho mỗi người cùng tham gia. Hãy cầu nguyện chung với nhau về các vấn đề của
mỗi người trong gia đình. Hãy cùng nhau cảm tạ Chúa về những ơn lành của Ngài.
Hãy đi học Trường Chúa nhật và dự nhóm thờ phượng tại Hội Thánh chung với nhau. Hãy
khích lệ con cái dâng đời sống mình cho Chúa khi chúng còn nhỏ.
Khi mọi người cùng thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời, tình yêu của Ngài sẽ giúp các mối
quan hệ trong gia đình thêm bền chặt như câu nói: “Gia đình nào cùng cầu nguyện với nhau sẽ cứ
gắn bó bên nhau.”
Ê-phê-sô 6:4 Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa
phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Hãy yêu thương gia đình mình
“Đức Chúa Trời là tình yêu thương.” Bạn càng có nhiều tình yêu của Đức Chúa Trời trong đời
sống, bạn sẽ càng yêu thương gia đình mình. Khi bạn càng yêu thương gia đình thì gia đình sẽ
càng hạnh phúc. Khi con cái bạn cần được sửa dạy, bạn phải kỷ luật chúng vì bạn yêu thương
chúng chứ không phải để trút đổ cơn giận của bạn vì con cái đã làm điều sai quấy.
1 Cô-rinh-tô 13:4-7 Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu
thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép,
chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình,
nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự,
nín chịu mọi sự.

Áp dụng
11 Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi ví dụ nói lên khuôn mẫu của Đức Chúa Trời dành cho nếp sống
trong gia đình.
a) Ông John cảm thấy được kêu gọi ra đi giảng đạo. Ông bỏ mặc vợ, con, và bắt đầu đi đây đó rao
giảng Phúc âm.
b) Bà Martha cho rằng giới lãnh đạo Hội Thánh phải chịu hết mọi trách nhiệm dạy dỗ con cái bà
về Đức Chúa Trời.
c) Anh chị Tom và Susan đọc Kinh thánh cho các con nghe và cầu nguyện với chúng mỗi ngày.

Làm Thể Nào Đề Có Một Gia Đình Hạnh Phúc

d) Anh William kỷ luật con cái đúng mực và giải thích rõ ràng để con cái biết anh muốn chúng cư
xử thế nào cho đúng.
12 Nếu bạn là cha, là mẹ, xin hãy cầu nguyện cho mỗi con của mình ngay giờ này. Hãy xin Chúa
giúp bạn kiên nhẫn và hiểu được các con. Hãy cầu nguyện để mọi người trong gia đình càng yêu
thương nhau hơn.
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8 Chỉ câu c phù hợp với giáo lý Cơ-đốc.
1 c) tuân theo luật lệ của Đức Chúa Trời về nếp sống gia đình.
10 Bạn cần trả lời rằng II Cô-rinh-tô 6:14 dạy người tín đồ không kết hợp với người chưa tin
Chúa. Người tín đồ lập gia đình với người ngoại tức là không vâng theo mạng lệnh này. Bạn cũng
cần khích lệ bạn mình cầu nguyện về vấn đề ấy, xin Đức Chúa Trời ban cho mình một người bạn
đời trong Chúa.
2 a) tiếp tục cầu nguyện cho họ.
11 Các trường hợp c và d là những ví dụ về khuôn mẫu của Đức Chúa Trời dành cho nếp sống
gia đình.
5 b) xin thứ lỗi mỗi khi bạn cư xử thiếu tử tế với ai đó trong gia đình.

Sự Tự Do Mới
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Bạn Nhận Được
Sự Tự Do Mới

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

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

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

Áp dụng
1
a)
b)
c)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trong các câu Kinh thánh sau đây, bạn có thể thấy rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn không chấp nhận
việc sử dụng ảnh tượng hoặc bất kỳ hình thức thờ cúng nào khác. Vì bạn đã dâng đời sống mình cho
Ngài, nên các mạng lệnh của Ngài quan trọng hơn bất cứ lời thề nguyện nào mà có thể bạn đã hứa một
cách sai trật khi [bạn] chưa hiểu biết thấu đáo. Những mạng lệnh này được Đức Chúa Trời ban cho và
chúng giải phóng bạn khỏi những lời hứa nguyện mà bạn đã đưa ra trước bất cứ hình tượng, vong linh
hoặc thần thánh nào.
Xuất Ê-díp-tô ký 20:3-5 Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho
mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong

Sự Tự Do Mới

87

nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà; hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt
lại con cháu đến ba bốn đời.
Phục truyền luật lệ ký 18:10-12 Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang
qua lửa; chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm
chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong; vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ
làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó
khỏi trước mặt ngươi.
Bạn không cần phải hầu việc bất kỳ thần linh hoặc tà thần nào vì bạn đã thuộc về Đức Chúa Trời hằng
sống. Bạn cũng được giải thoát khỏi quyền lực của tà linh, khỏi nỗi lo sợ về những gì chúng có thể gây ra
cho bạn. Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đấng đang sống trong bạn là Đấng quyền năng hơn bất cứ tà
linh nào muốn làm hại bạn.
Áp dụng
8 Có bao giờ bạn thực hành hoặc tin bất cứ điều sai lạc nào trong số những điều đã được kể ra trong bài
học này hoặc trong các câu Kinh thánh vừa đọc chưa? Nếu có, bạn hãy cầu nguyện với Chúa như sau.
Hãy kể ra hết mọi điều sai lạc mà bạn từ bỏ ngay giờ này. Hãy xin Đức Chúa Trời giải thoát bạn khỏi
những điều này và bất kỳ nỗi lo sợ nào mà bạn có thể có đối với những điều đó.
Lạy Cha trên trời, Ngài là Đức Chúa Trời chân thật duy nhất. Ngài lớn hơn bất cứ điều gì trên trời và
dưới đất. Giờ đây, con từ bỏ ................................................ và sẽ không bao giờ thực hành những điều đó
nữa. Con sẽ chỉ thờ phượng Ngài, trong danh Con Ngài là Giê-xu, Chúa và Cứu Chúa của con. A-men.
D. TỰ DO ĐỐI VỚI SỰ LẪN LỘN
Trong phần đầu của Kinh thánh (phần Cựu ước), có rất nhiều luật lệ và một số người cảm thấy bối rối
về những luật lệ này. Những luật lệ này là gì? Và những luật lệ đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày
nay?
Nhiều luật lệ trong số này, vốn chỉ có tính cách lễ nghi về bản chất, thuộc về một giao ước mà Đức
Chúa Trời thiết lập với người Do Thái cách đây đã lâu. Môi-se tiếp nhận những điều khoản của giao ước
ấy cùng với mọi luật lệ đi kèm dành cho dân tộc mới mà ông đã lãnh đạo ra khỏi Ai Cập. Luật lệ bao gồm
những chỉ thị về các loại tế lễ, các dịp lễ lạc, các hình thức thờ phượng, sự tinh sạch, và thức ăn. Một số
người gọi giao ước đó là “luật Môi-se”, theo tên gọi của vị lãnh tụ này.
Mọi quy định mang tính tôn giáo này chỉ là những hình bóng về Chúa Cứu thế Giê-xu và sự cứu rỗi
mà Ngài sẽ đem lại. Ngài sẽ là sinh tế hoàn hảo cất bỏ đi tội lỗi của con người. Ngài sẽ làm ứng nghiệm
mọi điều mà luật pháp đó tượng trưng và sẽ thiết lập một giao ước mới với những ai tin nhận Ngài làm
Cứu Chúa, dầu họ có là người Do Thái hay không.
Vì vậy, những điều cấm kỵ trong luật Môi-se được dành cho người Do Thái từ thời Môi-se cho đến
thời Chúa Cứu thế Giê-xu. Về sau này, chúng ta ở dưới những điều khoản của giao ước mới, gọi là Tân
ước.
Áp dụng
9
a)
b)
c)

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

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

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

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

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

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

Trong Chúa Cứu Thế, bạn đã tìm được một đời sống mới thật kỳ diệu – sự sống vĩnh hằng với sự tự
do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Hãy trân trọng sự tự do đó trên hết tất cả, rồi bạn sẽ càng thêm
vui thích sự tự do đó khi năm tháng trôi qua, và vào tận trong cõi đời đời nữa.
XIN CHÚC MỪNG BẠN
Bạn đã học xong khóa học này. Chúng tôi hy vọng nó hữu ích đối với bạn! Xin đừng quên làm Bài
đánh giá phần 2 và nộp lại cho người hướng dẫn.

Sự Tự Do Mới
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6 b) tin cậy Chúa.
1 c) tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình.
7 c) chân lý chúng ta học biết trong Kinh thánh.
3 b) Nếu bạn chống cự ma quỷ thì ma quỷ sẽ lánh xa bạn.
9 b) thời Môi-se cho đến thời Chúa Cứu Thế Giê-xu.
4 a)
b)
c)
d)
e)

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

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

Phần Kiểm Lại
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Đời Sống Mới, Phần 1

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN 1
Điền vào chỗ trống sau đây:
Họ và tên ……………………………………………………………………………………………………
Mã số học viên …………..…………………………………………………………………………………
(để trống nếu bạn không biết.)
Địa chỉ ………………. ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Quốc gia……………………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn
Sau khi hoàn tất mỗi bài học, hãy điền vào bảng trả lời đánh giá bài học. Đọc cẩn thận từng câu hỏi vì chỉ
có một câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi. Bôi đen câu trả lời bạn chọn. Be sure the number beside the
spaces on the answer sheet is the same as the number of the question you are answering.

Ví dụ
1
a)
b)
c)

Tái sanh có nghĩa là
trẻ lại.
tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu thế.
bắt đầu một năm mới.

Câu trả lời đúng là câu b) tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu thế nên bạn cần phải bôi đen câu b
như hình minh họa sau đây:
1

A

C

Lật sang trang kế khi bạn đã sẵn sàng.
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Cẩn thận bôi đen câu trả lời đúng cho mỗi câu.

1

A

B

C

8

A

B

C

15

A

B

C

2

A

B

C

9

A

B

C

16

A

B

C

3

A

B

C

10

A

B

C

17

A

B

C

4

A

B

C

11

A

B

C

18

A

B

C

5

A

B

C

12

A

B

C

19

A

B

C

6

A

B

C

13

A

B

C

20

A

B

C

7

A

B

C

14

A

B

C

Kết thúc những yêu cầu của Phần 1. Để được chấm điểm, nộp bảng câu trả lời cho người hướng dẫn hay
cho trung tâm tại khu vực của bạn. Tiếp tục học Phần 2.
Phần dành riêng cho văn phòng ICI
Ngày
Số điểm
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Đời Sống Mới, Phần 1

CÂU HỎI PHẦN 1
1
a)
b)
c)

Cuộc sống mới của chúng ta với địa vị là con cái của Đức Chúa Trời là kết quả của việc
học lời Chúa.
Đấng Christ sống trong chúng ta.
thay đổi những thói quen của chúng ta.

2
a)
b)
c)

Một Cơ đốc nhân có sự sống mới trong Đức Chúa Trời. Để giữ đời sống mới này, một người phải
noi theo gương của Chúa Giê-xu và không được thất bại.
học và áp dụng mọi nguyên tắc và tiêu chuẩn Cơ đốc.
sống mối tương giao không ngừng với Chúa Giê-xu.

3
có
a)
b)
c)

Khi chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời, Những thành viên trong gia đình mới của chúng ta gồm

4
a)
b)
c)

Đời sống của Cơ đốc nhân được mô tả như
việc đi bộ một mình trên một con đường dài.
leo lên những nấc thang.
bước đi, tay trong tay với Đức Chúa Trời.

5
a)
b)
c)

Khi sống đời sống Cơ đốc nhân, chúng ta sẽ
trông đợi đối diện với những nan đề.
trải qua một số nan đề.
nản lòng vì các nan đề.

6
a)
b)
c)

Để đảm bảo sự cứu rỗi [của chúng ta], Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta
thay đổi những thói quen của bản thân.
ăn năn những tội lỗi của mình.
chịu đựng khó khăn.

7
a)
b)
c)

Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn trò chuyện với bạn? Vì
Giờ đây khi bạn là Cơ đốc nhân, Đức Chúa Trời muốn lắng nghe bạn nói.
Đức Chúa Trời là Cha thiên thượng của bạn và Ngài yêu thương bạn.
Đức Chúa Trời muốn trò chuyện thành lời với tạo vật của Ngài.

thiên thần hộ mệnh.
Đức Chúa Trời và Con Ngài.
tất cả những người tốt.

8 Mặc dù Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua nhiều cách, nhưng cách chắc chắn nhất là qua
…………… của Ngài
a) tôi tớ.
b) Lời.
c) các ơn phước.
9
a)
b)
c)

Nghe tiếng phán của Chúa đòi hỏi
chúng ta không cần nỗ lực gì cả.
sự cô độc hoàn toàn.
tâm linh của chúng ta tương giao với Chúa.

10
a)
b)
c)

Ba cách mà chúng ta có thể nghe tiếng phán của Chúa là qua
lá số tử vi, người khác và lời cầu nguyện.
sự suy gẫm, bói toán và các tạp chí.
lời cầu nguyện, Kinh thánh và những Cơ đốc nhân khác.

11 Điều gì sẽ giúp nuôi dưỡng linh hồn bạn?
a) Đọc lời Chúa đều đặn.
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b) Thảo luận vấn đề tôn giáo với những mục sư đã được tấn phong.
c) Mua và sử dụng một bộ Giải nghĩa Kinh thánh.
12
a)
b)
c)

Chúng ta sẽ có sức mạnh thuộc linh nếu chúng ta
thực hiện nhiều nghi lễ tôn giáo.
trông cậy nơi Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài.
cố gắng để mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn.

13
a)
b)
c)

Chúng ta có thể giữ cho tâm linh được mạnh mẽ bằng cách tránh
tất cả những người không tin Chúa.
mọi hình thức giải trí.
những thói quen vô luân.

14
a)
b)
c)

. Dạy trường Chủ nhật được xem là một hình thức
luyện tập thuộc linh.
nuôi dưỡng linh hồn bạn.
gìn giữ cuộc sống bạn trong sạch.

15 Dấu hiệu cho thấy những mối quan tâm của chúng ta đã thay đổi khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ là
Cứu Chúa là
a) nỗ lực mới để thành công.
b) nhiều thời gian với Chúa.
c) luyện tập thể dục mỗi ngày.
16
a)
b)
c)

Ngay sau câu “Lạy Cha chúng con ở trên trời” trong “Bài cầu nguyện chung” là câu:
“Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng”.
“Xin tha tội lỗi cho chúng con.”
“Danh Cha được nên thánh.”

17 Nếu đọc Kinh thánh và cầu nguyện là những điều cần thiết với Cơ đốc nhân, thì việc đi nhà thờ cũng
là điều
a) ít cần thiết hơn.
b) cần thiết hơn.
c) cần thiết không kém.
18
a)
b)
c)

Làm chứng với người khác về Chúa Giê-xu là công việc của
mục sư và truyền đạo mà thôi.
tất cả mọi Cơ đốc nhân.
Những Cơ đốc nhân trưởng thành mà thôi.

19
a)
b)
c)

Chúng ta dâng hiến tiền bạc cho công việc của Đức Chúa Trời vì
chúng ta là con cái Chúa.
sự cứu rỗi [dành cho chúng ta] đã được [Chúa] mua.
Đức Chúa Trời cần tiền của chúng ta.

20 Sự đồng công với Đức Chúa Trời trong việc gây dựng hội thánh Ngài luôn đòi hỏi
………………………. của chúng ta
a) sự ban cho.
b) sự giảng dạy.
c) sự thanh tẩy.
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BẢNG TRẢ LỜI PHẦN 2
Điền vào chỗ trống sau đây:
Họ và tên ……………………………………………………………………………………………………
Mã số học viên ………………………………………………………………………………………….
(để trống nếu bạn không biết.)
Địa chỉ ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Quốc gia ……………………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn
Sau khi hoàn tất mỗi bài học, hãy điền vào bảng trả lời đánh giá bài học. Đọc cẩn thận từng câu hỏi vì chỉ
có một câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi. Bôi đen câu trả lời bạn chọn. Be sure the number beside the
spaces on the answer sheet is the same as the number of the question you are answering.
Ví dụ
1
a)
b)
c)

Tái sanh có nghĩa là
trẻ lại.
tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu thế.
bắt đầu một năm mới.

Câu trả lời đúng là câu b) tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu thế nên bạn cần phải bôi đen câu b
như hình minh họa sau đây:
1

A

C

Lật sang trang kề khi bạn đã sẵn sàng.

Cẩn thận bôi đen câu trả lời đúng cho mỗi câu.
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1

A

B

C

8

A

B

C

15

A

B

C

2

A

B

C

9

A

B

C

16

A

B

C

3

A

B

C

10

A

B

C

17

A

B

C

4

A

B

C

11

A

B

C

18

A

B

C

5

A

B

C

12

A

B

C

19

A

B

C

6

A

B

C

13

A

B

C

20

A

B

C

7

A

B

C

14

A

B

C

Kết thúc những yêu cầu của Phần 2. Để được chấm điểm, nộp bảng câu trả lời cho người hướng dẫn hay
cho trung tâm tại khu vực của bạn. Tiếp tục hoàn tất Phần 2. Chúng tôi rấ vui khi bạn là học viên của viện
và chúng tôi mong rằng bạn tiếp tục theo học các khóa học khác của viện đại học Toàn Cầu-ICI.
Phần dành riêng cho văn phòng ICI
Ngày
Số điểm
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CÂU HỎI PHẦN 2
1
a)
b)
c)

Những tiêu chuẩn xử sự của Cơ đốc nhân do………….. đặt ra
nền văn hóa chúng ta đang sống.
nền văn hóa chúng ta đang sống.
Hội thánh địa phương của chúng ta.

2
a)
b)
c)

Chúa Giê-xu đã dạy rằng nước thiên đàng thuộc về những người
chịu bắt bớ vì làm theo những điều Chúa muốn.
không bao giờ tức giận với người khác.
Vâng giữ mọi luật lệ của Cựu ước.

3
a)
b)
c)

“Luật Vàng” cho biết chúng ta phải
cư xử với người khác theo cách chúng ta muốn người ta đối đãi với mình.
Kiêng ăn và cầu nguyện ít nhất hai lần mỗi tuần.
Nhận được sự cứu rỗi bằng việc làm những điều tốt.

4
a)
b)
c)

Chúng ta có thể đáp ứng tiêu chuẩn về sự sống mới của chúng ta qua
nỗ lực của bản thân.
Sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh.
Cả câu a và câu b.

5
a)
b)
c)

Chúa Giê-xu minh hoạ việc sống một cuộc đời Cơ đốc nhân thành công qua hình ảnh
xây dựng một công trình trên nền chắc chắn.
xây dựng lại một chiếc cầu gãy.
nâng cấp một tòa nhà cũ.

6
a)
b)
c)

Tại sao Chúa Giê-xu sai Đức Thánh Linh đến thế gian?
Để chúng ta có một Đấng hướng dẫn giúp đỡ
Để chúng ta biết về những việc sẽ xảy ra ở tương lai
Vì Chúa Giê-xu sắp chết

7
a)
b)
c)

Khi “bước đi trong Thánh Linh”, chúng ta
không còn đối diện với những cám dỗ.
bước vào một trận chiến thuộc linh.
không kinh nghiệm những khó khăn.

8
a)
b)
c)

Câu phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất về những ân tứ của Đức Thánh Linh?
Chúng ta có thể chọn bất kỳ ân tứ thuộc linh nào chúng ta muốn.
Mọi Cơ đốc nhân đều có cùng một ân tứ.
Đức Thánh Linh ban cho mỗi người một ân tứ khác nhau.

9
a)
b)
c)

Báp-têm bằng Thánh Linh được mô tả trong sách Công vụ chỉ đến kinh nghiệm
Được kêu gọi chăm sóc.
Sanh bông trái.
Nói tiếng lạ.

10
a)
b)
c)

Đời sống của Chúa Giê-xu phản chiếu như thế nào qua chúng ta?
Đời sống của Chúa Giê-xu mở rộng những khả năng bẩm sinh của chúng ta.
Cuộc đời của chúng ta bày tỏ cho người khác thấy con đường dẫn đến Chúa Giê-xu.
Chúng ta thành công trong việc giải thích lẽ thật tôn giáo cho người khác.

11 Cách một Cơ đốc nhân trò chuyện
a) có một ảnh hưởng lớn đến lời làm chứng của người đó.
b) không có liên hệ gì đến lời làm chứng của người đó.
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c) có thể ảnh hưởng hoặc không đến lời làm chứng của người đó.
12 Tại sao một người nên cầu thay cho những thành viên trong gia đình của người đó?
a) Kinh thánh dạy chúng ta cầu nguyện cho gia đình mình và Đức Chúa Trời hứa sẽ đáp lời cầu nguyện
đó.
b) Họ thường không thể hay sẽ không cầu nguyện cho bản thân mình.
c) Người chủ gia đình chịu trách nhiệm về tội lỗi của gia đình mình.
13
a)
b)
c)

Những cách thực tế để sống cho Đấng Christ trong gia đình bao gồm việc
Cư xử theo cách công bình.
Cầu xin sự tha thứ về những thất bại.
Yêu cầu sự tôn trọng từ những thành viên trong gia đình.

14
a)
b)
c)

Một trong những lời chỉ dẫn của Đức Chúa Trời về vấn đề hôn nhân là
Li dị người bạn đời chưa tin Chúa.
Giữ lời thề hôn nhân.
Cưới vì yêu.

15
a)
b)
c)

Khuôn mẫu của Đức Chúa Trời về cuộc sống của hôn nhân được bày tỏ qua việc chúng ta…….
Không sửa phạt con cái khi chúng không vâng lời vì cho rằng đó là biểu hiện của tình yêu thương.
Đưa con cái đến nhà thờ để chúng được dạy dỗ Kinh thánh.
Chu cấp những nhu cầu thuộc thể và thuộc linh cho con cái mình.

16
a)
b)
c)

Sự tự do thoát khỏi tội lỗi mà chúng ta hiện đang có, có nghĩa là chúng ta có thể sống
mà không bị cám dỗ.
hoàn toàn được giải cứu khỏi tội lỗi.
bị miễn nhiễm khỏi tội lỗi.

17
a)
b)
c)

Kinh thánh đã dùng hình ảnh minh hoạ nào để bày tỏ sự tự do thoát khỏi tội lỗi của chúng ta?
Sự li dị. Xét về luật pháp, chúng ta được phân cách khỏi tội lỗi.
Thắng trận. Chúng ta đã thắng hơn những khuynh hướng tội lỗi.
Sự chết. Chúng ta bị định tội chết nhưng đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.

18
a)
b)
c)

Con đường chân chính dẫn đến thiên đàng được tỏ bày cho chúng ta qua
tổ tiên của chúng ta.
Lời Chúa.
những ông đồng bà cốt và người theo thuyết duy linh.

19
a)
b)
c)

Hướng về sự tự do trong tương lại với lòng tin chắc giúp chúng ta
không chú ý đến hiện tại.
mơ mộng cả ngày.
Bỏ qua những thất bại và tổn thương của quá khứ.

20
a)
b)
c)

Đời sống Cơ đốc nhân và sự tự do mới của chúng ta phụ thuộc vào
việc đấng Christ sống trong chúng ta.
khả năng trở nên người tốt của chúng ta.
kiến thức về tôn giáo của chúng ta.
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Các bạn học viên thân mến,
Chúng tôi hi vọng tài liệu học này khiến bạn ngừng lại để suy nghĩ vế mối tương giao giữa bạn với Đức
Chúa Trời. Sau khi học mỗi bài học và trả lời các câu hỏi, bạn có tự hỏi rằng “Tôi đã thật sự là Cơ đốc
nhân chưa? Tôi đã biết Đức Chúa Trời chưa? Ngài có thật sự sống động trong đời sống của tôi không?”.
Chúng ta đều đã làm những điều sai trật trong đời sống mình. Chúng ta đã làm tổn thương bản thân chúng
ta và người khác. Kinh thánh gọi đó là tội lỗi và tất cả chúng ta thảy đều phạm tội. “Vì mọi người đều đã
phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Tội lỗi khiến chúng ta không nhận ra
rằng Đức Chúa Trời là một Người Cha yêu thương. Nhưng mặc cho tội lỗi của chúng ta, Đức Chúa Trời
vẫn yêu thương chúng ta. Ngài yêu chúng ta đến nỗi đã sai Con Ngài đến thế gian và chết thay cho chúng
ta. “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 nhưng được sự sống đời đời” (Giăng 3: 16). Chúa Giê-xu đã mang lấy hình phạt mà
chúng ta đáng phải chịu vì tội lỗi mình khi Ngài chết thay cho chúng ta.
Bạn có muốn chắc chắn rằng Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của bạn không? Cách thực hiện rất đơn giản:
• Xưng nhận bạn là một tội nhân bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài tha thứ cho bạn.
• Hết lòng tin cậy Chúa Giê-xu và cầu nguyện tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của bạn.
Bạn có thể tự cầu nguyện với Chúa bằng lời cầu nguyện sau đây:
Lạy Chúa Giê-xu,
Con biết con là một tội nhân. Xin hãy tha thứ cho con. Con tin Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Cảm tạ
Chúa đã chết thay cho con về những tội lỗi của con. Xin Chúa hãy bước vào đời sống con và giúp con tỏ
bày chính Ngài qua đời sống của mình. Xin hãy là Cứu Chúa của con trong ngày hôm nay. Cảm tạ Chúa
vì Ngài đã cứu con. Amen.
Nếu bạn đã cầu nguyện như trên và bạn cầu nguyện bằng cả tấm lòng, tội lỗi của bạn đã được tha và bạn
nhận lãnh sự sống đời đời. Chúa Giê-xu là Chúa của đời sống bạn. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì
Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” (I
Giăng 1:9).
Chào mừng bạn đến với gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng tôi muốn cùng chia sẻ niềm vui với bạn. Vậy
nên, hãy viết thư và chia sẻ với chúng tôi những điều Chúa đã làm trong đời sống bạn. Xin Chúa ban
phước cho bạn!
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
NAME ...............................................................................
Bạn có biết người bạn nào càn biết về Chúa Giê-xu không?
Hãy gởi tên và địa chỉ người bạn của bạn cho chúng tôi để chúng tôi có thể giúp trả lời những câu hỏi
trọng đại của cuộc sống.
TÊN ...............................................................................
ĐỊA CHỈ ...........................................................................
..........................................................................................
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