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Bạn thân mến,
Có khi nào bạn có tự hỏi rằng đời sống thực sự là gì không? Tại sao bạn được sinh ra? Bạn sẽ
tìm thấy hạnh phúc bằng cách nào? Nếu bạn đã từng tự hỏi như vậy, thì sáu bài học này sẽ rất
hữu ích cho bạn. Những bài học này bao gồm:
Bài học
1. Những Bi Kịch Gì Đang Diễn Ra Trên Thế Giới?
2. Đâu Là Chân Lý Về Đức Chúa Trời?
3. Ý Nghĩa Của Cuộc Sống Là Gì?
4. Nhu Cầu Lớn Nhất Của Bạn Là Gì?
5. Điều Gì Xảy Ra Sau Cái Chết?
6. Thế Nào Gọi Là Một Hội Thánh Chân Chính?
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Mặc dầu bài học thứ nhất được đầy đủ về nội dung của bài, nhưng cũng là phần giới thiệu cho
những bài học tiếp theo. Những bài học này đưa ra câu trả lời cho những vấn đề trọng đại mà
mọi người muốn hỏi về cuộc sống.
Mỗi bài học đều được soạn thảo cẩn thận để bạn hiểu rõ nội dung. Thuộc lòng câu Kinh Thánh
và những câu hỏi trong bài học là hai phần quan trọng trong cách soạn bài này. Vì vậy, hãy
dành thời gian để học thuộc lòng các câu Kinh Thánh và trả lời các câu hỏi trong từng bài học.
Sau khi hoàn tất bài học, hãy mở sang phần câu hỏi ở cuối sách và trả lời các câu hỏi trong bài.
Sau khi hoàn tất cả sáu bài học và trả lời câu hỏi cho mỗi bài học, bạn hãy gởi câu trả lời cho
chúng tôi theo địa chỉ được ghi ở cuối sách. Sau đó, chúng tôi sẽ gởi đến bạn giấy chứng nhận
đã hoàn tất chương trình này.
Bạn có thể hình dung được, tìm câu trả lời cho những vấn đề trọng đại của đời sống sẽ cần đến
nỗ lực về phía bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận ra rằng những bài học này rất thú vị và dễ hiểu.
Chúng tôi sẽ rất vui khi nhận được thư hoặc email của bạn. Bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào
mà bạn nghĩ đến trong khi học loạt bài này. Chúng tôi luôn mong đợi sẽ nhận được ý kiến của
bạn.
Chào mừng bạn đến gia đình Global University.
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