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

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

 
PHẦN 1  

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

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

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

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

 
 
 



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

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

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

 
 

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

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

 
Hãy tự hỏi bản thân:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 



 
THỰC HÀNH 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
PHẦN 4  

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

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

 
 

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

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

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

 
 
 
 
 



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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

Xin Chúa ban phước dư dật trên bạn!  


