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 L I F E B O O K  

       TUẦN 1 

 

L  I  F  E B  O  O  K 

Tin lành mà chúng 

ta rao giảng 
Khám phá quan trọng nhất và phấn khởi nhất trong 

cuộc sống đó là tìm được đường trở về nhà với Đức 

Chúa Trời. Có những bảng chỉ đường dẫn chúng ta về 

nhà với Ngài. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tình yêu thương — Tấm Lòng của  
Đức Chúa Trời dành cho bạn 

Là Đấng Tạo Hóa của muôn vật, Đức Chúa Trời là Đấng 

trọn vẹn và thánh khiết. Tấm lòng yêu thương vô bờ 

bến của Ngài đã mở rộng ra để ôm lấy bạn. Ngài mong 

muốn tẩy sạch bạn khỏi mọi tội lỗi. Ngài mong mỏi 

ban cho bạn sự bình an trong tâm trí và tấm lòng, mục 

đích sống và sự bảo đảm về một chỗ ở trên thiên đàng 

với Ngài.  

 Kinh Thánh chép . . . 

 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban 

Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị 

hư mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16).  

  “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã 

    đến để chiên được sự sống và sự sống sung 

     mãn.”(Giăng 10:10). 

     “Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải 

        chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng  

         Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài  

           làm tế lễ chuộc tội chúng ta. (1 Giăng 4:10). 

 Sự tha thứ và mối thông công—
Bạn  cần Đức Chúa Trời  

Nhu cầu tha thiết nhất của mọi người 

khắp nơi trên thế giới đó là được Đức 

Chúa Trời tha thứ và được phục hồi mối 

thông công với Ngài. Sự theo đuổi cuồng 

nhiệt thú vui và của cải thường là sự tìm  

 kiếm vô thức về Đức Chúa Trời. Mặc dù  

   chúng ta được tạo dựng để vui hưởng  

     sự hiện diện của Ngài, nhưng sự nổi

“Vì Đức Chúa 

Trời yêu thương 

thế gian đến nỗi 

đã ban Con Một 

của Ngài, hầu 

cho hễ ai tin Con 

ấy không bị hư 

mất mà được sự 

sống đời đời.” 

Giăng 3:16 



 

 

 

loạn của con người chống lại quyền cai trị  

của Đức Chúa Trời đã cắt  đứt  mối giao 

thông của chúng ta với Ngài. Sự nổi loạn  

này là gốc rễ của mọi tội lỗi và đã đem lại  

hậu quả đau buồn trong thế giới của chúng 

ta. Tất cả mọi nỗ lực cá nhân của chúng ta  

nhằm đến được với Đức Chúa Trời thảy đều  

không đủ. 

Kinh Thánh chép… 
“Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo  

đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của  

tất cả chúng ta Đều chất trên Người.” (Ê-sai 53:6) 

“Nhưng chính vì sự gian ác của các ngươi đã phân 

cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi  

các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi 

 Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê-sai 59:2).  

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh  

quang của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23). 

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho  

của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng 

Christ Jêsus, Chúa chúng ta (Rô-ma 6:23).    
 

   Đức Chúa Giê-xu—Sự Cung Ứng  

   Đức Chúa Trời dành cho Bạn 

Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời thành  

người. Là Con một đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài  

đã sống đời sống trọn vẹn, vô tội. Sự chết của Ngài  

là của lễ mà Đức Chúa Trời chấp nhận để trả thay  

cho những tội lỗi của bạn. Ngài chết trên thập tự giá, 

ba ngày sau, thể xác Ngài sống lại khỏi phần mộ,  

đắc thắng đời đời trên tội lỗi, sự chết và địa ngục. Là  

sự cung ứng duy nhất của Đức Chúa Trời cho tội lỗi, 

Ngài ban sự tha thứ và đời sống mới cho bạn, ngay bây 

giờ. Bạn có thể trải nghiệm đường về nhà với Chúa. Bạn  

có thể trở thành một thành viên trong gia đình của Ngài 

ngay bây giờ.  
Kinh thánh chép… 

Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì 

không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6).  

Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa 

Trời và loài người, là Đấng Christ Jêsus, cũng là người (1 Tim 2:5).  

Không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót 

của Ngài, qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh 

      (Tít 3:5).  

Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng công 

chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; Ngài đã 

chịu chết về phần thể xác, nhưng được sống về phần tâm linh (1 Phi-e-rơ 3:18).  

Vì chỉ có một Đức 

Chúa Trời, và chỉ 

có một Đấng 

Trung Gian giữa 

Đức Chúa Trời và 

loài người, là 

Đấng Christ 

Jêsus, cũng là 

người. 

1 Ti-mô-thê 2:5 



 

 

 

 L I F E B O O K  
 

 Ăn năn và Đức Tin—Sự kết ước của Bạn với Đấng Christ 

   Kết ước chính mình với Đấng Christ có nghĩa là gì? Trước tiên, điều đó có 

nghĩa là bạn ăn năn hay từ bỏ nếp sống cũ của mình. Khi quay trở lại với Chúa, 

bạn phải xoay khỏi mọi tội lỗi của mình và khỏi mọi nỗ lực cá nhân nhằm tự 

cứu mình. Sự kết ước này có nghĩa là tin cậy trọn vẹn nơi sự chết của Chúa 

Giê-xu dành cho bạn là sự trả thay duy nhất bắt buộc phải có cho tội lỗi của 

bạn. Vì Ngài đã mua chuộc bạn bằng chính huyết của mình, nên kết ước cũng 

có nghĩa là chuyển giao quyền làm chủ cuộc đời bạn cho Chúa Giê-xu. Thời 

điểm đưa ra sự kết ước này với Chúa Giê-xu chính là bây giờ.  

Kinh Thánh chép . . .   
   Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ 

quyền trở nên con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). 

  Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng anh em tin rằng 

Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin 

trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. 

..Vì, “ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu.” (Rô-ma 10: 9,10,13) 
 

 

 
 

 

Hãy để đây là lời cầu nguyện từ tấm lòng của bạn: 

Lạy Chúa Giê-xu, cám ơn Ngài đã chết trên thập tự giá vì 
con. Giờ đây con ăn năn tội lỗi mình và tin rằng huyết Ngài đổ 
ra đã trả thay đầy đủ cho mọi tội lỗi của con. Con tin Ngài là 
Con Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết 
sống lại. Bây giờ con tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của con và 
không hề do dự mà dâng cuộc đời mình  để Ngài làm Chúa của 
con. Cám ơn Ngài đã nghe lời cầu nguyện của con; tha thứ tội 

lỗi con, và bước vào cuộc đời con như Ngài đã hứa. Trong Danh 
Chúa Giê-xu. A-men. 

Nếu bạn đã cầu nguyện những lời này với lòng chân 

thành và đức tin nơi Chúa, chúng tôi chào mừng bạn đến 

với gia đình của Đức Chúa Trời! Chúa Giê-xu đã hứa bước 

vào đời sống bạn khi bạn ăn năn và với đức tin mời Ngài 

làm Chúa của mình. Kinh Thánh chép: “Đây là lời chứng: 

Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự 

sống nầy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự 

sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống” 

(1 Giăng 5:11-12). 



 

 

 

 
 

 

CÂU GỐC: 

Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin 

danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở 

nên con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). 

 
LẼ THẬT QUAN TRỌNG: 

Bởi sự chết của Ngài trên thập tự 
giá, Chúa Giê-xu đã mở con đường 
đến sự cứu rỗi và sự sống đời đời 
cho những ai ăn năn tội lỗi mình và 
bởi đức tin tiếp nhận Ngài làm Chúa 
và Cứu Chúa của mình. 

ĐÁP ỨNG CỦA BẠN: 

  Bạn đã có kết ước cá nhân  

dâng cuộc đời mình cho  

Đấng Christ chưa?  

  Tuần này bạn sẽ làm gì để  

chia sẻ Phúc Âm với một ai đó?  
  Đức Chúa Trời có thể sử dụng  
cuộc đời của bạn như thế nào  
để đem tin lành này đến cho  
số lượng người đông hơn nữa? 

L  I  F  E B  O  O  K 

Ghi chép 
 

Tình yêu thương - Tấm lòng của  
Đức Chúa Trời dành cho bạn 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

Sự tha thứ và mối thông công –  

Bạn  cần Đức Chúa Trời 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Chúa Giê-xu Christ — Sự Cung Ứng 
của Đức Chúa Trời dành cho bạn 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Ăn năn và đức tin – sự kết ước của  

bạn với Đấng Christ 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

TUẦN  2 L  I  F  E B  O  O  K 

Làm thế nào biết 

rằng bạn là con  

Đức Chúa Trời? 
Hãy đọc: Rô-ma 1:12; Rô-ma 10:9, 10 
Chúng ta bước vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời bằng cách 

ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận món quà cứu rỗi qua Chúa 

Giê-xu, Con Ngài. Bởi đức tin, chúng ta tiếp nhận sự hy sinh 

của Ngài trên thập tự giá là sự trả thay đầy đủ cho mọi tội lỗi 

của chúng ta. Kinh Thánh gọi địa vị mới này là ở trong Đấng 

Christ. (2 Cô-rinh 5:17.)  

Bây giờ, qua đức tin nơi Đấng Christ chúng ta được cứu khỏi 

ngày khủng khiếp khi Đức Chúa Trời sẽ xét đoán những 

người không tin về tội lỗi và sự vô tín của họ. (Rô-ma 10:9, 

10; 2 Tê-sa 1:8,9)  

Chúng ta đã được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Giê-xu 

Christ—được chuộc khỏi sự kiểm soát của Sa-tan và tội lỗi. 

Chúng ta bây giờ thuộc về Chúa Giê-xu. Ngài đã trả giá 

chuộc cho chúng ta (1 Phi-e-rơ 1:18, 19) 

Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và Chúa  

   của mình, chúng ta được biến đổi. Điều đó có nghĩa là  

     chúng ta được thay đổi nhờ sự sống và quyền năng của  

       Ngài trong chúng ta. (Đọc Ma-thi-ơ 18:3.)  

     Bây giờ bạn có thể sống trong sự đảm bảo chắc chắn  

      rằng bạn đã được tha thứ và là một thành viên trong   

        gia đình Đức Chúa Trời. Điều cũng hết sức quan  

         trọng đó là hội thánh của bạn cũng sống trong sự  

           đảm bảo bày. Nhiều người vật lộn với sự nghi ngờ  

             về sự cứu rỗi của mình. Sau đây là một vài cách  

               để giúp những người mà bạn đang chăm sóc  

                 sống với sự bảo đảm rằng họ thuộc về Chúa. 

1. Phải chắc chắn là bạn đã hoàn toàn ăn 

năn tội lỗi mình, tiếp nhận Chúa Giê-xu 

Christ làm Cứu Chúa cũng như để Ngài là 

Chúa của cuộc đời mình. Nói cách khác, phải  

   chắc chắn là người đó đã thật sự được biến  

      đổi. Điều này có nghĩa là người đó phải  

       xoay khỏi tội lỗi lỗi mình. Họ cũng phải từ  

      

 

Trong niềm hi 

vọng về sự sống 

đời đời là sự sống 

mà Đức Chúa 

Trời, Đấng 

không bao giờ 

nói dối, đã hứa 

từ muôn đời 

trước. 

Tít  1:2 



 

 

 

bỏ mọi nỗ lực để được cứu bằng việc lành 

của mình, nhưng nương cậy hoàn toàn nơi sự  

hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là sự  

trả thay duy nhất cho tội lỗi của chúng ta mà  

Đức Chúa Trời chấp nhận.

2. Đảm bảo cho sự cứu rỗi của bạn chính là ở  

chỗ Chúa Giê-xu sống trong bạn.  Chúa Giê-xu  

đã hứa đến và sống trong cuộc đời của bất cứ ai  

tiếp nhận Ngài. (Khải huyền 3:20; Giăng 6:37;  

I Giăng 5:11, 12.) 

3. Nhận biết rằng sự cứu rỗi không phải là công việc 

của bạn nhưng là thành tựu của Đức Chúa Trời.  Chính  

Đức Chúa Trời là Đấng thực hiện sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi  

không phải là điều bạn làm, nhưng đó là điều Đức Chúa  

Trời làm cho bạn! Như một bài thánh ca cổ đã viết  

“Christ trả xong tội trái/ Nay chính tôi nợ Ngài.”

4. Tin cậy những lời hứa của Đức Chúa Trời.  Vì đức tin của 

bạn, giờ đây bạn có “trong niềm hi vọng về sự sống đời đời 

là sự sống mà Đức Chúa Trời, Đấng không bao giờ nói dối, 

đã hứa từ muôn đời trước” (Tít 1:2).  (Hãy đọc những lời hứa 

tuyệt vời về sự cứu rỗi Chúa Giê-xu đã ban cho bạn trong 

Giăng 5: 24; Giăng 10:9 và Giăng 10:28, 29). Hãy đặt lòng tin 

của bạn vào Đức Chúa Trời, Đấng không hề nói dối và lời 

Ngài còn đến đời đời.  

5. Đừng dựa trên những cảm xúc của bạn.  Hy vọng về sự cứu rỗi 

của bạn không thể đặt trên cảm xúc của bạn ở bất cứ thời điểm 

nào. Đúng hơn, hy vọng về sự sống đời đời của bạn phải được  

đặt trực tiếp trên một sự kiện lịch sử đó là—Đức Chúa Giê-xu 

Christ, Con Đức Chúa Trời, đã chết cho bạn và sống lại! Là một 

tạo vật mới trong Đấng Christ, bạn đương nhiên trở thành một 

người mới. Tội lỗi của bạn đã được tha thứ và sẽ không bị dùng để 

chống lại bạn trong ngày đoán xét. (Cô-lô-se 2: 13). Bạn đang thay 

đổi mỗi ngày vì Thánh Linh hiện đang ở trong bạn. Bây giờ bạn 

chính đặc tính của Đấng Christ. (Rô-ma 3:22.) 

Trong Đấng Christ, bạn có cả đời sống sung mãn và sự sống đời 

đời. Sự sống đời đời có nghĩa là bạn sẽ sống mãi mãi với Chúa trên 

thiên đàng. Nhưng có sự sống đời đời cũng có nghĩa là bạn có 

chính sự sống của Đức Chúa Trời bên trong bạn. Đức Chúa Trời của 

cả vũ trụ đã đóng dấu lời công bố của Ngài trên bạn và Ngài sẽ 

tiếp tục công tác biến đổi và yêu thương bạn cho đến khi công tác 

đó của Ngài trong bạn được hoàn tất! (Đọc Phi-líp1:6.)  

  

Tôi tin chắc rằng 

Đấng đã bắt đầu 

làm việc lành trong 

anh em sẽ làm trọn 

việc ấy cho đến ngày 

của Đấng Christ 

Jêsus. 

Phi-líp 1:6 



 

 

 

 
CÂU GỐC:  

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, 

người ấy là tạo vật mới, những gì  

cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở  

nên mới (2 Cô-rinh 5:17). 

 

LẼ THẬT QUAN TRỌNG:  

Khi chúng ta ăn năn tội lỗi mình và  

đặt đức tin nơi công tác hoàn tất  

của Chúa Giê-xu cho chúng ta  

trên thập tự giá, thì Đức Chúa Trời  

tha thứ tội lỗi và chào đón  

chúng ta vào gia đình của Ngài.  

Chúng ta được làm nên mới;  

được sinh lại hoàn toàn!  

 
ĐÁP ỨNG CỦA BẠN: 

• Bạn có sự đảm bảo cá nhân về  

sự cứu rỗi của mình không?  

• Bạn đặt hy vọng cứu rỗi của  

mình trên nền tảng nào?  

• Chuẩn bị một bài chia sẻ những  

lẽ thật này với người khác. 

L  I  F  E B  O  O  K 

Ghi chép 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   



 

 

 

L  I  F  E         B  O  O  K                        TUẦN 3 

          Những bước đầu tiên 
Hãy đọc: 2 Cô-rinh-tô 5:14, 15 

Dietrich Bonhoeffer đã viết “Khi Đấng Christ kêu gọi một  

người, Ngài mời người đó đến và chết đi”.  Sứ đồ Phao-lô đã  

nói, “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. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong  

đức tin củaCon Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính 

mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2: 20).   Đây chính là cốt lõi của  

công tác môn đồ hóa Cơ Đốc—theo Chúa Giê-xu với sự đầu  

phục hoàn toàn đời sống mình cho Ngài.  Trong cuộc hành  

trình theo Chúa Giê-xu này, có những bước đầu tiên rõ ràng  

mà mỗi tín hữu trong Chúa đều phải trải qua.  

1. Công khai xưng nhận đức tin của mình nơi Đấng Christ. 

Những quyết định quan trọng trong cuộc đời thường luôn 

được thông báo công khai. Bất cứ khi nào Chúa Giê-xu kêu 

gọi một người theo Ngài, Ngài luôn gọi người đó một cách 

công khai. Qua việc tuyên xưng lòng trung thành của mình 

với Chúa Giê-xu, bạn thông báo cho thế giới biết rằng bạn 

không hổ thẹn khi công nhận Ngài là Chúa của cuộc đời  

mình. Sự xưng nhận công khai này góp phần làm chắc  

chắn sự kết ước của bạn. (Ma-thi-ơ 10:32; Rô-ma 10:9, 10.)  

2.  Làm theo Chúa Giê-xu báp têm bằng nước.  Sự báp-

têm của bạn là lời tuyên bố công khai về đức tin của 

bạn. Bạn tuyên bố rằng mình đã chết đi nếp sống  

cũ và đã sống lại để bước đi trong đời sống mới 

nơi Chúa Giê-xu. Sự báp têm của bạn cũng là  

cơ hội tuyệt vời để chia sẻ đức tin của bạn nơi 

Chúa Giê-xu với gia đình và bạn bè của mình.  

(Rô-ma 6: 4)

3. Xin Đức Thánh Linh đổ đầy và kiểm soát bạn.  

Thánh Linh là Đấng Yên Ủi mà Chúa Giê-xu đã  

   hứa đem đến cho những người theo Ngài.  

   Thánh Linh sống bên trong mỗi chúng ta là Cơ 

Đốc Nhân, Ngài ban cho chúng ta quyền năng 

để hành động, suy nghĩ và nói năng theo cách  

   đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bông trái, ân tứ và  

   quyền năng của Thánh Linh đang sẵn dành  

   cho bạn. Chúng ta sẽ nghiên cứu điều này  

   sâu hơn trong phần IV (Êph 5:18.) 

 

Thế thì, hễ ai 

xưng nhận Ta 

trước mặt thiên 

hạ, Ta cũng sẽ 

xưng nhận người 

ấy trước mặt Cha 

Ta ở trên trời . 

Ma-thi-ơ 10:32  

 



 

 

 

 L I F E B O O K  
 

4. Xoay khỏi mọi tội lỗi được biết đến. Chúng ta có thể sống đời sống thánh khiết 

nhờ quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời, Đấng sống trong chúng ta. Ngay 

khi Chúa tỏ cho chúng ta biết bất cứ lời nói, thái độ hay hành động nào không tôn 

cao Chúa, thì chúng ta nên xưng nhận tội lỗi của mình và ăn năn triệt để. Khi chúng 

ta bước đi trong ánh sáng của Ngài, mối thông công của chúng ta với Chúa Giê-xu 

sẽ cứ vững mạnh và chúng ta được càng gần Ngài hơn. (I Giăng 1:7-9.) 

   5. Hiệp lại với một hội thánh địa phương có Chúa Giê-xu là trung tâm. Mối thông 

công với các tín hữu khác là điều thiết yếu cho sự tăng trưởng của bạn trong Chúa. 

Chúng ta được tiếp sức qua mối thông công và thờ phượng với nhau, và qua đó 

chúng ta cũng tiếp sức cho những người khác. Trung tín tham gia vào một hội 

thánh tôn cao Chúa Giê-xu sẽ cho bạn đặc ân được phục vụ và dâng hiến cho Chúa 

cũng như dân sự Ngài. (Hêb 10:24-25.) 

   6. Hầu việc Chúa bằng cách phục vụ người khác.  Là những người theo Chúa Giê-xu, 

chúng ta phải phục vụ người khác. Thay vì tập trung vào những nhu cầu của chính 

mình, hãy tập trung vào Chúa và người khác để bạn có thể chăm sóc họ bằng Danh 

của Ngài. Khi bạn tận hiến đời sống mình cho Chúa và cho người khác, bạn sẽ làm 

cho Chúa Giê-xu Christ chúng ta được tôn cao. (Mác 10:44-45.)    

   7. Mở lòng ra với Chúa qua Kinh Thánh Lời của Ngài.  Đừng để một ngày trôi qua mà 

không đọc, học và suy gẫm Lời Chúa, là Kinh Thánh. Kinh Thánh là bức thư tình yêu 

của Đức Chúa Trời gửi cho bạn. Qua những trang Kinh Thánh đó, Đức Chúa Trời 

phán với bạn—hướng dẫn, cảnh báo, sửa dạy và bày tỏ tình yêu của Ngài. Hãy nhìn 

xung quanh bạn. Mọi thứ bạn thấy đang mai một dần—ngoại trừ Lời của Đức Chúa 

Trời. Lời Chúa còn lại đời đời. (Ê-sai 40:8; Thi 119:105.) 

   8. Phát triển đời sống cầu nguyện của bạn.  Không có đặc ân nào trên đất cao hơn 

đặc ân được tương giao với Đức Chúa Trời. Nhờ huyết của Chúa Giê-xu, chúng ta 

được trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu. Bạn có thể bắt 

đầu ngày hôm nay bằng cách sử dụng lời cầu nguyện mẫu mà Chúa Giê-xu đã dạy 

trong Ma-thi-ơ 6:9-13. Khi bạn cầu nguyện, hãy tin cậy Chúa đáp lời mình. Bạn có 

thể là người thay đổi thế giới bằng sự cầu nguyện!  (Mác 11:24; Hê-bơ-rơ 10:19-23.) 

   9. Giới thiệu cho người khác về Chúa Giê-xu. Quả là một vinh dự khi được đại diện 

cho Chúa Giê-xu! Hàng triệu người trên khắp thế giới đang khát khao muốn biết 

Đức Chúa Trời. Họ sẵn sàng tiếp nhận Đấng Christ—chỉ khi có người nào đó chỉ cho 

họ con đường đến với Ngài.  Hãy nhạy bén với những cơ hội ngày hôm nay để chia 

sẻ với người khác về tình yêu của bạn dành cho Đấng Christ và đức tin của bạn nơi 

Ngài. Sẽ là một sự vui mừng lớn khi giới thiệu một ai đó đến với Chúa Giê-xu (Công 

Vụ 1:8.)  

   10. Tin cậy những lời hứa của Chúa.  Đức Chúa Trời vui lòng khi chúng ta sống bởi 

đức tin, tin cậy những gì Ngài đã phán. Chúa đã ban cho chúng ta lời hứa về sự hiện 

diện của Ngài (Hêb 13:5.). Ngài cũng đã ban lời hứa về mục đích của Ngài (Rô-ma 

8:28, 29.)  Ngài cũng hứa chu cấp cho chúng ta (Phi líp 4:19.)  Ngài cũng hứa ban 

cho chúng ta quyền năng của Ngài (1 Cô-rinh-tô 10:13.) Hãy là người của đứctin và 

tin cậy những lời hứa của Đức Chúa Trời cho bạn (2 Cô-rinh 5:7.)  

 
  

 



 

 

 

 
CÂU GỐC:  

Nhưng hãy tăng trưởng trong ân  

điển và sự hiểu biết Chúa và  

Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa  

Jêsus Christ. Cầu xin vinh quang  

thuộc về Ngài, từ nay cho đến  

đời đời! A-men. (2 Phi-e-rơ 3:18) 

 
LẼ THẬT QUAN TRỌNG:  

Môn đồ hóa là cuộc hành trình  

trọn đời sống dưới quyền làm  

Chúa của Chúa Giê-xu và sự  

hướng dẫn của Đức Thánh Linh  

đồng thời ảnh hưởng người khác  

để họ cũng theo Chúa Giê-xu   

 
ĐÁP ỨNG CỦA BẠN: 

 Bạn đã thực hiện mười bước 
căn bản này trong bước 
đường theo Chúa Giê-xu của 
mình chưa? 

 Bạn có đang huấn luyện một 
nhóm nhỏ nào đó không? Ai 
là “Ti-mô-thê” của bạn? 

 Hãy lên một kế hoạch hành 
động để chia sẻ mười bước 
này với người khác. 

 
 

L  I  F  E B  O  O  K 
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TUẦN 4 L  I  F  E B  O  O  K 

Ân điển lạ lùng 
Hãy đọc Giăng 1:14 - 17  
Hai lẽ thật làm Cơ Đốc Giáo khác biệt với tất cả những tôn giáo 

còn lại trên thế giới đó là: sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ và 

ân điển của Đức Chúa Trời. Ở hầu hết các tôn giáo lớn khác, con 

người nỗ lực để làm cho chính mình được chấp nhận trước mặt 

Chúa hay một vị thần nào đó. Nhưng trong Cơ Đốc Giáo, Đức 

Chúa Trời ban sự công chính của Ngài cho chúng ta bởi đức tin. 

Đây là điều Kinh Thánh gọi là sự công chính được ban cho (Rô-

ma 4:19-25.) Những tôn giáo do con người tạo ra bắt đầu với các 

bộ nguyên tắc của những điều nên làm và không nên làm nhưng 

Cơ Đốc Giáo bắt đầu với đã hoàn tất! Trên thập tự giá khi Chúa 

Giê-xu kêu lớn tiếng: “Mọi việc đã hoàn tất” (Giăng 19:30).  Cái giá  

  cho sự cứu rỗi của bạn đã được trả đủ. Ân điển còn cao hơn  

   lòng thương xót. Ân điển của Đức Chúa Trời là ân huệ Ngài ban 

    cho chúng ta dầu chúng ta không xứng đáng để nhận. Ân điển  

      của Đức Chúa Trời là Ngài làm cho chúng ta đủ sức để sống      

       đời sống làm vui lòng Ngài. Chúng ta nhận ân điển của Chúa  

        bởi đức tin, và ngay cả đức tin của chúng ta cũng là sự ban  

         cho của Chúa. Có một vài công việc của ân điển đã được  

           nhắc đến trong Kinh Thánh. Gồm những điều sau đây: 

1. Ân điển cứu chuộc. Charles Spurgeon đã đúng khi 

nhận định rằng: “Con ngườI không đóng góp được 

một chút gì cả trong sự cứu rỗi của chính 

mình.”Chính Đức Chúa TrờI là Đấng cứu chúng ta  

   bằng ân điển Ngài. Điều này có nghĩa là Đức Chúa  

    TrờI, vì tình yêu lớn lao dành cho bạn, đã cứu bạn  

     khi bạn đặt lòng tin của mình nơi Đấng Christ,

mặc dù bạn không xứng đáng để nhận ơn Ngài. Khi   

  chúng ta tin nơi công tác hoàn tất của Chúa Giê-xu  

    khi trả thay cho nợ tội của chúng ta trên thập tự  

     giá, thì Đức Chúa Trời ban sự công chính của  

       Ngài cho chúng ta bởi đức tin nơi Ngài. (Đọc   

         Êph 2:8-9; Tít 3:5.) 

2. Ân điển bảo đảm.  Mối quan hệ của chúng  
  ta với Đức Chúa Trời là chắc chắn vì ân điển  

   của Ngài. Có thể thêm điều gì nữa vào giá  

    chuộc đã được thực hiện cho tội lỗi của  

     bạn—là huyết đã đổ của Chúa Giê-xu không? 
 

Không phải bởi việc 

công chính chúng ta đã 

làm, nhưng bởi lòng 

thương xót của Ngài, 

qua việc thanh tẩy của 

sự tái sinh và đổi mới 

của Đức Thánh Linh. 

Tít 3:5 



 

 

 

Hẳn bạn được thuyết phục như Phao-lô rằng  

Chúa Giê-xu hoàn toàn có thể bảo vệ và giữ gìn 

những gì Ngài đã mua bằng chính huyết của  

Ngài (2 Ti-mô-thê 1:12.) Giá chuộc cho tội lỗi của  

chúng ta đã được trả đầy đủ bởi huyết của Chúa  

Giê-xu đổ ra vì chúng ta (Rô-ma 5:1-2.) 

3. Ân điển thánh hóa.  (Tít 2:11-14.)  Hãy để ý hiệu 
lực của ân điển Đức Chúa Trời trên đời sống của  

chúng ta. Ân điển Đức Chúa Trời dạy chúng ta:  

1) nói “không” với những điều không tin kính và  

tham dục của thế gian, 2) nói “vâng” với những điều  

tin kính, và 3) sống với lòng mong đợi, với hy vọng về 

sự trở lại của Chúa Giê-xu. 
4. Ân điển phục vụ. (Đọc 2 Cô-rinh-tô 8:9; Êph 3:1-2.) Ân 

điển của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta có đủ sức để 

phục vụ người khác nhân danh Chúa Giê-xu Christ . 

5. Ân điển gây ngạc nhiên.  Đức Chúa Trời thích ban phước 

cho chúng ta là con cái Ngài. Chính xác là Ngài ban cho 

chúng ta từ ân điển này đến ân điển khác. Ngài làm chúng ta 

ngạc nhiên với những phước hạnh bất ngờ và thêm cho 

chúng ta năng lực trong mọi hoàn cảnh để chúng ta tôn cao 

Ngài.  (Giăng 1:16.)  

6. Ân điển thêm sức. Trong đoạn 4 của sách Công vụ, hội  

thánh lần đầu tiên trải qua sự bắt bớ. Họ đáp ứng lại điều đó 

bằng cách cầu nguyện xin Chúa thêm sức và xin sự bày tỏ rõ 

ràng rằng Chúa Giê-xu đang sống. Đức Chúa Trời đã nhậm lời 

cầu nguyện của họ, ban cho họ quyền năng và ân điển lớn lao. 

(Đọc Công Vụ. 4:33.)  

7. Ân điển đầy đủ.  Phao-lô hiểu được sự yếu đuối của chính 

mình. Nhưng ông biến sự yếu đuối của mình thành sự chiến thắng 

cho Đấng Christ, hoán đổi những gì mình không có cho tất cả 

những gì Chúa Giê-xu có! Cho dù hoàn cảnh của bạn có khó khăn 

bao nhiêu đi nữa, thì ân điển của Đức Chúa Trời vẫn đủ cho bạn 

(Đọc 2 Cô-rinh-tô 12:9, 10.)  

Hãy nhận lấy lời công bố này từ Lời của Đức Chúa Trời 
cho hôm nay: “Nguyện xin ân điển của Chúa là Đức Chúa 
Jêsus Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự 
tương giao của Đức Thánh Linh ở với tất cả anh em!”  
(2 Cô-rinh-tô 13:13). 

Nguyện xin ân điển 

của Chúa là Đức 

Chúa Jêsus Christ, 

tình yêu thương của 

Đức Chúa Trời,và sự 

tương giao của Đức 

Thánh Linh ở với tất 

cả anh em! A-men. 

IICô 13:13 



 

 

 

 
CÂU GỐC:  

“Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em 

được cứu, điều nầy không đến từ anh 

em mà là tặng phẩm của Đức Chúa 

Trời; cũng không do việc làm của anh 

em để không ai có thể tự hào. Vì chúng 

ta là công trình của tay Ngài, được tạo 

dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực 

hiện những việc lành mà Đức Chúa 

Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta 

làm theo” (Êph 2:8-10). 

 
LẼ THẬT QUAN TRỌNG:  

Ân điển của Đức Chúa Trời là ân huệ 

ban cho chúng ta dầu chúng ta 

không xứng đáng để nhận và là 

quyền năng thêm sức của Đức Chúa 

Giê-xu ở trong chúng ta.  

 
ĐÁP ỨNG CỦA BẠN: 

• Bạn có đang tin nơi việc lành của 

mình để được cứu rỗi không, hay 

bạn hoàn toàn tin cậy nơi công 

tác đã hoàn tất của Chúa Giê-xu 

cho bạn tại thập tự giá?  

• Có lĩnh vực nào bạn cảm thấy yếu 

đuối hay thiếu thốn không? Hãy 

đọc lại 2 Cô-rinh-tô 12:9-10 và nhận 

lấy ân điển của Đức Chúa Trời. 

• Hãy chuẩn bị một sứ điệp về 
ân điển của Đức Chúa Trời và 
chia sẻ những lẽ thật này với 
người khác. 

L  I  F  E B  O  O  K 
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L  I  F  E B  O  O  K TUẦN 5 

Năm lời công bố  

của đức tin 
Hãy đọc Giê-rê-mi 1:4-19  
Khi Đức Chúa Trời kêu gọi một người hầu việc Ngài, thì Ngài cũng 

làm cho người đó đủ sức cho chức vụ Ngài giao phó. Bạn có thể 

cảm thấy không đủ tiêu chuẩn để nhận công việc, như Giê-rê-mi 

đã cảm nhận. Một khi Đức Chúa Trời kêu gọi Giê-rê-mi, Ngài 

không cho phép ông đưa ra cớ biện minh nào. Đức Chúa Trời quở 

trách Giê-rê-mi vì ông nói rằng mình không thể thực hiện sự kêu 

gọi đó được. Và rồi Đức Chúa Trời bảo Giê-rê-mi đừng bao giờ nói 

rằng mình không thể làm những gì Đức Chúa Trời kêu gọi ông làm.  

Giống như Giê-rê-mi, bạn được gọi để đem sứ điệp của Đức Chúa  

Trời đến cho thế hệ của bạn. Ngài sẽ trang bị bạn cho công tác  

đó. Có năm lời công bố đức tin đã xuất hiện từ sự kêu gọi vào  

chức vụ của Giê-rê-mi. Mỗi lời công bố đức tin đều chứa đựng  

đức tin vào sức lực của Đức Chúa Trời trong bạn. Sự sẵn sàng  

của bạn được hoán đổi với sức lực của Ngài. Giờ đây bạn có thể  

nói rằng: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho 

tôi” (Phi-líp. 4:13). Hãy dạn dĩ công bố từng lời sau đây.  

Hãy nói lớn tiếng cho đến khi bạn tin điều đó từ sâu thẳm  

trong lòng mình. Và rồi hãy bước ra bởi đức tin để ảnh  

hưởng thế hệ của mình cho Đức Chúa Trời.  

LỜI CÔNG BỐ ĐỨC TIN THỨ NHẤT: “Tôi quan trọng 

với vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì vậy, tôi sẽ hành 

động như một đại sứ”.  “Trước khi tạo nên con trong 

lòng mẹ, Ta đã biết con, Trước khi con ra đời, Ta đã  

biệt riêng con; Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các 

nước” (Giê-rê-mi 1:5). Trước khi bạn sinh ra, Đức Chúa 

Trời đã biết bạn và biệt riêng bạn cho sự kêu gọi  

của Ngài. Bạn nên bước đi trong sự cao trọng của  

sự kêu gọi  của mình là đại sứ của Đấng Christ  

(1 Cô-rinh-tô 5:20; Phi-líp 1:17.)  

LỜI CÔNG BỐ ĐỨC TIN THỨ HAI: “Lời của Chúa 

ở trong miệng tôi.  Vì vậy tôi sẽ nói như là một 

tiên tri của Đức Chúa Trời”. ““Nầy, Ta đã đặt lời 

Ta trong miệng con” (Giê-rê-mi 1:9).  Bạn nên nói 

với thẩm quyền, nhận biết rằng Đức Chúa Trời  

đã phân phát sứ điệp của Ngài qua bạn. Hãy 

Tôi làm được 

mọi sự nhờ 

Đấng ban năng 

lực cho tôi. 

Phi-líp 4:13 
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đem đến cho dân sự sứ điệp mà Chúa đã ban cho bạn. Khi bạn giảng lời 

Chúa, hãy mong đợi Ngài hành động! (Đọc 1 Phi-e-rơ 4:11.) 

LỜI CÔNG BỐ ĐỨC TIN THỨ BA: “Công việc của Đức Chúa Trời là công 

việc của tôi.  Vì vậy tôi sẽ là người làm việc chăm chỉ.”  Đức Chúa Trời sai 

phái một tiên tri nhỏ tuổi: “để con bứng gốc hoặc phá sập, tiêu diệt hoặc lật 

đổ, xây dựng hoặc vun trồng” (Giê-rê-mi1:10).  Nói cách khác, Đức Chúa Trời 

đưa Giê-rê-mi vào công việc. Bạn đang tham gia vào công việc quan trọng 

nhất trên thế giới. Vậy thì, tại sao người nông dân lại làm việc chăm chỉ 

trên cánh đồng của ông ấy hơn bạn làm việc trên cánh đồng thuộc linh của 

mình?  Tại sao em sinh viên lại học tập chăm chỉ hơn bạn? Tại sao người 

thương gia lại nhiệt thành xây dựng công việc của mình hơn bạn nhiệt 

thành xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời?  

Chúa Giê-xu không bao giờ vội vàng, nhưng Ngài cũng không hề chậm 

trễ. Ngài không lãng phí một giây phút nào. Một vị mục sư nổi tiếng nọ 

một lần kia được hỏi về bí quyết thành công của chức vụ mình, ông đã trả 

lời: Yêu Chúa, yêu người, cầu nguyện nhiều và làm việc chăm chỉ”. Chúa 

Giê-xu làm việc ngay lập tức và chăm chỉ. Chúng ta cũng nên như vậy. (Thi 

Thiên 90: 12, Giăng 9: 4; Ê-phê-sô 5:16.) 

LỜI CÔNG BỐ ĐỨC TIN THỨ TƯ: “Sự mặc khải chính là năng lực của tôi. 

Vì vậy tôi sẽ cầu nguyện”. Đức Chúa Trời hỏi Giê-rê-mi: “Con nhìn thấy gì?” 

(Giê-rê-mi 1:11).  Khải tượng của bạn—sự mặc khải của bạn là gì? Sự mặc 

khải là lẽ thật của Đức Chúa Trời mà Ngài muốn bày tỏ cho bạn và qua 

bạn. Giáo dục là điều quan trọng. Mặc khải còn quan trọng hơn. (Lu-ca 

18:1). 

 

 

 

 

 

 

 
 

LỜI CÔNG BỐ ĐỨC TIN THỨ NĂM: “Tôi phải gieo, rồi mới gặt được. Vì vậy 

tôi sẽ gieo trong đức tin”. Bây giờ là lúc bạn “đứng lên và nói” (Giê-rê-mi 1:17).  

Người nông dân phải gieo hạt trước khi gặt, vì vậy bạn phải gieo hạt giống 

của Lời Đức Chúa Trời bằng đức tin để rồi mới có thể gặt vụ mùa của mình 

được. Thứ tự của Chúa là: gieo, rồi mới gặt. Ban cho, rồi mới được nhận lãnh 

(Lu-ca 6:38; Ga-la-ti 6:9; Công vụ 20:35.) 



 

 

 

 

CÂU GỐC: 

Trước khi tạo nên con trong 
lòng mẹ, Ta đã biết con,Trước 
khi con ra đời, Ta đã biệt riêng 
con; Ta đã lập con làm nhà tiên 
tri cho các nước (Giê-rê-mi 1:5). 

 

LẼ THẬT QUAN TRỌNG: 

Bạn đã được Đức Chúa Trời 
kêu gọi làm sứ giả đem Lời 
của Ngài đến cho dân tộc của 
bạn và các dân tộc khác. 
Chúa đã biệt riêng bạn cho sự 
kêu gọi này trước khi bạn ra 
đời. 

 

ĐÁP ỨNG CỦA BẠN: 

• Hãy công bố lớn tiếng những 
lời công bố này mỗi ngày trong 
tuần này. 

• Chuẩn bị và chia sẻ một sứ điệp 

về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời 

với Giê-rê-mi và sự kêu gọi của 

Ngài dành cho các sứ giả trong 

thời đại của chúng ta  

L  I  F  E B  O  O  K 
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TUẦN 6 L  I  F  E B  O  O  K 

Đảm bảo một đời sống 

kết quả suốt đời 
Hãy đọc: Thi thiên 78:72; 2 Phi-e-rơ 1:2-11  
Nếu tôi có thể cầu nguyện một điều cho bạn là người hầu việc 

Chúa, thì tôi sẽ cầu nguyện xin Chúa sẽ ban cho bạn một chức vụ 

kết quả, tôn cao Ngài cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. Kinh 

Thánh miêu tả những phẩm chất mà chúng ta có thể nuôi dưỡng 

để có thể đảm bảo một đời sống hầu việc Chúa hiệu quả, ích lợi. 

Và khi chúng ta phát triển những phẩm chất này, đảm bảo chúng 

ta sẽ không bao giờ phai nhạt tình yêu của mình dành cho Chúa. 

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta “Quyền năng của Đức Chúa  

 Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự  

   tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta  

    bằng vinh quang và nhân đức của Ngài” (2 Phi-e-rơ 1:3). Hãy  

     nhờ Thánh Linh thay đổi bạn và cùng làm việc với Ngài bằng  

       cách nuôi dưỡng những phẩm chất này mỗi ngày..  

1. Đức tin. “thêm cho đức tin mình. . .” (2 Phi-e-rơ 1:5).  Đức tin 

là nền vững chắc của phẩm chất vì đức tin đơn giản là tin 

cậy Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài. Đừng cho 

phép tâm trí của bạn phát triển những kiểu tư duy vô tín.  

2. Nhân đức (hay lòng tốt).  “thêm cho đức tin mình lòng 

nhân đức. . .” (2 Phi-e-rơ 1:5).  Nghĩa của từ nhân đức là 

ưu tú về mặt đạo đức. Những người hầu việc Chúa 

phải không chỗ trách được và không rơi vào chỗ là  
   nạn nhân của việc lạm dụng tiền bạc, tình dục hay  

   quyền lực. (Hãy đọc những phẩm chất của những  

người giám hộ thuộc linh trong 1 Ti-mô-thê 3:2-7.)  

Hãy xử lý không thương tiếc với tất cả tộI lỗI và  

 nuôi dưỡng một sự tận hiến trọn thành cho Chúa  

  Giê-xu. Người chính trực là người trọn vẹn,  

    không có sự khác nhau giữa lúc người đó xuất   

     hiện nơi công chúng và con người thật của  

      người đó lúc ở riêng một mình. 

3. Tri thức.  “thêm cho nhân đức sự tri thức” (2 

Phi-e-rơ 1:5).  Chúa Giê-xu phán chúng ta phải  

  yêu mến Đức Chúa Trời bằng tất cả tâm trí  

   mình. (Ma-thi-ơ 22:37.) Đức Chúa Trời muốn  

    bạn tiếp tục tăng trưởng về thể xác, tâm trí 

Quyền năng của 

Đức Chúa Trời đã 

ban cho chúng ta 

mọi điều liên quan 

đến sự sống và sự 

tin kính, qua sự 

nhận biết Ngài là 

Đấng đã kêu gọi 

chúng ta bằng vinh 

quang và nhân đức 

của Ngài. 

2 Phi-e-rơ 1:3 



 

 

 

và tâm linh. Hãy tiếp tục đọc, đặt câu hỏi,  

và khao khát tri thức cũng như sự khôn ngoan 

(Cô-lô-se 2: 2-3). 

4. Tiết chế.  “thêm cho tri thức tính tiết chế” (2 Phi-e- 

rơ 1:6). Nhiều người ngày hôm nay bị giận dữ và  

phẫnnộ thắng hơn mình. Giận dữ đến mức mất  

kiểm soát không bao giờ là điều có thể chấp nhận  

được đối với người hầu việc Chúa (2 Ti-mô-thê 2:24.) 

Bằngquyền năng Thánh Linh chúng ta có thể kiểm  

soát những cảm xúc và hành động của mình để không 

dự phần vào suy nghĩ hay việc làm hư hoại. Những ước  

muốn chính đáng của chúng ta cũng nên đểdưới sự  

kiểm soát của Đức Thánh Linh. Sự nhu mì thật, như đã  

được Chúa Giê-xu thể hiện một cách hoàn hảo, đó chính  

là sức mạnh có kiểm soát. 

5. Kiên nhẫn.  “thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn” (2 Phi-e-rơ 

1:6).  Vẫn còn quá sớm để nản lòng. Có ai đó đang đọc 

những dòng này mà vô cùng ngã lòng trong chức vụ. Lời 

của Chúa đến với bạn ngày hôm nay:  “Chớ mệt mỏi trong 

khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến 

mùa chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9).  Cho dù hoàn cảnh của 

bạn có khó khăn đến đâu đi nữa, thì cũng đừng bao giờ, 

đừng bao giờ, đừng bao giờ mất đức tin! Để thắng cuộc 

đua, bạn phải ở trong cuộc đua mới được!  (Đọc Hêb 12:1-7.) 
6. Tin kính.  “thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính” (2 Phi-e-rơ 1:6).  Tin 

kính không phải là công bình riêng hay tuân thủ luật pháp cách 

cứng nhắc. Thực ra, tin kính rất trái ngược với những điều đó. Tin 

kính có nghĩa là nuôi dưỡng sự sống của Đức Chúa Trời trong 

chúng ta, nhận ấy quyền năng của Thánh Linh Ngài. Bạn có thể 

kinh nghiệm “đời sống hoán đổi”—hoán đổi những gì bạn không 

có để nhận lấy tất cả những gì Chúa Giê-xu có. Khi bạn đầu phục 

Ngài, bạn thật sự đang được biến đổi để trở nên giống như hình 

ảnh của Đấng Christ. (Rô-ma 8:28, 29.)  

7.  Tình anh em.  “thêm cho lòng tin kính tình huynh đệ” (2 Phi-e-rơ 1:7).  

Đức Chúa Trời gọi chúng ta bày tỏ một phẩm chất mà người ta đói 

khát được nhận lấy—đó là sự tử tế. Một sự đụng chạm của lòng trắc 

ẩn, lời nói hay lời nhắn khích lệ, lời cầu nguyện của bạn cho một ai  

   đó đang có nhu cầu—thì trong mắt của Chúa những hành động đơn 

giản này có thể là điều quan trọng nhất mà bạn làm trong ngày hôm 

nay. Trong thế giới mà phần lớn người ta tìm tư lợi cho mình, thì sự  

  tử tế của bạn sẽ thật sự nổi bật và sẽ là lời chứng tuyệt vời cho Chúa. 

…và hi vọng không 

làm chúng ta hổ 

thẹn, vì tình thương 

của Đức Chúa Trời 

tuôn đổ vào lòng 

chúng ta bởi Đức 

Thánh Linh là Đấng 

đã được ban cho 

chúng ta. 

Rô-ma 5:5 



 

 

 

8. Tình yêu thương.  “thêm cho tình huynh 

đệ tình yêu thương” (2 Phi-e-rơ 1:7).  Tình yêu 

thương phải là động lực thúc đẩy đằng sau 

mọi chức vụ (2 Cô-rinh-tô 5:14-15; Ga-la-ti 

5:6.)  Tình yêu thương là điều lớn lao nhất 

trong tất cả phẩm hạnh Cơ Đốc. Tình yêu 

thương của Đấng Christ là một phần của trái 

Thánh Linh mà Đức Chúa Trời sẽ phát triển 

trong chúng ta khi chúng ta tin cậy Ngài.  

“. . . vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn 

đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là 

Đấng đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 

5:5) 

CÂU GỐC: 
Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh 

hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm 

linh, linh hồn, và thân thể anh em được giữ 

vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa 

chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ quang 

lâm! Đấng đã kêu gọi anh em là thành tín, 

chính Ngài sẽ làm việc đó (1 Tê-sa 5:23, 24). 

LẼ THẬT QUAN TRỌNG: 
Tất cả những người lãnh đạo Cơ Đốc hiệu 

quả phải liên tục phát triển nhân cách của 

mình. Đức Chúa Trời đã ban chúng ta tất cả 

những gì có cần cho cuộc sống và sự tin 

kính qua mối quan hệ phát triển mỗi ngày 

với Chúa Giê-xu. (2 Phi-e-rơ1:3, 4.) 

ĐÁP ỨNG CỦA BẠN: 
• Ngay bây giờ, hãy dừng lại một chút và 

kết ước nuôi dưỡng tám đặc điểm nhân 

cách này trong đời sống của bạn. Hãy 

đầu phục Đức Thánh Linh và để cho Ngài 

sinh bông trái của Ngài trong bạn.  

• Hãy nghiên cứu phân đoạn này trong 

tinh thần cầu nguyện mỗi ngày trong 

tuần này, cầu xin Chúa sản sinh và gia 

tăng những phẩm chất này trong bạn. 

L  I  F  E B  O  O  K 

Ghi chép 
 

 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

   

   

 

 
 

 

 
 

   

 
 

 
 

   

 
 

 

   
 

 



 

 

 

L  I  F  E B  O  O  K TUẦN 7 

Được Đức Chúa Trời  

Phê Chuẩn 

Đọc 2 Ti-mô-thê 2:15  
Jim Elliot là một giáo sỹ tử vì đạo. Cũng với bốn giáo sỹ can đảm 

khác, Elliot đã bỏ mạng sống mình vì Đấng Christ trong nỗ lực đem 

Phúc Âm tới bộ lạc Waodoni xa xôi ở Ecuador.  

Khi Jim Elliot chỉ mới 20 tuổi, ngay trước khi tốt nghiệp cao đẳng, 

chàng thanh niên này đã nhận xét rằng “bằng cấp” duy nhất thật 

sự quan trọng là bằng mà ông gọi là A.U.G--Approved Unto God 

(được Đức Chúa Trời phê chuẩn) 

Cần học những “môn nào” để nhận được “bằng cấp” này? Nói cụ 

thể, chúng ta phải làm gì để được Đức Chúa Trời phê chuẩn trong 

chức vụ của mình. Sau đây là một số “môn học bắt buộc” để nhận 

bằng A.U.G.  

1. Cầu nguyện. Bạn có đang tăng trưởng trong mối tương giao 

với Chúa không? Charles Spurgeon đã nói với các truyền đạo trẻ mà 

ông đang huấn luyện rằng tài sản lớn nhất của họ là “quen thuộc với 

Ngai Thi Ân”. Chúa Giê-xu dạy rằng chúng ta nên luôn luôn giữ tinh 

thần cầu nguyện, và cầu nguyện giúp giữ chúng ta khỏi sự nản lòng  

và kiệt sức trong chức vụ  (Đọc Lu-ca 18:1.)  

Và đây là “môn học cấp tốc” giúp bạn củng cố đời sống cầu 

nguyện:  

 Cầu nguyện với sự kết ước. Các môn đồ đã lập một giờ 

nhất định dành riêng cho sự cầu nguyện. Chúng ta cũng 

nên có giờ dành riêng cho cầu nguyện.  (Công vụ 3:1.) 

 Cầu nguyện sốt sắng. Gordon Lindsay rằng “mỗi Cơ 

Đốc Nhân nên cầu nguyện ít nhất một lời cầu 

nguyện mạnh mẽ mỗi ngày (Gia-cơ  5:16; Ma-thi-ơ 

11:12.) 

 Cầu nguyện cụ thể. (Ma-thi-ơ 16:19.) 

 Cầu nguyện với các tín hữu khác. (Công vụ 4:24.) 
 Cầu nguyện bền đỗ, cho đến khi được đáp lời. (Lu-

ca 11:9.)  
 Cầu nguyện dạn dĩ. (Hêb 4:16.)  

 Cầu nguyện mong đợi Chúa đáp lời. (I Giăng 

5:14, 15.)  

Đức Chúa Jêsus 

kể cho môn đồ 

một ẩn dụ để 

cho họ thấy cần 

phải cầu nguyện 

luôn, chớ hề nản 

lòng. 

Lu-ca 18:1 



 

 

 

 L I F E B O O K  

2. Lòng thương xót. Tình yêu thương là bàn đạp cho mọi chức vụ hiệu quả. Một 

mục sư trẻ trong Hội Cứu Thế Quân một lần kia đã gửi một bức thư cho Đại Tướng 

William Booth, thư viết rằng mình đã cố gắng hết sức trong chức vụ nhưng dường 

như không có hiệu quả. Đại Tướng Booth đã hồi âm ngắn gọn, mạnh mẽnhư sau: 

“Thử dùng nước mắt” (Thi 126:5, 6; Gal 5:6.)  

3. Khải tượng. Tôi chưa từng thấy người nào bước vào chức vụ với một khải tượng 

nhỏ. Điều bi thảm đó là tôi đã từng thấy nhiều người bước ra khỏi chức vụ với một khải 

tượng nhỏ. Ma quỷ đã dùng búa hoạn nạn và đục nản lòng để gọt sạch những hy 

vọng và ước mơ của họ. Đột nhiên, họ nhận ra khải tượng của mình không còn là khải 

tượng mang tầm vóc của Đức Chúa Trời nữa, mà chỉ mang tầm vóc của con người. 

Tôi khẩn nài bạn: Hãy bảo vệ khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho mình bằng bất cứ 

giá nào! Và hãy nhớ khải tượng của chúng ta trước tiên là về chính mình Ngài, rồi sau 

đó mới là khải tượng về chức vụ cho Ngài (Châm ngôn 29:18.)  

4. Đức tin. William Carey, một giáo sỹ vĩ đại phục vụ ở Ấn-Độ, đã nói: “Hãy nỗ lực 

làm những điều lớn lao cho Chúa. Mong đợi những điều lớn lao từ Ngài”. Tất cả mọi 

lãnh đạo Cơ Đốc đều sở hữu đức tin lớn. Đức tin giống như cơ bắp: “Khi bạn luyện 

tập đức tin của mình, nó sẽ lớn lên”. Nếu bạn không nới rộng đức tin của mình ra, thì 

nó suy nhược và trở nên yếu. (Hêb  11:6.)  

5. Khiêm nhường. Một học giả Cơ Đốc tin kính đã từng nói thế này, “Nếu bạn biết 

tiếng Hê-bơ-rơ, La-tin và Hy-lạp , thì đừng giống như những người đã đóng đinh 

Chúa Giê-xu mà để nó trên Đầu Ngài. Nhưng hãy đem kiến thức về tiếng Hê-bơ-

rơ, La-tin và Hy-lạp của bạn mà đặt dưới Chân Ngài”. Mỗi ngày chủ ý hạ mình 

xuống trước mặt Chúa chính là điều thiết yếu cho sức khỏe của linh hồn chúng ta. 

(1 Phi 5:5, 6.)  

6. Công việc. Đây là một lẽ thật quan trọng trong chức vụ: Không một lượng công 

việc nào có thể bù đắp được cho việc thiếu sự xức dầu của Đức Thánh Linh. Nhưng 

điều cũng đúng tương tự đó là không có lượng xức dầu nào có thể bù đắp được 

cho sự thiếu làm việc chăm chỉ. Một tác giả Cơ Đốc nổi tiếng đã từng nói với tôi: 

“Đức Thánh Linh không có phân loại”. Ngài truyền cảm hứng, nhưng để thực hiện 

những công việc của vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta phải đổ mồ hôi! (2 Cô-rinh 

6:4 -10; 12:15.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CÂU GỐC: 

Hãy chuyên tâm để được đẹp lòng 
Đức Chúa Trời như người làm công 
không có gì đáng thẹn, thẳng thắn 
giảng dạy lời chân lý (2 Ti-mô-thê 
2:15). 
 

LẼ THẬT QUAN TRỌNG: 

Chúng ta phải làm việc chăm chỉ 
mỗi ngày để trình diện trước mặt 
Chúa và tận tụy với những sự theo 
đuổi làm Chúa mỉm cười và hài 
lòng. 
 

ĐÁP ỨNG CỦA BẠN: 

• Bạn đã học “những môn bắt 
buộc để nhận bằng “A.U.G” chưa? 

• Hãy chuẩn bị một sứ điệp về đề 
tài được Đức Chúa Trời phê chuẩn 
và chia sẻ những lẽ thật này với 
người khác. 

L  I  F  E B  O  O  K 

Ghi chép 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TUẦN 8 L  I  F  E B  O  O  K 

Được Kêu Gọi & Tận Hiến 

Hãy đọc: Cô-lô-se 4:17  
Một trong những niềm vui lớn nhất của tôi đó là được giảng bài 

giảng thụ phong cho con trai của chúng tôi, Giô-na-than. Đây là 

lời giáo huấn mà tôi đã trao cho chính con trai của mình để làm 

một người phục vụ Phúc âm. Đây cũng là thách thức mà tôi 

muốn gởi đến các bạn. 

1. Hãy giữ cho khải tượng rõ ràng.  Thường xuyên “xem lại khải 

tượng,” giữ cho nó rõ ràng và tươi mới trong lòng bạn. Giữ sự 

trung tín với sự kêu gọi ban đầu của Đức Chúa Trời dành cho 

cuộc đời và chức vụ của bạn. Hãy nhớ rằng sự kêu gọi chính là sự  

 xức dầu của bạn. Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn sự xức dầu siêu  

  nhiên để làm những điều Ngài đã gọi bạn làm. Hãy ở trong sự  

   kêu gọi của bạn thì bạn sẽ được ở trong sự xức dầu cho chức  

    vụ. Còn nếu bạn đi xa hơn sự kêu gọi của mình thì có khả năng  

     bạn sẽ phải chịu lẻ loi. Khoảng 20 năm sau sự cải đạo đầy  

      ngoạn mục và được Đấng Christ kêu gọi trên đường Đa- 

       mách, Phao-lô đã có thể làm chứng cho một vị vua ngoại  

        bang rằng ông đã trung tín trọn vẹn với sự kêu gọi của Đức  

          Chúa Trời trên đời sống của mình (Công 26:13-23.) 

2. Hãy giữ cho lương tâm trong sạch.  Đây là một lời hứa,  

  không phải là một lời hứa “quý báu” nhưng dù sao đây  

   cũng là một lời hứa: Trong chức vụ, sẽ có người làm tổn 

thương bạn. Những lời khó nghe chống lại bạn sẽ có  

 người nói. Người ta sẽ chống đối bạn và những điều  

   bạn muốn làm cho Chúa. Đừng cho phép mình trở nên  

   cay đắng mà chống đối lại người ta. Đừng bao giờ  

     dùng một sự tấn công để đáp trả cho một sự tấn  

      công. Hãy giữ cho mình một lương tâm trong sạch  

        trước mặt Đức Chúa Trời (Công 24:16.) 

3.  Hãy giữ sự cam kết vững chắc với Thánh Kinh.  

 Vào những thời điểm đi xuống nhất và khó khăn  

   nhất, chính những lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ  

     giữ bạn. Hãy nghe lời chứng của William Carey  

     trong thời điểm rất khắc nghiệt của chức vụ của  

       mình ở Ấn Độ: “Khi rời Anh quốc, niềm hy vọng  

        về sự cải đạo cho Ấn Độ của tôi rất mãnh liệt;  

        nhưng giữa quá nhiều sự ngăn trở, nó sẽ chết,  

          ngoại trừ Chúa còn niềm hy vọng đó.

Sau cùng,hãy nói 

với A-chíp: “Phải 

thận trọng và chu 

toàn chức vụ đã 

nhận nơi Chúa.” 

Cô-lô-se 4:17 



 

 

Tôi có Đức Chúa Trời, và Lời Ngài là chân thật.  

Mặc dù sự mê tín trong họ về thần thánh có thể 

mạnh hơn sức mạnh của những thần linh đó gấp 

ngàn lần và cách nhìn của họ về người Âu Châu 

xấu hơn gần ngàn lần; dù tôi bị tất cả bỏ rơi, bị tất 

cả bắt bớ, nhưng đức tin của tôi, đã đặt trên Lời 

chắc chắn ấy, sẽ nâng tôi vượt lên trên hết tất cả 

những trở lực và vượt qua mọi thử thách. Sứ mạng 

của Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng hân hoan. ” (Do 

John Piper trích trong cuốn “Sự vượt trội của Đức 

Chúa Trời trong Công tác Truyền giáo thông qua 

sự Thờ phượng,” Đi khắp thế giới, bản hiệu đính 

năm 2001, 8.) 

4. Hãy giữ mình dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh.  

Hãy để Đức Chúa Trời làm những gì Ngài có thể làm.  

Hãy sống trong điều mà Bob Pierce gọi là “chỗ của 

Chúa.” Tiến sĩ Pierce định nghĩa “chỗ của Chúa” như là 

“khoảng không gian giữa những điều có thể mang tính 

con người và những điều không thể mà Đức Chúa Trời 

muốn làm” (Êph 3:20-21:5:18.) 

5. Hãy tiếp tục qua những mâu thuẫn. Mâu thuẫn trong chức 

vụ là điều không thể tránh khỏi vì bạn được sai phái để “dịch 

chuyển tình thế” đi về phía vương quốc của Đức Chúa Trời. 

Hãy giữ mình trung tín và Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho 

bạn (I Sa 5:1-4.) Điều mà ngày nay chúng ta gọi là trung tín 

với sự kêu gọi, thế hệ trước đây nhắc đến điều này như là 

“một mạng lệnh phải tuân thủ.” Charles Wesley đã viết một 

bài thánh ca rất hay về lòng trung thành đối với sự kêu gọi 

của Chúa trên đời sống của chúng ta:  

“Một mệnh lệnh phải giữ, Một Đấng Christ phải tôn cao, Đấng đã 

ban Con Ngài để linh hồn tôi được cứu và được khít với thiên đàng. 

Sự kêu gọi của tôi là phục vụ thế hệ này. Nguyện xin tất cả năng 

quyền buộc tôi thực thi ý Ngài. Giúp con thức canh và cầu khẩn, 

chỉ một mình Cha con nương dựa. Tin chắc nếu tôi chối Ngài, Ngài 

cũng sẽ chối tôi. Hãy ôm con bằng sự quan tâm mãnh liệt của 

Ngài, ánh sáng Ngài là đường cho con bước. Và những tôi tớ Ngài, 

Chúa ôi, sẽ đến ngày phải giải trình những ngày đã sống 

trên đất này.” 

 

6. Hãy giữ sự thánh khiết đối với vị Tổng tư lệnh. Trước khi Giô-suê 

được giao cho vinh hạnh dẫn dắt đạo quân của Đức Chúa Trời vào 

chiến trận, ông phải hiểu một lần rõ ràng và trọn vẹn: đó là đạo 

quân của Đức Chúa Trời chỉ có một người lãnh đạo và Giô-suê 

không phải là vị Tổng tư lệnh đó (Giô-suê 5:13-15) Đừng bao giờ 

quên ai là người đang lãnh đạo. Hội thánh là Hội thánh của Đấng 

Christ, chứ không phải Hội thánh của bạn. Chiến trường là của

Đừng say rượu, vì 

rượu dẫn đến 

buông tuồng, 

nhưng phải đầy 

dẫy Thánh Linh. 

Ê-phê-sô 5:18 



 

 

 

Ngài, chứ không phải là của bạn. Sự đắc 

thắng là của Ngài, chứ không phải của bạn. 

Vinh quang là của Đức Chúa Trời, chứ 

không phải của bạn. Steve Fry đã viết một 

điệp khúc rất tuyệt vời:  

Tôi đã bị rơi vào tay của vị Tổng tư lệnh của 

tất cả các chiến binh dũng mãnh trên thiên 

đàng, và tôi đã nguyện trung thành với Ngài 

cho đến khi khắp đất thành vương quốc  

của Ngài. 

7. Hãy giữ tình yêu cho Chúa Giê-xu cháy 

mãi. Làm thế nào bạn có thể trung tín trong 

chức vụ hết năm này qua năm kia? Làm sao 

để bạn giữ mình khỏi việc trở thành thói 

quen chức vụ? Câu trả lời hay nhất mà tôi 

có thể chỉ ra cho các bạn đó là tiếp tục “phải 

lòng” Chúa Giê-xu mỗi ngày. Khi màn đêm 

buông xuống, hãy yêu Ngài nhiều hơn lúc 

buổi sáng bạn thức dậy. Và ngày mai, yêu 

Ngài nhiều hơn tình yêu bạn dành cho Chúa 

khi bạn đi ngủ buổi tối trước đó.  

CÂU GỐC:  

“Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta 

mà giữ lấy điều phó thác tốt lành  

(II Ti 1:14.) 

LẼ THẬT QUAN TRỌNG:  

Chúng ta phải giữ sự trung tín với sự kêu gọi 

của Chúa trên đời sống chúng ta. 

ĐÁP ỨNG CỦA BẠN:  

 Phao-lô đã có thể mô tả rõ ràng sự kêu 

gọi của ông đối với một vị vua ngọai 

bang bằng một câu thôi. Bạn có thể mô 

tả rõ ràng và xúc tích về sự kêu gọi của 

bạn, cho người tin Chúa lẫn người chưa 

tin không? 

 Hãy chuẩn bị một sứ điệp thụ phong và 

chia sẻ những lẽ thật này với những 

người trẻ khác trong chức vụ. 
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Cuối cùng, hỡi con trai Ta: 

Ở gần Chúa Giê-xu 

Ở gần người bạn đời của mình 

Ở gần Thập tự giá 

Ở gần Đại Mạng Lệnh 
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Rất Được Ơn

Hãy đọc: 2 Sử Ký 16:9; Lu 1:28-30 
Không điều gì cần hơn để được kết quả trong chức vụ là tìm ân 

huệ từ Đức Chúa Trời. Trong khi tất cả những tín hữu được tái sinh  

cùng sống dưới ân điển chung của Đức Chúa Trời thì có một vài cá  

nhân được xem là “rất được ơn” trước mặt Chúa. Đó là những người  

“rất được ơn”, người trở thành công cụ của Đức Chúa Trời để hoàn tất 

những mục đích của Ngài trong thế hệ của họ. Làm thế nào bạn có  

thể trở thành một người “rất được ơn”? 

Đức Chúa Trời liên tục lướt mắt trên thế giới, tìm kiếm một  

người chất lượng nào đó, người “tấm lòng trọn vẹn trung thành với  

Ngài.” Đức Chúa Trời sẽ làm bất cứ điều gì cho người có tấm lòng  

trung thành đó, để “tỏ chính Ngài là mạnh mẽ” cho người nam hay  

người nữ đó (II Sử Ký 16:9.) 

Kinh thánh chép rằng Chúa Giê-xu đã được sinh ra lúc “giờ đã  

trọn” (Ga-ta-ti 4:4.) Trong ngày của Ma-ri, cũng như trong mọi thế 

hệ, Đức Chúa Trời tìm kiếm những người làm công cụ mà qua đó  

Ngài có thể hoàn tất những mục đích của Ngài cho thế hệ đó.  

Khi thời điểm để Con Đức Chúa Trời bước vào thế giới, con mắt  

của Đức Giê-hô-va đã lướt qua khắp đất để tìm người làm công  

cụ mà Ngài có thể nâng người đó lên thành rất được ơn và qua  

người đó Ngài có thể hoàn tất ý muốn của Ngài. Ngài đã tìm  

thấy đúng người, một người trẻ đồng trinh tên là Ma-ri. 

Điều gì từ Ma-ri đã gây ấn tượng cho tấm lòng của Đức  

Chúa Trời? Vì sao cô bé tuổi thiếu niên này từ một ngôi làng 

nhỏ lại được giao một trọng trách lớn nhất của lịch sử như  

thế? Nếu chúng ta có thể khám phá những phẩm chất của  

tấm lòng Ma-ri khiến Đức Chúa Trời phải chú ý và ban cho  

nàng danh hiệu là “người rất được ơn,” chúng ta cũng có  

thể trở thành người rất được ơn và được Đức Chúa Trời sử  

dụng để hoàn tất mục đích của Ngài trong thời của  

chúng ta. 

Dĩ nhiên rõ ràng chúng ta không thờ phượng Ma-ri. 

 “Quả thật, tôi biết Ðức Chúa Trời không thiên vị người nào.  

Nhưng hễ ai kính sợ Ngài và ăn ở ngay lành, bất luận là  

dân tộc nào, đều được Ngài chấp nhận” (Công 10:34-35.)  

Ma-ri đã nhận ra nhu cầu cần Đấng Cứu Thế của chính  

mình khi nàng nói: “Tâm linh tôi vui mừng trong Ðức  

Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của tôi” (Lu 1:47.) Tuy nhiên,  

chúng ta thực sự tôn trọng Ma-ri như là một gương  

mẫu vĩ đại về một trong những người có tấm lòng 

  

Người lành nhận 

được ân phúc từ 

Đức Giê-hô-va, 

Nhưng kẻ âm 

mưu điều ác bị 

Ngài kết tội. 

Châm ngôn 12:2 
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làm hài lòng Đức Chúa Trời… 

Chúng ta cũng có thể nuôi dưỡng những phẩm chất như thế trong tấm lòng mình. 

Chúng ta cũng sẽ tìm thấy được ân huệ với Chúa và trở nên công cụ của Ngài để 

hoàn thành những mục đích của Ngài cho thời đại của mình. 

Những phẩm chất nào Ma-ri có được để đem lại cho nàng ân huệ của Đức Chúa 

Trời? 

1. Một tấm lòng trong sạch. (Xem Lu 1:27.) Ma-ri là một người nữ đồng trinh đã đính 

hôn. Nàng đang yêu một người tốt tên là Giô-sép. Mặc dù nàng yêu Giô-sép 

nhưng nàng yêu Chúa nhiều hơn, nên nàng giữ mình trong sạch trước mặt Chúa. 

(Mat 5:8.) Nàng đã dâng hiến chính mình làm ống dẫn của sự tôn trọng cho Đức 

Chúa Trời (II Ti 2:21.) Mặc cho quá khứ của bạn như thế nào, từ hôm nay trở đi, bạn 

có thể sống với một tấm lòng trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời và nhận ân huệ 

của Ngài (Xem Ê-sai 1:8.) 

2. Một tấm lòng can đảm. Ma-ri đã sẵn sàng liều mình vì Đức Chúa Trời. Khi thông 

điệp của thiên thần báo tin đến với Ma-ri, nàng đã hiểu những hậu quả có thể xảy 

ra sau việc này. Nhưng không một chút do dự, nàng đáp: “Tôi đây là tớ gái của 

Chúa, xin việc ấy xảy ra cho tôi như lời ngài truyền (Lu 1:38.)”  Ma-ri hiểu biết sâu xa 

về vị trí của mình, không phải là vị hôn thê của Giô-sép, nhưng là đầy tớ của Đức 

Giê-hô-va. Nàng biết Giô-sép có thể không tin. Nàng đã liều sự đính ước của mình 

và danh dự của mình. Nàng sẵn sàng dâng cho Chúa điều quý giá nhất đối với 

mình. Bạn có sẵn sàng dâng Ngài những gì quý nhất của bạn không? 

3. Một tấm lòng đầy đức tin. Đức tin là điều rất hiển lộ trong đời sống của Ma-ri đến 

nỗi khi Ê-li-sa-bét chào nàng, bà liền chúc phước nàng vì đức tin (Lu 1:45.) Không 

chỉ Ma-ri có đức tin lớn, nàng còn có đức tin để tin về một điều chưa bao giờ xảy ra 

trong lịch sử. Chưa từng có một sự mang thai đồng trinh nào nhưng Ma-ri lại nói 

vâng và tin. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người nam và người nữ sẵn sàng 

tin về những điều chưa từng xảy ra. Đại Mạnh Lệnh chưa bao giờ được hoàn tất 

trong lịch sử Hội thánh, một lần nữa, Đức Chúa Trời đang tìm kiếm người sẽ nói 

vâng và tin. 

4. Một tấm lòng thờ phượng. Đáp ứng của Ma-ri đối với phép lạ của Đức Chúa Trời 

trong cuộc đời nàng đó là đổ đầy tấm lòng và môi miệng của nàng bằng sự thờ 

phượng. Bài ca tuyệt vời của Mẹ đồng trinh là một bài ca tuyệt đẹp của sự ngợi 

khen và thờ phượng dâng lên Đức Chúa Trời (Lu 1:46-55.) Trong những năm gần 

đây, Đức Thánh Linh đang đưa hội thánh khắp thế giới vào những chiều kích mới 

của sự thờ phượng. Hãy để cho tấm lòng của bạn được đầy dẫy với sự tôn kính 

dâng lên Đức Chúa Trời trong mọi lúc (Thi 96.)  

5. Một tấm lòng đầy Lời Chúa. Bài ca tuyệt vời của Ma-ri thực sự trở thành một phần 

của Thánh Kinh khi nàng đã cá nhân hóa và chuyển chúng thành một món quà để 

thờ phượng Đức Chúa Trời. Bài hát của nàng bao gồm những phân đoạn Kinh thánh 

mà nàng đã học thuộc từ Sáng Thế Ký, trước nhất là Sa-mu-ên, Thi thiên và Ê-sai. 

Rõ ràng là Ma-ri đã rất quen thuộc với Thánh Kinh mà cô có. Đức Chúa Trời đang 

tìm kiếm những người biết và vâng phục lời Ngài (Giô-suê 1:8; 2 Ti 3:16-17.)  

6. Một tấm lòng đầy hy vọng. Ma-ri đã sẵn sàng cho đi sự tôn trọng mà thế hệ của 

nàng có thể dành cho nàng để xây dựng một con đường thuộc linh cho những thế 

hệ kế tiếp. Mặc dù nàng đã bị hiểu lầm và khinh chê bởi những người cùng thời, 

nhưng những thế hệ sau đó sẽ tôn quý nàng. 



 

 

 

Nàng đã nhìn về tương lai và biết rằng 

những thế hệ trong tương lai sẽ gọi nàng là 

người được phước (Lu 1:48.) Ngày nay Đức 

Chúa Trời cũng đang tìm kiếm những người 

sẵn sàng bỏ qua danh dự trong sự vâng 

phục Chúa Giê-xu Christ tuyệt đối để xây 

dựng một di sản thuộc linh cho những thế 

hệ sau họ. 

7. Một tấm lòng đầu phục.  Bây giờ chúng 

ta hãy sơ lược câu chuyện 30 năm sau đó. 

Chúa Giê-xu đang bắt đầu chức vụ của 

Ngài tại tiệc cưới Ca-na. Khi họ hết rượu, 

Ma-ri đã giảng một bài giảng tuyệt vời 

nhất. Khán giả của bà chính là nhóm đầy tớ 

và bài giảng của bà chỉ có một câu: “Hễ 

Người bảo chi, các bạn hãy làm theo” (Giăng 

2:5.) 

 

CÂU GỐC:  

“Vì mắt Chúa rảo nhìn khắp đất để làm 

vững mạnh những ai có lòng trung thành 

với Ngài” (II Sử Ký 16:9.) 

 

LẼ THẬT QUAN TRỌNG: 

Ngày nay Đức Chúa Trời đang lướt 

nhìn khắp đất để tìm kiếm người mà 

Ngài có thể nâng lên vị trí rất được 

ơn và sử dụng như công cụ của Ngài 

để hoàn thành mục đích của Ngài 

trong thế hệ này. Người mà Đức 

Chúa Trời đang tìm phải có một tấm 

lòng hoàn toàn trung thành với Chúa 

và có những phẩm chất của tấm lòng 

như Ma-ri có. 

 

ĐÁP ỨNG CỦA BẠN: 

• Bạn có đang nuôi dưỡng những 

phẩm chất tốt đẹp cho tấm lòng của 

mình không? 

• Điều cụ thể nào mà Đức Chúa Trời 

bảo bạn phải làm? “Bất kể điều gì 

Người nói, hãy làm theo Người.” 

(Giăng  2:5). 
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TUẦN 10 L  I  F  E B  O  O  K 

Theo Lòng Ngài 

    Hãy đọc 1 Sa-mu-ên 13:14 
    Đa-vít là một người lãnh đạo không hoàn hảo nhưng ông đã trở  

    thành một vị vua vĩ đại nhất của Y-sơ-ra-ên. Quan trọng nhất là,  

    mặc dù những tội lỗi kinh khủng ông gây ra đã vấy bẩn cuộc đời  

   ông, ông vẫn được nhớ đến như là một “người theo tấm lòng của  

    Đức Chúa Trời.” Làm thế nào để con người với những thiếu sót  

    như thế lại nhận được danh hiệu cao quý như thế? 

    Hầu hết câu trả lời đều ở chỗ Đa-vít quan trọng giá trị mối quan  

    hệ của ông với Đức Chúa Trời như thế nào. Sau khi bị Na-than chỉ  

     tội, ông lập tức nhận biết sự vi phạm của mình. Sự sợ hãi lớn nhất  

       của ông chính là đánh mất sự mật thiết với Chúa mà ông đã tận  

        hưởng khi còn niên thiếu (Thi 51:11.) Đa-vít nhận ra rằng, mặc dù  

        ông đã phạm tội nghịch lại với hôn nhân, gia đình, bạn hữu, và  

          dân mình, nhưng điều đáng nói là ông đã nhận ra rằng mình  

          phạm tội chống nghịch với Chúa (Thi 51:4.) 

             Đa-vít đã khao khát được bước đi với Đức Chúa Trời một lần  

              nữa trong mối quan hệ không bị đổ vỡ. Ông nhớ lại những  

               ngày khi còn là một người chăn chiên, lúc sáng tác những  

                ca khúc yêu thương dâng lên Đức Chúa Trời. Đây chính là  

                 mấu chốt của sự cao quý mà Đa-vít có. Cuộc đời ông đã  

                  được đánh dấu bởi những của lễ dâng lên cho Chúa.  

                   Nhiều Thi ghi lại mối tương giao ngọt ngào của Đa-vít với      

                     Cha Thiên Thượng của mình. Giống như Đa-vít chăm  

                      những con chiên của cha mình, ông đã chuẩn bị tấm  

                       lòng mình cho việc lãnh đạo bằng việc nuôi dưỡng  

                        một tấm lòng biết ơn và sự thờ phượng.  

“Ngài cũng đã chọn Ða-vít tôi tớ Ngài; 

Ngài bắt lấy ông ấy từ giữa ràn chiên… 

Ðể giao cho ông trách nhiệm chăn giữ Gia-cốp 

con dân Ngài, và Y-sơ-ra-ên cơ nghiệp Ngài. 

Vậy, ông ấy chăn dắt họ theo sự liêm chính  

của lòng ông, Ông hướng dẫn họ bằng bàn tay 

khôn khéo của ông. ” (Thi 78:70-72). 

1.  Những của lễ của Đa-vít được dâng lên với 

một tấm lòng khiêm nhường.  (Thi 51:17.) Chúng 

ta nên liên tục giữ trong tâm trí mình một sự  

   phụ thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Chúa  

    Giê-xu đã nhắc nhở môn đồ của Ngài: “Ngoài  

     Ta ra, các con chẳng làm chi được. (Giăng 15:5.)  

       Nếu không quyền năng tác động của  

Nhưng vua nói với 

A-rau-na: “Không, 

ta muốn mua của 

ngươi theo giá cả 

sòng phẳng. Ta 

không muốn dâng 

cho Giê-hô-va Đức 

Chúa Trời của ta 

những tế lễ thiêu 

mà không mất tiền 

mua.” Vậy, Đa-vít 

mua sân đập lúa và 

bò với giá năm 

mươi siếc-lơ bạc. 

2 Sa-mu-ên 24:24 



 

 

 

Đấng Christ trong chúng ta bởi Đức Thánh Linh, 

chúng ta không thể hoàn thành được điều gì  

có giá trị đời đời cả. Sự tan vỡ trước mặt Chúa 

sẽ đem lại cho chúng ta uy quyền rất lớn trong 

chức vụ. Chúng ta nên xin Chúa cho mình một 

tấm lòng mềm mại được tan vỡ trên tội lỗi và sự 

phản loạn của thế gian chống nghịch với Đức 

Chúa Trời.  
2. Những của lễ của Đa-vít dâng đều rất quý giá. Ví dụ,  

khi những người dũng sĩ của Đa-vít phải mạo hiểm  

thân mình để đem nước từ giếng Bết-lê-hem về cho  

ông, thay vì uống thứ nước quý giá đó, ông đã đổ ra  

làm của lễ cho Đức Chúa Trời (I Sử 11:15-19;  II Sa 23:15-17.)  

Nước lúc đó rất hiếm và quý, nó lại là một món quà từ  

căn cứ địa của kẻ thù đem về. Rõ ràng lúc đó Đa-vít rất  

khát và cần nước để sống tiếp, mà nước đó lại là món 

quà yêu thương từ những dũng sĩ trung thành của ông 

dâng tặng, dĩ nhiên ông có quyền uống nó. Tuy nhiên, 

đây là chỗ mà chúng ta thấy vẻ đẹp tấm lòng của Đa-

vít.Ông có mọi quyền để hưởng cho chính mình, điều mà 

ông cũng cần, điều rất quý giá với ông, nhưng ông đã 

chọn đổ nước ấy làm một của lễ dâng lên cho Chúa. Đa-

vít đã không dâng những của dâng không giá trị, nhưng 

ông đã dâng cho Đức Chúa Trời điều thực sự giá trị và rất 

quý báu đối với cá nhân ông.  

II Sa 24 cũng ghi lại một câu chuyện khác minh họa của lễ quý  

giá mà Đa-vít dâng lên cho Ngài.  Đa-vít đã phạm tội bằng việc 

kiểm tra số dân, bất tuân gián tiếp với mạng lệnh của Chúa. Đức 

Chúa Trời muốn dân Y-sơ-ra-ên tin cậy chỉ một mình Ngài, không 

cậy vào sức mạnh quân số. Kết quả của việc làm phản nghịch của 

Đa-vít đó là sự phán xét đã đến trên Y-sơ-ra-ên. 

Cũng luôn như vậy, khi Đa-vít được khiển trách về tội lỗi của mình, 

ông đã ăn  năn. Lúc đó, ông đã chuẩn bị một của lễ chuộc tội để 

dâng lên Chúa, và ông muốn mua đồng ruộng của A-rau-na làm 

một nơi để lập đền thờ. Nhưng vì lòng trung thành, A-rau-na muốn 

dâng không miếng đất đó cho vua. Tuy nhiên, câu trả lời của Đa-vít 

đã trở thành kinh điển: “Không, ta muốn mua và trả tiền sòng phẳng 

cho ngươi, vì ta không muốn dâng các của lễ thiêu lên Chúa, Ðức 

Chúa Trời của ta, mà ta không tốn kém gì” (2 Sa 24:24.) 

Đa-vít có nhiều dấu vết trong lai lịch của ông nhưng ông vẫn được 

nhớ đến là một người theo tấm lòng của Đức Chúa Trời (Công 

13:22.)  Ít ra, một phần lý do vì sao ông lại nhận được danh hiệu cao 

quý này chính là sự cam kết sâu sắc dâng Chúa những của lễ hy 

sinh rất giá trị đối với cá nhân ông. Là một người phục vụ Phúc âm,  

 

Rồi Ngài bỏ vua 

đó, lập Đa-vít 

làm vua. Ngài 

làm chứng về 

ông rằng: ‘Ta đã 

tìm thấy Đa-vít 

con trai của Gie-

sê, là người Ta 

hài lòng,người sẽ 

thi hành mọi ý 

muốn Ta.’ 

Công vụ 13:22 
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sự kêu gọi của bạn thậm chí còn cao hơn cả vua Đa-vít. Bạn không “chọn” 

để trở thành người rao giảng Phúc âm, như thể người ta chọn làm luật sư 

hay là kỹ sư. Nếu bạn thực sự là người hầu việc Chúa, không phải chính bạn 

tự chọn để làm việc đó mà bạn là người được chọn. Sự vinh hạnh này đòi 

hỏi bạn phải đáp ứng với tình yêu, sự vâng phục và hy sinh. Phẩm chất của 

những của lễ mà bạn đang dâng cho Chúa là gì? Bạn có đang dâng cho Ngài 

những điều mà tạm xem là có chút giá trị không? Sự khác biệt giữa thành 

công tạm thời và vĩnh cửu sẽ được xác định bởi chất lượng của những của lễ 

mà bạn dâng Chúa. Một người giảng đạo trung bình thường lười soạn bài; 

một người giảng đạo hiệu quả là người chăm chỉ chuẩn bị tâm linh mình 

trong sự cầu nguyện và chuẩn bị những bài giảng của mình bằng việc 

nghiên cứu.   

“Nhưng trong mọi sự, chúng tôi luôn luôn chứng tỏ mình là những đầy tớ của Ðức 

Chúa Trời, trong sự kiên trì chịu đựng, trong những hoạn nạn, trong những gian 

khổ, trong những lúc khốn cùng, trong những lần bị đánh đập, trong những ngày 

bị giam cầm, trong những khi người ta nổi loạn, trong những lúc lao động nhọc 

nhằn, trong những đêm thiếu ngủ, trong những ngày thiếu ăn, trong sự trong 

sạch, trong sự hiểu biết, trong sự nhịn nhục, trong sự nhân từ, trong Ðức Thánh 

Linh, trong tình thương chân thật, (2 Cô 6:4-6). 

Của lễ cao quý nhất mà chúng ta có thể dâng lên đó chính là dâng trình dân 

sự được cứu cho Ngài. Phao-lô đã mong mỏi trình diện các dân cho Đấng 

Christ, những người bội nghịch với Đức Chúa Trời nhưng nay lại được cứu 

chuộc bởi quyền năng của Phúc âm. Ông đã thấy “của lễ của [các dân tộc]” 

nhưng một của lễ được Đức Chúa Trời nhận (Rô 15:16.) Truyền giáo không 

phải là một trách nhiệm, mà đó là một hành động thờ phượng. 

Thật là một vinh hạnh lớn dường nào nếu được Đức Chúa Trời kể về bạn như 

một người theo lòng Ngài. Nhưng điều đó phải được thực nghiệm qua đời 

sống trả giá của bạn, một giá rất cao mà cá nhân bạn phải trả. Là một người 

được chọn cho một vinh hạnh lớn lao được trở nên người hầu việc Phúc âm, 

tôi thách thức bạn đừng dâng cho Ngài những của lễ hèn mọn. Hãy đổ 

những món quà quý giá nhất trước Ngài, được nên thánh bởi Đức Thánh 

Linh. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

CÂU GỐC: 

 “…ta không muốn dâng các của lễ 

thiêu lên Chúa, Ðức Chúa Trời của 

ta, mà ta không tốn kém gì.” (2 Sa 

24:24.) 

 

LẼ THẬT QUAN TRỌNG: Để trở 

nên một người theo lòng Chúa, 

chúng ta phải thực hành một nếp 

sống vui mừng dâng hiến cho 

Chúa như một hành động thờ 

phượng, mà những của dâng đó 

phải đáng giá đối với cá nhân 

mình. 

 

ĐÁP ỨNG CỦA BẠN:  

• Bạn có cam kết trở thành một 

người theo lòng Chúa không? 

• Những điều quý giá nào mà 

bạn sẽ “tuôn đổ trước Chúa” 

như của lễ? 

L  I  F  E B  O  O  K 

Ghi chép 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TUẦN  11 L  I  F  E B  O  O  K 

Một cuộc đời biệt riêng 
Hãy đọc: Giê 15:19; Rô 1:1; Ga 2:20 
Có một diễn giả nổi tiếng kia, khi vừa giảng một bài giảng đầy 

quyền năng cho hàng ngàn người, trong đó có nhiều người đáp 

ứng trở lại với Đấng Christ, thì có một sinh viên trẻ trường Kinh 

thánh đến gần người diễn giả tài năng này sau buổi nhóm và nói 

với ông: “Thưa ông, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để trở thành 

một người giảng đạo như thế!” Người diễn giả già này nhìn anh 

và trả lời: “Con trai, đó chính xác là điều ta đã đánh đổi.” 

Bạn có sẵn sàng kiêng ăn khi những người khác tiệc tùng? Bạn 

có sẵn sàng thứ khuya dậy sớm, cầu nguyện nhiều hơn, làm việc 

cực nhọc hơn để Chúa có thể nhận vinh hiển từ cuộc đời và chức 

vụ của bạn không? 

  Henry Wordsworth Longfellow đã viết, 

“Những thành quả vĩ đại do những người  

vĩ đại vươn lên và nắm lấy Không phải  

bất ngờ qua một đêm sẽ thấy 

Chính khi đồng bạn mình say giấc, 

Giấc ngủ mình đôi lúc tạm quên đi.” 

1. Một cuộc đời biệt riêng bắt đầu với việc biệt riêng khỏi 

tội lỗi và biệt riêng cho Đức Chúa Trời và ý muốn Ngài. 

Bất cứ khi nào Đức Thánh Linh bày tỏ bất kì suy nghĩ, lời 

nói hay hành động nào không tôn kính Chúa, chúng ta 

nên lập tức xưng nhận tội lỗi đó và ăn năn hoàn toàn. (I  

    Giăng 1:9.)  Dựa trên câu Kinh thánh quan trọng này, Bill 

Bright đã dạy một bài tập thực hành rất ích lợi được 

gọi là: “hô hấp thuộc linh.” Chúng ta thở qua việc xưng  

  tội. Từ xưng tội trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp có 

nghĩa là đồng ý hoặc là nói cùng một nội dung. Khi 

chúng ta nói về tội lỗi của mình như cách Đức Chúa 

Trời nói về điều đó, hoàn toàn đồng ý với Ngài  

rằng nó không có chỗ đứng nữa trong cuộc đời  

   người tin Chúa và xoay khỏi tội lỗi đó, thì Đức  

    Chúa Trời hứa sẽ rửa sạch tội lỗi. Sau đó chúng  

     ta hít vào qua việc nhận lấy lời hứa của Chúa về  

       sự tha thứ và xin Ngài đổ đầy chúng ta cách  

        tươi mới bằng Thánh Linh Ngài. 

Theo cách này, chúng ta có thể duy trì 

mối quan hệ không bị gãy đổ với Chúa. Tôi 

đã thực hành “hô hấp thuộc linh” nhiều năm, 

thông thường nhiều lần trong một ngày, khi

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. 

1 Giăng 1:9 



 

 

Đức Thánh Linh thuyết phục tôi về bất kì tội 

lỗi nào trong đời sống tôi.  

2. Chúng ta phải tỉnh thức để sống bầu không  

khí phấn hưng chính mình. Mặc cho môi trường 

thuộc linh xung quanh bạn là gì, tâm linh của chính 

bạn phải luôn nóng cháy cho Chúa! Tuy nhiên, có 

những điều kiện chúng ta phải đạt được nếu chúng 

ta muốn kinh nghiệm sự phấn hưng cá nhân. 

Một trăm năm trước đây trong một cuộc phấn hưng 

ở xứ Wales, Evan Robert đã đề ra bốn điều kiện cho 

sự phấn hưng. Những điều kiện này vẫn phù hợp cho 

chúng ta ngày nay: 

 Mọi điều tội lỗi phải được từ bỏ. 

 Mọi ham mê dối lừa phải bị thiêu hủy vì cớ 

sự thánh khiết. 

 Sự vâng phục lập tức đối với tiếng phán 

của Đức Thánh Linh phải được thi hành. 

 Những sự xưng nhận công khai về Đấng 

Christ trước mặt mọi người phải được bày ra. 

3. Sự chịu trách nhiệm giải trình cá nhân với một người bạn  

đồng hành đáng tin là một công cụ quan trọng để sống  

một cuộc đời tin kính.  

Vài năm trước, tôi thường gặp một  

người bạn đồng công 1 tháng 2 lần. Mỗi lần chúng tôi gặp,  

chúng tôi hỏi nhau những câu hỏi khó, để mỗi người phải chịu 

trách nhiệm giải trình với nhau trong bước đi với Đấng Christ.  

Những câu hỏi này dựa trên một sứ điệp về trách nhiệm giải  

trình do Charles Swindoll giảng. 

Kể từ lần gặp trước…  

 Bạn có giữ giờ tĩnh nguyện cá nhân với Chúa không? 

 Bạn có can dự gì vào những vấn đề tài chính không minh 

bạch không? 

 Bạn có ngồi với một người nữ nào một cách không đúng 

mức khiến người khác có thể hiểu sai không? 

 Bạn có tìm tài liệu, hình ảnh đồi trụy nào không? 

 Bạn nghĩ tình hình hôn nhân của bạn tốt hơn hay đang  

xấu đi? 

 Bạn có trung tín đối với sự kêu gọi của người hầu việc  

Phúc âm không? 

 Bạn có nói dối không? 

Tôi khích lệ bạn tìm một cộng sự đáng tin để giải trình hoặc lập 

nhóm giải trình để khích lệ lẫn nhau. 

 

Bất cứ điều gì anh 

em nói hay làm, 

hãy thực hiện mọi 

sự trong danh 

Chúa là Đức Chúa 

Jêsus, nhờ Ngài 

mà tạ ơn Đức 

Chúa Trời, là Đức 

Chúa Cha. 

Cô-lô-se 3:17 
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4. Thói quen quan trọng nhất mà bạn có thể nuôi dưỡng đó chính 

là sự kỷ luật trong thì giờ cá nhân với Chúa mỗi ngày. Stephen 

Olford đã nhắc nhở chúng ta: “Đây không phải là một vấn đề của 

việc giữ luật pháp, mà đó là vấn đề của lòng trung thành.” Tiến sĩ. 

Olford đề nghị trong giờ chúng ta ở riêng với Chúa trong sự cầu 

nguyện và đọc Kinh thánh, chúng ta có thể dâng chính mình cho 

những kỷ luật thuộc linh mỗi ngày sau: 

 Tâm trí được chiếm hữu bởi Lời Chúa (Cô 3:16.) 

 Tấm lòng được kích hoạt bởi Đức Thánh Linh (Êph 3:18.) 

 Ý chí được thúc đẩy bởi vinh quang của Đức Chúa Trời (Cô 3:17.) 

   Tôi thách thức bạn hôm nay cam kết sống cuộc đời biệt riêng cho 

Chúa Giê-xu, biệt riêng cho Phúc âm, biệt riêng cho gia đình bạn và 

biệt riêng cho sự kêu gọi của bạn. Trong bài tĩnh nguyện ngày 7/12 

của Oswald Chambers, Tất cả của tôi cho sự cao cả của Ngài, 

Chambers chú ý rằng: “Lâu nay, Đức Chúa Trời đem chúng ta đến 

đỉnh cao. Đó chính là Sự Thiêng Liêng vĩ đại trong cuộc đời; từ chỗ 

đó, chúng ta hoặc là đi tới chỗ trở nên một dạng Cơ-đốc nhân 

chậm chạp và vô dụng, hay chúng ta sẽ trở nên nóng cháy hơn cho 

vinh hiển của Đức Chúa Trời, tất cả của tôi hãy dâng cho sự cao cả 

của Ngài. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

CÂU GỐC:  

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá 

với Ðấng Christ; không phải là tôi 

sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống 

trong tôi; và bây giờ tôi sống trong 

thân xác nầy là sống trong đức tin 

vào Con Ðức Chúa Trời, Ðấng đã yêu 

tôi và phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga 

2:20).  

  

LẼ THẬT QUAN TRỌNG:  

Chúng ta phải biệt riêng chính 

mình khỏi tội lỗi và biệt riêng cho 

Chúa và cho ý muốn Ngài. 

 

ĐÁP ỨNG CỦA BẠN: 

• Bạn đã xưng hết tội mà bạn biết 

trong cuộc đời bạn chưa? 

• Bạn có một người bạn đồng 

công để cùng chịu trách nhiệm 

giải trình chưa? 

• Bạn sẵn lòng cam kết chính mình 

để sống đời sống biệt riêng chứ? 

L  I  F  E B  O  O  K 

Ghi chép 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TUẦN  12 L  I  F  E B  O  O  K 

Sự bảo vệ tâm linh 
Hãy xem: Châm 22:4, Mi-chê 6:8, Công 20:18-22, I Sa 5:5-6 
Vị giáo sĩ cho Trung Quốc, Hudson Taylor, có lần được giới thiệu 

là “vị khách nổi tiếng.” Ông bước lên bục giảng và trả lời: “Thưa 

các bạn, tôi là một đầy tớ nhỏ của một Ông chủ nổi tiếng.” 

Andrew Murray là một giáo sư dạy Kinh thánh trứ danh. Nhiều 

sách của ông vẫn còn cho đến ngày nay và mỗi cuốn đều là một 

sự kho báu nuôi dưỡng tâm linh. Trong cuốn sách nhỏ của mình, 

Sự khiêm nhường, Murray đã viết rằng “sự khiêm nhường chính là 

nguồn gốc của mọi phẩm hạnh và là sự bảo vệ bất diệt cho tâm 

hồn.” Murray tin rằng sự khiêm nhường chính là gốc rễ sinh ra 

những phẩm hạnh khác. Ông cũng tin rằng sự bảo vệ mạnh mẽ  

  nhất cho tâm linh chúng ta chính là sự khiêm nhường trong tấm  

   lòng. 

    Trong khi trách nhiệm giải trình với người khác là quan trọng thì  

      sự bảo vệ lớn nhất của tâm linh lại là mỗi ngày tự nguyện  

       khiêm nhường trước Chúa. Chúng ta phải được tan vỡ trước  

        Chúa, nhận biết nhu cầu của mình và phụ thuộc hoàn toàn  

         vào Ngài. Sự tan vỡ trước Chúa không phải là một điểm yếu  

           trong chức vụ, nhưng là một điều thiết yếu. (Thi 51:17.) 

1. Hạ mình trước Chúa mỗi ngày. Thật xấu hổ để thừa 

nhận một sự thật rằng rất ít người có thể có cả sự xức 

dầu lẫn sự khiêm nhường. Nhưng Lời Chúa cảnh báo 

rằng sự kiêu căng đi trước sự sa ngã. Nguyên tắc này 

luôn đúng: Cách để đi lên trong đời sống thuộc linh là đi  

  xuống. (Châm 16:18). Chúa Giê-xu hứa một phần thưởng  

   tuyệt vời cho những ai hạ mình trước Chúa: “Phước cho  

    những người nghèo khó tâm linh vì nước thiên đàng thuộc  

      về những người ấy” (Mat 5:3). Để trở nên người nghèo  

       khó tâm linh có nghĩa chúng ta phải phụ thuộc vào  

         Chúa hoàn toàn.   

Chú ý rằng chúng ta không bao giờ cầu nguyện xin  

 Chúa hạ chúng ta xuống. Điều này có thể rất nguy  

  hiểm. Đúng hơn chúng ta phải chủ động hạ chính  

    mình xuống.  
   2. Phát triển một “nhật ký riêng” với Chúa. 

Tôi hứa với bạn: Ở một nơi nào đó trong 

tương lai, Gô-li-át đang chờ bạn. Đó là một 

tên khổng lồ trong tương lai của bạn mà 

bạn phải đương đầu.

Sinh tế đẹp lòng 

Đức Chúa Trời, ấy 

là tâm linh đau 

thương; Đức Chúa 

Trời ôi! Lòng đau 

thương thống hối 

Chúa không 

khinh dể đâu. 

Thi thiên 51:17 



 

 

Tên khổng lồ này quyết tâm hủy diệt bạn,  

và hủy diệt bạn cách công khai. Sự tự tin nào  

mà bạn sẽ có trong ngày bắt đầu một cuộc  

đương đầu mà bạn sẽ thắng?Cậu bé Đa-vít đã 

nói với vua Sau-lơ vì sao cậu biết mình sẽ chiến  

thắng Gô-li-át: “Ða-vít nói tiếp, “Chúa là Ðấng đã  

cứu tôi tớ ngài khỏi móng vuốt của sư tử và khỏi 

móng vuốt của gấu, thì Chúa cũng sẽ cứu tôi tớ Ngài  

khỏi tay của tên Phi-li-tin kia vậy”(I Sa 17:37.)  Đây  

không phải là một sự kiêu căng của tuổi trẻ; đây là 

một sự bảo đảm sâu sắc bên trong đã được sản sinh  

ra trong những đắc thắng cá nhân. Đa-vít có một lịch  

sử riêng với Chúa mà đã đem lại cho cậu sự tự tin  

trong ngày thử nghiệm công khai lớnnhất của mình. 

Nếu bạn giết được con sư tử của ham mê và con gấu 

của sự vô tín khi không ai nhìn thấy, thì bạn cũng sẽ tự 

tin khi đối diện cách công khai với Gô-li-át đang đến 

trong hành trình của mình. 

3. Biết mình  là ai trong Đấng Christ Giê-xu. Có một khác 

biệt rất lớn giữa sự kiêu ngạo gian ác và sự tự tin mà một 

người có khi biết mình là ai trong Đấng Christ. Nhiều sự 

kiêu ngạo mà chúng ta thấy giữa vòng những người hầu 

việc Chúa ngày nay thực ra là việc che đậy sự không bảo 

đảm bên trong. Một phần lý do khi một người hiểu biết về 

mình quá thấp về mình chính là vì người đó đã không hiểu 

giá trị mà mình có được trong vị trí là người tin Chúa.  

Chúng ta là sự công chính của Đức Chúa Trời trong Đấng 

Christ. Vì chúng ta ở trong Đấng Christ, chúng ta là con cái 

của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta ở trong Đấng Christ, nên 

chúng ta là sứ giả cho Ngài (II Cô 5:17-21; Êph 4:1-3; Phi 1:11.)  

Chúng ta nên mặc lấy sự khiêm nhường nhưng phải bước 

đi trong giá trị nhận biết mình là ai trong Chúa. Nói cách 

khác, chúng ta nên giống như Chúa Giê-xu. Chúng ta nên 

hạ mình, như Ngài đã làm (Phi 2:5-11.) 

 

4. Những cánh cửa của Vương quốc sẽ rộng mở cho những ai có 

tấm lòng khiêm nhường. Chúa Giê-xu đã dạy rằng người nhu mì 

sẽ hưởng được đất (Mat 5:5.)  Sự nhu mì không phải là yếu đuối. 

Nhu mì là sức mạnh được kiểm soát. Một người nhu mì nhận ra 

rằng người đó không có quyền trong người, nhưng người đó có 

tất cả quyền năng trong Chúa. Hãy để đây là lời cầu nguyện của 

bạn: “Lạy Ðức Chúa Trời của chúng con, chẳng lẽ Ngài sẽ không đoán 

phạt chúng sao? Thật chúng con không đủ sức đối phó với đạo quân 

đông đảo nầy. Bây giờ chúng con không biết phải làm gì ngoài việc 

ngước mắt ngưỡng vọng nơi Ngài” (II Sử Ký 20:12). Như Phillips 

Brooks đã nói: “Đừng bao giờ cho phép mình cảm thấy giá trị của 

“Đức Giê-hô-va đã 

giải cứu con khỏi 

vuốt sư tử và gấu, 

thì Ngài cũng sẽ 

giải cứu con khỏi 

tay tên Phi-li-tin 

kia.”  

1 Sa-mu-ên 17:37 



 

 

 

 

mình ngang bằng với thành tựu công việc 

mình đạt được.” 

Nếu chúng ta kiêu ngạo và kiêu hãnh, thì 

Đức Chúa Trời chính Ngài sẽ chống trả 

chúng ta. Nhưng nếu chúng ta khiêm 

nhường chính mình trước Ngài, chúng ta sẽ 

đứng vững trước con người và Ngài sẽ nâng 

chúng ta lên trong đúng thời điểm. Nếu 

chúng ta muốn làm người lãnh đạo theo 

lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải luôn ghi 

nhờ rằng: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu 

ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường.” 

Vì thế, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng 

của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ nâng anh em 

lên trong thời điểm của Ngài” (I Sa 5:5-6).  
 

CÂU GỐC:  

“Mỗi người hãy mặc lấy đức khiêm 

nhường khi đối xử với nhau, vì “Ðức 

Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, 

nhưng ban ơn cho người khiêm 

nhường.” Hãy hạ mình khiêm tốn dưới 

tay quyền năng của Ðức Chúa Trời, để 

đến đúng thời điểm, Ngài sẽ cất nhắc 

anh chị em lên” (I Sa 5:5-6.) 

LẼ THẬT QUAN TRỌNG:  

Hãy hạ mình mỗi ngày trước Chúa 

và yên nghỉ trong sự tin quyết rằng 

Ngài sẽ nâng bạn lên trong thời 

điểm của Ngài. 

ĐÁP ỨNG CỦA BẠN: 

 Hãy suy ngẫm về sự khác biệt 

giữa kiêu ngạo và tự tin khi biết 

mình là ai trong Đấng Christ 

Giê-xu. 

 Hãy hạ mình mỗi ngày trước 

Chúa. 

 Hãy tìm kiếm ân điển của Chúa 

để bước đi trong sự khiêm 

nhường. 
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L  I  F  E B  O  O  K TUẦN 13 

Hãy phục vụ ở đây trước! 
Hãy đọc Êph 5:22-6:4 
Đức Chúa Trời không gọi chúng ta chiến thắng thế gian mà đánh 

mất gia đình. Nhưng có một hệ lụy thảm khốc của những cuộc hôn 

nhân không hạnh phúc, những đứa con nổi loạn và nạn ly dị xảy ra 

giữa vòng người hầu việc Chúa ngày nay. Cho nên điều quan trọng 

thiết yếu đó phải là phục vụ trước nhất gia đình, sau đó mới đến 

người khác. 

Thứ tự ưu tiên của chúng ta nên là: 1) Mối quan hệ của chúng ta 

với Đức Chúa Trời, 2) Mối quan hệ của chúng ta với người bạn đời 

và con cái, 3) Chức vụ mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta. 

Những áp lực của cuộc sống thường làm cho chúng ta đảo lộn 

thứ tự nhưng khi chúng ta đặt chức vụ của mình trước mối quan 

hệ với Chúa và với gia đình, thì kết quả sẽ luôn thảm khốc. 

 

1. Đức Chúa Trời gọi những người làm chồng là những người  

lãnh đạo thuộc linh của gia đình.  

Tình trạng thuộc linh của gia đình bạn là trách nhiệm của bạn. 

Chồng phải bày tỏ một tình  

yêu hy sinh đối với vợ mình giống như Đấng Christ đối với cô  

dâu của Ngài là Hội thánh (Êph 5:25.) 

2. Ngoài mối quan hệ của bạn với Chúa thì mối quan hệ 

của bạn với người bạn đời là mối quan hệ quan trọng 

nhất.  
Đức Chúa Trời đòi hỏi người chồng phải yêu vợ mình và 

chịu trách nhiệm với sự tăng trưởng thuộc linh của vợ 

mình (Êph 5:25-28.) 
3. Có những bước mà bạn có thể làm mỗi ngày để giúp 

cho hôn nhân tăng trưởng.  

Mỗi ngày là một cơ hội để làm hôn nhân bạn tốt hơn 

hoặc xấu đi. Giống như một người làm vườn liên tục 

chú ý chăm sóc vườn của mình, bạn nên thường 

xuyên nuôi dưỡng hôn nhân của bạn. Bốn việc  

đơn giản sau sẽ giúp bạn lành mạnh hôn nhân  

của mình: 

 Mỗi ngày cầu nguyện cùng nhau 

 Mỗi ngày nói với vợ: “anh yêu em” 

 Mỗi ngày giúp vợ một việc 

 Mỗi ngày khen một lời khen chân thành

Hỡi người làm 

chồng, hãy yêu vợ 

mình như Đấng 

Christ đã yêu Hội 

Thánh, xả thân 

vì Hội Thánh. 

Ê-phê-sô 5:25 
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4. Tội lỗi tình dục thường gây nên sự hủy hoại hơn các tội lỗi khác. Những hậu quả 

của việc làm vô đạo đức mà một người hầu việc Phúc âm gây ra thì không thể lường 

hết được và sẽ hủy hoại đức tin của nhiều người. Thân thể của chúng ta là đền thờ 

của Đức Thánh Linh (I Cô 6:19-20.)  Là Cơ-đốc nhân, chúng ta phải kiểm soát thân thể 

mình và sống trong sự thánh khiết và tôn trọng (I Tê 4:3-8.) Ngay lúc này, hãy quyết 

tâm rằng bạn sẽ sống đời sống trong sạch trước mặt Chúa. Hãy dâng thân thể mình 

cho Chúa như một công cụ mà qua đó Ngài có thể hoàn tất ý định của Ngài (Rô 12:1-

2.) 

 

5. Chúa Giê-xu đã dạy rằng sự không trung tín bắt đầu trong lòng. (Mat 15:19.) Chiến 

trường của sự trong sạch chính là tâm trí. Bạn có thể chống cự những suy nghĩ tư dục 

bằng việc thế chỗ chúng với những suy nghĩ tôn kính Chúa. Bạn phải kiểm soát 

những suy nghĩ của mình. Nếu bạn thay đổi cách bạn suy nghĩ, cuộc sống của bạn 

cũng sẽ thay đổi! (Phi 4:8.) Sự không trung tín bắt đầu trong lòng. Trung tín được 

nuôi dưỡng trong lòng. Lặp đi lặp lại nhiều lần trong lòng bạn về những điều tuyệt 

vời về vợ bạn, và cám ơn Chúa đã mang nàng đến cho bạn. 

 

6. Có  những sự bảo vệ mà bạn có thể thiết lập để giúp bảo vệ mình khỏi sự không 

chung thủy trong hôn nhân. 

Bạn phải chịu trách nhiệm xây dựng những bức tường bảo vệ chống lại sự thất bại 

trong đạo đức.  

 Thiết lập một thì giờ riêng tư với Chúa mỗi ngày. Hãy nuôi dưỡng một đời sống 

cầu nguyện cá nhân, thờ phượng và suy ngẫm trên Lời Chúa. 

 Có một mối quan hệ giải trình với một người bạn đáng tin hoặc một nhóm nhỏ 

những người đàn ông với nhau. Hãy gặp gỡ thường xuyên để giữ nhau trong 

trách nhiệm giải trình. Thật là một món quà tuyệt vời khi có một người bạn, 

người sẽ nhìn thẳng vào bạn và chân thành hỏi những câu hỏi trong bài số 11. 

Loại giải trình này rất quan trọng với bạn là một lãnh đạo Cơ-đốc. 

 Đừng cho phép mình bước vào trong một tình huống có khả năng phải thỏa 

hiệp. Khi mới bắt đầu chức vụ, Billy Graham đã xác định rằng ông sẽ không bao 

giờ ở trong xe hoặc trong phòng với một người phụ nữ khác không phải là vợ 

ông. Nếu bạn phải gặp riêng một người phụ nữ để làm việc (người này không 

phải là vợ bạn), hãy để cửa mở và phải bảo đảm là có người sinh hoạt hay làm 

việc bên ngoài. 

 Đừng trở nên kiêu ngạo. Nhiều người hầu việc Chúa bị sa ngã là người đã có lần 

khoe mình: “Điều này sẽ không bao giờ xảy ra với tôi.” Hãy giữ một tấm lòng 

khiêm nhường trước Chúa. Hãy tỉnh thức chống lại cám dỗ. Khi cám dỗ đến, hãy 

nhớ rằng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cách để ra khỏi. (I Cô 10:12-13.)  

 

7. Đức Thánh Linh sẽ thêm sức cho bạn để hoàn thành trách nhiệm của bạn trong vai 

trò làm chồng và làm cha. Kinh thánh nói rằng người chồng phải “phải yêu vợ, như 

Đấng Christ yêu hội thánh và phó chính mình Ngài vì Hội thánh” (Êph 5:25.) Phẩm chất 

của tình yêu hy sinh này chỉ có thể khi bạn được đầy dẫy Đức Thánh Linh và ở dưới 

sự kiểm soát của Ngài. Đó là lý do vì sao Phao-lô bắt đầu sự nhắc nhở của mình đối 

với những người chồng và vợ là phải trước hết được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Êph 

5:18-21.) 
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8. Kinh thánh chỉ cho bạn cách phục hồi một tình yêu bị đánh mất. Nếu tình yêu mà 

bạn dành cho vợ mình bị nguội đi, thì có một cách để nhen lại tình yêu ấy. Mặc dù 

Hội thánh ở Ê-phê-sô rất nhẫn nại và chịu khó, nhưng Hội thánh đó đã đánh mất tình 

yêu ban đầu (Khải 2:2-5.) Đây là phương pháp trị liệu mà Chúa Giê-xu đã bảo họ làm 

để phục hồi tình yêu đã mất đó: 

 Hãy nhớ. Làm cho tâm trí bạn nghĩ cho lợi ích của cuộc hôn nhận bạn chứ đừng 

chống lại nó. Hãy nhớ về lời thề nguyện trong lễ cưới. Hãy nhớ những lúc tuyệt 

vời mà bạn trải qua bên nhau. Hãy nhớ vẻ đẹp của tình yêu thuở ban đầu. 

 Ăn năn. Hãy ăn năn về sự lạnh nhạt đối với vợ mình. Hãy quyết định trở lại. Từ 

Hy Lạp chỉ về “sự ăn năn” chính là “thay đổi tâm trí.” Vì thế, hãy thay đổi tâm trí 

bạn về cuộc hôn nhân của mình. Dừng ngay việc tin vào sự dối trá của ma quỷ. 

Làm mới lại tâm trí bằng Lời của Chúa. Hãy thay đổi tâm trí bạn và xoay bỏ khỏi 

bất kì điều gì không lành mạnh cho hôn nhân của bạn. 

 Hãy làm những công việc thuở ban đầu. Bạn đã làm gì khi bạn mới yêu? Hãy 

làm lại những việc đó. Lúc đó bạn có tặng hoa không? Bạn có thường nói: “anh 

yêu em” với cô ấy không? Có phải bạn đã rất trìu mến đối với nàng? Ngày hôm 

nay hãy làm lại những công việc bạn đã làm thuở ban đầu ấy. 

9. Đức Chúa Trời buộc những người cha chịu trách nhiệm huấn luyện con cái mình 

đi trong đường lối Chúa. (Êph 6:4.)  Nếu bạn không phải là một quản gia tốt trong 

những trách nhiệm của gia đình, chức vụ của bạn sẽ bị giới hạn rất nhiều (I Ti 3:4-

5; I Sa 3:7.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CÂU GỐC:  

“Hỡi người làm chồng, hãy yêu 

thương vợ như Ðấng Christ đã 

yêu thương hội thánh và phó 

chính Ngài vì hội thánh” (Êph 

5:25.) 

 

LẼ THẬT QUAN TRỌNG:  

Đức Chúa Trời buộc bạn chịu 

trách nhiệm về tình trạng hôn 

nhân và gia đình bạn. 

 

ĐÁP ỨNG CỦA BẠN: 

• Hôm nay hãy bắt đầu bốn bài 

tập đã được đề cập đến trong 

mục 3. 

• Hôm nay hãy bắt đầu thiết 

lập những sự bảo vệ chống 

lại tội lỗi tình dục. 

L  I  F  E B  O  O  K 

Ghi chép 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L  I  F  E B  O  O  K TUẦN 14 

          Mưu chước của Sa-tan 
Hãy đọc: 2 Cô 2:10-11; Ga 5:16; I Giăng 2:16-17 
Trước khi Au-gút-tin cải đạo, ông đã sống một cuộc đời đầy 

tội lỗi. Một ngày nọ trong công viên, ông đã nghe một vài 

đứa bé hát: “hãy cầm lên và đọc, cầm lên và đọc.” Nhìn xuống 

đất, ông thấy một quyển Kinh thánh. Câu Kinh thánh đầu tiên 

mà ông thấy là Rô 13:14 – “nhưng mặc lấy Chúa, Ðức Chúa Jesus 

Christ, và đừng mơ tưởng đến những thèm muốn của xác thịt mà 

tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng của nó.” Qua sự gặp gỡ đó, 

Au-gút-tin đã được tái sinh một cách đầy vinh hiển. 

Trong Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta có tất cả những điều 

chúng ta cần để vượt qua sự tấn công chống lại mình và 

chống lại mục đích của Đức Chúa Trời trong cuộc đời chúng 

ta. Khi chúng ta đứng trên lời hứa của Chúa và đời sống mới 

của Đấng Christ ở trong chúng ta, chúng ta còn hơn cả người 

đắc thắng (II Sa 1:3-4, Rô 8:1-4.) 
 

1. Kinh thánh dạy rằng chúng ta đánh trận trong 3 trận 

chiến: 

 Từ được dịch là thế gian trong Thánh Kinh thường chỉ 

về hệ thống thế giới đang lấn át, thế giới này không 

quan tâm đến Đức Chúa Trời. Chúng ta không được 

để mình bị bắt phục bởi tình yêu dành cho thế gian 

này (I Giăng 2:15.)  

 Từ được dịch là xác thịt trong Thánh Kinh thường  

chỉ về bản chất chưa được cứu chuộc; bản chất tội 

lỗi bên ngoài Đấng Christ. Những trước giả Kinh 

thánh thường chỉ về trận chiến giữa xác thịt và 

Thánh Linh; bản chất cũ và bản chất mới  

(Ga 5:16-24; Êph 4:22-24; Cô 3:8-14.) 

 Ma quỷ và quyền lực tối tăm của nó luôn rình 

rập chống lại chúng ta. Chúng không quan 

tâm vào một cuộc chiến nhỏ ít lợi phẩm, 

nhưng nó muốn hủy diệt chúng ta hoàn  

toàn. Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-xu Christ  

đã chiến thắng nó qua thập tự giá của  

Ngài! (Lu 22:31-32, Giăng 10:10, Cô 1:13-14,  

2:15.) 

 

Chớ yêu thế 

gian cùng 

những gì trong 

thế gian. Nếu ai 

yêu thế gian thì 

sự kính yêu Đức 

Chúa Cha 

không ở trong 

người ấy. 

1 Giăng 2:15 



 

 

 

 L I F E B O O K  
2. Mưu kế của ma quỷ không có gì mới, cũng không nhiều. Nó đơn giản 

dùng đi dùng lại những cách làm cho chúng ta trượt ngã với những mưu 

chước đã được thử nghiệm thành công. Giữa vòng Sa-tan có những mưu kế 

vượt thời gian như sau: 

 Lạm dụng tiền bạc. Tôi rất sốc khi biết số lượng những người hầu việc Chúa 

không có khả năng để phân biệt giữa tiền riêng và tiền của Chúa. Chúng ta 

cần phải là những người ngay thẳng nhất trong tài chính đã được giao phó 

cho chúng ta. (I Ti 3:3; 6:6-11.)    

 Lạm dụng tình dục. Sự lan tràn khốc liệt của sự không chung thủy giữa 

vòng những người chức sắc là một bệnh dịch tràn lan trên thế giới. Chúng 

ta cần phải tái cam kết chính mình cho đời sống thánh khiết. (Châm 5:18-23, 

I Tê 4:3-7.) 

 Lạm dụng quyền lực. Chúng ta cần phải là những người lãnh đạo đầy tớ, 

giống như Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã làm rõ rằng cách lãnh đạo của 

môn đồ Ngài phải hoàn toàn khác với tiêu chuẩn lãnh đạo của thế gian (Lu 

22:24-26.) 

 Sự cay đắng. Một người bị cay đắng thì không thể hiệu quả trong chức vụ 

được. Trên thực tế, sự cay đắng của người đó sẽ làm ô nhiễm bầu không 

khí thuộc linh xung quanh người đó (Công 8:22-23, Hê 12:13-15.) 

 Những cách sống không chừng mực. Một vài người nghiện rượu hoặc thuốc. 

Người khác lại nghiện lời khen. Cũng có người bị nghiện tình dục. Người thì 

nghiện ăn uống. Một dấu mốc của sự trưởng thành chính là sự sẵn lòng từ 

bỏ sự thỏa mãn của chính mình. Cách hành xử không chừng mực có thể 

hủy diệt nhiều cuộc đời, gia đình và chức vụ. 

 Những lối suy nghĩ không gây dựng. Ở một nơi nào đó trong tuổi thơ của 

con người, có người đã bắt đầu một lối suy nghĩ tiêu cực, nói rằng: “Mày sẽ 

không bao giờ làm được cái gì ra hồn” hay “Bạn không làm được đâu. Bạn 

không thể nào trở thành người lãnh đạo như thế được.” Đức Chúa Trời 

muốn chúng ta được giải phóng tự do khỏi những lối suy nghĩ thấp hèn đó 

(Rô 12:1-2; Êph 4:22-24; Cô 3:10.) 

 Khả năng quản lý thời gian kém. Điều này trông có vẻ không phải là một 

tội lớn, giống như những tội khác trong danh sách này. Nhưng sự quản lý 

kém thời gian của mình sẽ khiến bạn trở nên không hiệu quả và đó chính 

xác là mưu kế của ma quỷ (Cô 4:5.) 

3. Sa-tan đã cám dỗ Chúa Giê-xu trong cùng những lĩnh vực như chúng ta. 

Trong đồng vắng, ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu bằng sự mê tham của xác 

thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời (Mat 4:1-11.) Chúa Giê-xu 

đã bị cám dỗ trong mọi cách như chúng ta. Là thầy tế lễ thượng phẩm 

nhân từ và thành tín, Ngài thấu hiểu và giúp đỡ chúng ta khi chúng ta bị 

cám dỗ (Hê 1:17-18; 4:15-16.) Trong sự đáp trả mỗi sự cám dỗ, Chúa Giê-xu 

đã bảo với ma quỷ: “Có Lời chép rằng.” Con Đức Chúa Trời đã chiến thắng 
   

 



 

 

 

 L I F E B O O K  

 

Sa-tan bằng việc sử dụng Lời Chúa như một vũ khí. Đây cũng là cách 

chúng ta có thể thắng chiến trận, vượt qua cám dỗ.  

3. Chúng ta nên mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời. (Êph 6:10-18.) Khi 

chúng ta vâng phục Chúa và chống trả kẻ thù, mặc lấy khí giới thuộc 

linh, chúng ta được bảo đảm đắc thắng (Gia 4:7.) 

4. Tập chú của chúng ta không nên hướng về Sa-tan nhưng mà là 

Chúa Giê-xu! Thay vì nuôi dưỡng “sự nhận thức về tội lỗi” chúng ta 

nên nuôi dưỡng “sự nhận thức về sự công chính.” Một cây có trái thì 

không “cố gắng” sinh ra lá chết được. Đơn giản là nó khỏe thì sẽ sinh 

ra trái. Trái mới sẽ tự đẩy lá chết trước đây đi. Chúng ta phải chăm bón 

đời sống được tạo nên mới của Đấng Christ trong chúng ta. Vâng, 

chúng ta có sự chống đối, nhưng chúng ta chống lại chúng và giữ tập 

chú của mình vào Chúa (II Cô 2:14; I Sa 5:8-9.) 

5. Trong chính khoảnh khắc này, Chúa Giê-xu đang cầu thay cho 

chúng ta. Một trong những danh hiệu mà ma quỷ có đó là “kẻ kiện 

cáo anh em mình.” Nhưng vị luật sư bào chữa cho chúng ta, Đức Chúa 

Giê-xu Christ, đang bào chữa cho trường hợp của chúng ta! (Hê 2:14, 

7:25; Khải 12:10.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

CÂU GỐC:  

“Không thử thách nào xảy đến với 

anh chị em là quá sức người. Ðức 

Chúa Trời là thành tín; Ngài không 

để anh chị em bị thử thách quá sức 

của mình đâu, nhưng trong sự thử 

thách Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, 

để anh chị em có thể chịu đựng nổi.” 

(I Cô 10:13.) 

 

LẼ THẬT QUAN TRỌNG:  

Đức Chúa Trời đã sắm sẵn sự đắc 

thắng cho mỗi cám dỗ mà chúng 

ta đối diện.  

 

ĐÁP ỨNG CỦA BẠN: 

 Bạn có đang bước đi trong sự 

đắc thắng mà Đức Chúa Trời đã 

sắm sẵn cho bạn không? 

 Hãy cầu xin Đức Thánh Linh chỉ 

ra bất kỳ tội lỗi nào đó trong 

cuộc đời bạn. Hãy xưng tội ấy, 

ăn năn về điều đó và tin cậy 

Đức Chúa Trời ban cho mình 

đắc thắng trọn vẹn. 

L  I  F  E B  O  O  K 

Ghi chép 

   
 

 
 

 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   



 

 

 

L  I  F  E B  O  O  K TUẦN 15 

        Sống cho những 

                       điều quan trọng 

Hãy đọc:  Mat 25:14-30; 1 Cô 3:11-16; 2 Cô 5:7-10;  

Rô 14:8-12 
Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đưa tôi đến rạp xiếc. Tôi nhớ mình đã mê 

mẫn thế nào khi thấy sư tử được thuần phục đi vào chuồng nó mà 

không cần gì ngoại trừ cây gậy và một cái ghế nhỏ có bốn chân.   

Làm thế nào mà cái vũ khí đơn sơ ấy lại có thể điều khiển những  

con thú dũng mãnh như vậy? 

Tuy nhiên sau đó tôi nhận ra rằng cái ghế thuần phục sư tử đó là 

một vũ khí kinh hoàng. Bốn chân ghế làm cho con thú phân tâm, 

tiết chế tập trung của nó. Sư tử không thể quyết định nên tập 

trung vào cái chân ghế nào, và điều này làm cho nó bị phân tán, 

nó không có mục tiêu nào cả cho nên nó trở nên vô hại.  

Cũng một cách ấy, nhiều Cơ-đốc nhân ngày nay đơn giản đã 

bị phân tán. Không có khả năng tập trung vào điều quan trọng 

nhất, họ trở nên người đa hướng, không có tập chú, và vì thế  

vô hại đối với ma quỷ. 

Chúng ta nên tập trung cuộc đời mình vào điều tối hậu – vì 

đó là điều tối quan trọng. Nhưng mọi thứ trong thế hệ của 

chúng ta đang làm cho chúng ta xao nhãng khỏi nếp sống 

với cách nhìn đời đời. Chúng ta dường như sống cho mọi 

thứ, ngoài trừ sống cho điều thực sự quan trọng. 

Có ba sự kiện sắp xảy ra mà sẽ đem tập trung đến trong 

cuộc đời tôi mỗi ngày. Việc giữ những sự kiện tương lai 

trong đầu mình giúp tôi tập trung và sống cho những  

điều quan trọng. 

1. Sự Phán Xét Tại Tòa Án Trắng thúc đẩy tôi làm 

chứng.  

Giăng đã nhìn thấy thời điểm tương lai khi tất cả 

người chết sẽ đứng trước Chúa. Những ai không có 

tên trong Sách Sự sống sẽ bị ném vào hồ lửa. Điều 

này nên là động lực cho mỗi Cơ-đốc nhân chân 

chính vươn đến những người khác cho Chúa Giê-xu 

(Khải 20:11-15.) 

2. Ngai Đoán Xét của Đấng Christ thúc đẩy tôi 

đến sự thánh khiết.  

Mạc-tin Lu-the đã từng phát biểu: “Chỉ có hai 

ngày quan trọng đối với tôi: ngày hôm nay và 

ngày đó.”
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Toàn bộ cuộc sống trước khi tin Chúa sẽ được bày ra để xem lại tại Ngai Phát 

Xét của Đấng Christ. Tất cả những gì chúng ta làm ngày hôm nay sẽ được bày ra 

trong ánh sáng của ngày đó. Mọi việc bạn làm hôm nay có ảnh hưởng đến cõi đời 

đời. Thảm kịch lớn nhất trong cuộc đời đó chính là đánh mất thiên đàng; nhưng 

thảm kịch lớn thứ hai sẽ là vào thiên đàng nhưng không có phần thưởng gì để đặt 

dưới chân Chúa Giê-xu. (I Cô 3:11-15; II Cô 5:10-11.) 

Chúng ta cần phải nhớ rằng sự cứu rỗi không phải là một phần thưởng; đó là sự 

ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta khi chúng ta đặt đức 

tin nới công việc cứu chuộc của Đấng Christ dành cho chúng ta tại thập tự giá. 

Nhưng một khi chúng ta đã cứu, có những phần thưởng mà chúng ta có thể nhận 

được cho sự phục vụ trung tín đối với Đấng Christ. Vì sao chúng ta nên khao khát 

những phần thưởng? Vì thiên đàng nói phần thưởng rất quý báu và rất xứng đáng. 

Thông thường Kinh thánh chỉ về những phần thưởng như là những vương miện. 

Tôi không quan tâm đến việc đội vương miện khi tôi lên thiên đàng, nhưng tôi có 

một khao khát lớn lao về việc nhận được những vương miện đó. Tôi muốn có điều 

mà thiên đàng cao rao giá trị đó, để đặt chúng dưới chân của Chúa Giê-xu, không 

phải trong sự trả giá cho sự cứu rỗi nhưng trong sự thờ phượng và lòng biết ơn vì sự 

cứu rỗi. Có năm vương miện mà chúng ta có thể nhận được, và có những đòi hỏi rõ 

ràng cho việc giành lấy được mỗi vương miện. 

 Vương miện của sự công chính. (II Ti 4:6-8.)  Những đòi hỏi để có vương miện này 

thì rất rõ ràng:  

 Đánh trận đức tin tốt lành. Có người đã phát biểu rằng: “một trận đấu tốt 

chính là khi bạn đấu và thắng!” Cuộc chiến của chúng ta không chống lại con 

người nhưng chống lại ma quỷ và thế lực thuộc linh xấu xa (Êph 6:10-18.) 

 Hoàn tất cuộc đua. Luôn quá sớm để bỏ cuộc. Mặc cho những thử thách 

cho nan giải như thế nào, hãy ở trong cuộc đua! Bạn không thể thất bại nếu bạn 

không bỏ cuộc.  

 Hãy giữ đức tin. Hãy cam kết với những lẽ thật nền tảng của đức tin Cơ-

đốc. Đừng trở nên “nạn nhân của thần học” khi rời bỏ những lẽ thật trong Lời Chúa 

(Êph 4:14-15; Giu-đe 3.) 

 Hãy yêu mến sự hiện đến của Ngài. Hãy vui mừng trong niềm hy vọng chắc 

chắn về sự trở lại của Đấng Christ. Việc sống trong sự mong đời Chúa trở lại sẽ 

thanh tẩy chúng ta (I Giăng 2:28; 3:2-3.) 

 Vương miện sự sống (Gia 1:12, Khải 2:10.) Ông Walter Raleigh đã có lần được ca tụng 

vì đã trải áo choàng đắt tiền của mình cho nữ hoàng của ông bước lên đó để cô ấy 

không phải băng qua bùn. Nhưng Raleigh làm việc đó vì hiểu rằng không có gì 

mất mát cả khi điều đó được dâng lên vì sự Trung thành. Nữ hoàng đã ban thưởng 

cho Walter Raleigh điều mà ông từ bỏ và Vua của chúng ta cũng sẽ ban thưởng 

cho chúng ta vì những điều chúng ta từ bỏ cho Ngài. Vương miện sự sống đôi khi 

được gọi “vương miện của kẻ tử đạo” vì vương miện này chỉ được trao cho những 

người trung tín với Chúa Giê-xu thậm chí có khi mất cả mạng sống của mình. 

Theo Gia-cơ, vương miện này cũng được trao cho những ai không thỏa hiệp với 

sự cám dỗ. Cũng hãy chú rằng Gia-cơ mạnh mẽ khuyên nhủ rằng những người 

thực sự yêu mến Chúa là những người chịu đựng được sự cám dỗ. 
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 Vương miện không hư mất. (I Cô 9:25.) Phần thưởng này được ban cho 

những ai kỷ luật đời sống mình trong mọi lĩnh vực. Phao-lô nói rằng những 

người chạy đã được huấn luyện nghiêm khắc để nhận phần thưởng mà hư 

mất nhưng chúng ta kỷ luật chính mình cho một vương miện không hư mất. 

Ông tiếp tục nói ông đã kỷ luật thân thể mình để ông không bị mất tiêu 

chuẩn cho cuộc đua thuộc linh (I Cô 9:26-27; Phi 3:12-14.)  

 Vương miện vui mừng. (I Tê 2:19-20.) Phao-lô nói ông sẽ vui mừng khi ông 

thấy những tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca, nhiều người trong số đó do chính ông 

đưa đến với Chúa, cùng với ông trong sự hiện diện của Chúa. Điều này đôi 

khi được nói đến như “vương miện của những người chinh phục linh hồn.” 

Không có một niềm vui nào lớn hơn là việc giúp cho một ai đó tin nhận 

Chúa. 

 Vương miện vinh hiển. (I Sa 5:1-4.) Niềm hy vọng của vương miện này nên 

khích lệ mọi mục sư và lãnh đạo hội thánh trung tín. Sự thành công thực sự 

của bạn sẽ được đo lường trước Ngai Phán Xét của Đấng Christ. Để nghe 

được Chúa Giê-xu nói được lắm thì sự hy sinh nào cũng xứng đáng cả. (Mat 

25:14-30.)  Chúng ta không thể tưởng tượng hết được những phần thưởng 

tuyệt vời mà Chúa sẽ ban cho những đầy tớ trung tín của Ngài (I Cô 2:9.) 

3. Cuộc gặp mặt toàn cầu quanh ngai Đức Chúa Trời thúc đẩy tôi cho công 

tác truyền giáo. (Khải 5:9; 7:9-10.) Đại Mạng Lệnh sẽ được hoàn tất! Chúa 

Giê-xu sẽ nhận lấy sự thờ phượng từ dân được chuộc từ tất cả mọi nước, mọi 

chi phái, mọi dân, và mọi lưỡi. Chúng ta có được niềm vinh hạnh góp phần 

dịch chuyển lịch sử đến ngày tuyệt vời đó. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CÂU GỐC:  

“Thế thì tại sao bạn xét đoán anh chị 

em mình? Hay tại sao bạn khinh dể 

anh chị em mình? Vì tất cả chúng ta 

đều sẽ ứng hầu trước tòa phán xét 

của Ðức Chúa Trời, như có chép, 

“Chúa phán, ‘Thật như Ta hằng 

sống, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống 

trước mặt Ta, và mọi lưỡi sẽ chúc 

tụng Ðức Chúa Trời.’” (Rô 14:10-11). 

 

LẼ THẬT QUAN TRỌNG: 

Chúng ta nên tập trung cuộc đời 

mình vào những gì tối hậu – vì đó 

là những điều tối quan trọng. 

 

ĐÁP ỨNG CỦA BẠN: 

 Điều gì thúc đẩy bạn làm 

chứng? 

 Điều gì thúc đẩy bạn đến 

sự thánh khiết cá nhân? 

 Điều gì thúc đẩy bạn cho 

công tác truyền giáo? 

L  I  F  E B  O  O  K 

Ghi chép 
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