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The Bible Made Simple
Lesson 1
The Word of God
Bài học 1
Lời của Đức Chúa Trời (ĐCT)
Vì thế giới này đối diện với những vấn đề to lớn – hôn nhân, tài chánh, cảm xúc và nhiều
thứ khác, chúng ta phải có một vài điều cung cấp sự trợ giúp và những câu trả lời mà chúng ta
cần. Câu hỏi là, “Chúng ta tìm được sự trợ gíup này ở đâu?” Nơi tốt nhất chúng ta có thể nhìn
đến là trong Lời của ĐCT. Có một ước muốn và khao khát sâu xa bên trong mỗi người chúng ta
mà điều đó chỉ có thể được thoả mãn bởi Đấng Christ mà thôi. Giăng 4:14 nói, “Nhưng ai uống
nước Ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó,
văng ra cho đến sự sống đời đời.” Kinh Thánh (KT) cho chúng ta niềm hy vọng sự sống. Đó
không phải là sự sống sẽ tàn héo và chết đi. Đó là một sự sống mãi mãi không thể tin nôỉ. 2 Timô-thê 2:15 nói, “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng ĐCT như người làm công không chỗ trách
được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.” Cách duy nhất chúng ta sẽ khám phá ra
những nguyên tắc và đời sống mà Chúa mong ước chúng ta có được là bằng cách mở ra cuốn
Sách của Ngài và học lời của Chúa.
Bài nghiên cứu KT này không phải nói về các sự dạy dỗ của một Hội Thánh (HT) hay
của một tôn giáo đặc thù nào đó. Nó chỉ là một sự điều tra tổng quát đơn giản về Lời của ĐCT.
Trong bài học đầu tiên này, chúng tôi sẽ thực hiện một sự giới thiệu căn bản về KT. Bằng lời của
chính bạn, KT có ý nghĩa gì đối với bạn?
Trong Bài Học Này
• Hành trình của KT
• Các Sự kiện Về Cuốn Sách Đáng Kinh ngạc Này
• KT có chân thật không?
• KT trong Đời Sống của Chúng ta
HÀNH TRÌNH CỦA KINH THÁNH
1. Sự Khởi Đầu của Thông điệp của ĐCT
• Bạn có biết bằng cách nào ĐCT đã truyền đạt thông tin trước lúc có KT không?
• Câu chuyện hấp dẫn về việc bằng cách nào mà chúng ta đã có được cuốn KT trong hình
thức hiện tại của nó đã thực sự khởi đầu cách đây nhiều ngàn năm.
• Trong suốt 2500 năm đầu tiên của lịch sử con người, đã không có Lời Chúa được viết ra.
• ĐCT đã phán bảo qua một ít nhân vật đặc trưng, là điều mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong
các bài học tương lai. Ngài cũng đã dùng những phương tiện truyền thông khác, chẳng
hạn như thiên nhiên, các giấc mơ, các khải tựơng, các thiên sứ, và các dấu hiệu.
• Ngài đã truyền thông bằng nhiều cách, nhưng phương cách chính mà Ngài đã phán trước
khi đưa KT vào, là qua lương tâm của con người.

2. Những Sự Khởi đầu của Lời Chúa được viết ra
• Người đầu tiên được nhìn thấy một Giao Ước được viết ra của ĐCT là Môi-se. Trên Núi
Sinai, Chúa đã khắc một phần Luật pháp lên các tấm bảng đá bằng ngón Tay của Ngài.
• Rồi Môi-se được truyền đặt các tấm bảng đá đó vào một chỗ nên thánh, thiêng liêng được
gọi là Hòm Giao Ước.
• Theo thời gian, các thầy tư tế Do thái đã bắt đầu rất cẩn thận viết ra trên da thú, các tấm
bảng bằng đất sét, trên gỗ và các thứ khác. Sau cùng, giấy đã được xử dụng.
• Việc bắt buộc phải đọc Lơì Chúa cũng là một phương cách mạnh mẽ để bảo tồn Luật
pháp (Phục truyền Luật lệ ký 31:9-11). Mỗi người Do thái đều được yêu cầu phải nghe
một ai đó đọc tất cả Luật pháp của ĐCT được viết ra môĩ bảy năm.
• Suốt cuộc đời mình, một người Do thái sẽ nghe đọc Lời Chúa khoảng mười hay mười hai
lần. Việc tiếp tục đọc KT này đã đặt Lời Chúa như là một điều ưu tiên trong đời sống của
họ.
• Rồi, các thầy tư tế Do thái đã làm tròn một mệnh lệnh là chép lại và bảo tồn Lời Chúa.
• Họ đã tiến đến một kế hoạch là làm thế nào để bảo đảm rằng mỗi chữ đều được chép lại
cách chính xác.
• Lời Chúa tiếng Hê-bơ-rơ nguyên thuỷ đã được sao chép lại và phiên dịch trong nhều thế
hệ.
• Trong những năm 1450, quyển KT đầu tiên đã được in ra. Tính chính xác của máy in và
giá tiền sách rẻ đã đặt Lời của ĐCT vào tay của nhiều người.
• Ấn bản KT King James đã được xuất bản vào năm 1611.
• Kể từ đó, đã có nhiều bản dịch khác trong nhiều ngôn ngữ. Đó là một chặng đường dài –
kể từ ngày đầu tiên ĐCT đã phán với A-đam cho đến ngày nay.
CÁC SỰ KIỆN VỀ CUỐN SÁCH ĐÁNG KINH NGẠC NÀY
1. ĐCT đã hà hơi
• Hãy đọc 2Phi-e-rơ 1:20, 21.
• KT là được ĐCT hà hơi (1 Cô-rinh-tô 14:37; 2 Ti-mô-thê 3:16).
• Trong KT, có ít nhất là 32 tác giả trải dài trong 3600 năm của lịch sử con người.
• Những cuốn sách này được viết ra trong những thời đại khác nhau, trong những quốc gia
khác nhau, và bởi những con người khác nhau; dù vậy, khi những bài viết của họ trở
thành một cuốn sách thì không có một sự mâu thuẫn nào cả.
• Những người thông minh nhất cũng không thể rút ra hết kho báu kiến thức chứa đựng
trong KT khi không được có sự hà hơi của ĐCT.
• Các chữ “ĐCT phán” xuất hiện hơn ba trăm lần.
• KT hoặc là Lời của ĐCT cho loài người – hoặc không phải là như thế. Không có vùng
đất trung gian. Dòng chữ cuối cùng là KT được ĐCT hà hơi.
2. Là Cuốn Sách Phổ biến Nhất
• KT là quà tặng tốt nhất mà ĐCT đã từng ban cho loài người.
• Hiệp hội KT Hoa kỳ đã phân phát trên tám trăm sáu mươi triệu cuốn KT kể từ năm 1816.
• KT, trong sự trọn vẹn của nó, là được viết ra trong hơn hai trăm ba mươi ngôn ngữ, nhiều
hơn số quốc gia có được trên trái đất.

•

Nó được xuất bản trong nhiều ngôn ngữ hơn, thêm nhiều ấn bản được sản sinh, và có
thêm nhiều người đã đọc nó hơn bất cứ cuốn sách nào khác trong lịch sử.

3. Không thể quên được
• Hãy đọc Mathi-ơ 24:35.
• Chỉ có một nửa của một phần trăm của tất cả các cuốn sách được in ra tồn tại được bảy
năm. Tám mươi phần trăm của tất cả các sách được in ra là bị quên lãng trong một năm.
Cuốn KT là trên hai ngàn năm và là sách được bán chạy nhất của ngày nay.
• Bất chấp nó lâu cỡ nào, hay bao nhiêu người chỉ trích nó, Lời của Ngài sẽ không bao giờ
bị qua đi.
4. Sự sắp đặt
• Trở lại bảng mục lục trong cuốn KT của bạn.
• KT không phải là một cuốn sách. Nó là một thư viện sách được biên soạn vào trong một
quyển.
• KT được chia thành hai giao ước – là Cựu Ước và Tân Ước.
• Sự đồng thuận của ĐCT với loài người về sự cứu rỗi trước khi Ngài đến trong xác thịt
như là Đức Chúa Giê-xu Christ được gọi là Cựu Ước.
• Sự đồng thuận của ĐCT với loài người về sự cứu rỗi sau khi Đấng Christ đã đến được gọi
là Tân Ước.
• Có bao nhiêu sách trong KT?
• Có tổng cọng là sáu mươi sáu sách –ba mươi chín cuốn trong Cựu ước và hai mươi bảy
cuốn trong Tân Ước.
• Mỗi Giao ước được chia thành những phần. Cựu Ước bắt đầu với Luật pháp. Điều này
bao gồm năm sách đầu tiên của KT được viết bởi Môi-se. Các sách này có câu chuyện về
Sự Sáng tạo, Cơn Lụt, và cách nào mà dân Do thái đã bắt đầu.
• Mười hai sách tiếp theo là Lịch sử dân Do thái.
• Rồi có năm sách thi ca.
• Kế tiếp có các sách Đại Tiên tri và Tiểu Tiên tri. Tiểu không có nghĩa là họ ít quan trọng
hơn. Nó chỉ có nghĩa là ngắn hơn.
• Bốn sách đầu tiên của Tân Ước là các sách phúc âm, hay đời sống của Đấng Chist. Đây
là những sự ghi chép khi Chúa Giê-xu còn bước đi trên đất, dạy dỗ các sứ đồ của Ngài,
chết trên thập tự gía, sống lại, và nhiều chi tiết khác nữa.
• Công vụ các Sứ đồ, là sách kế tiếp, là các hành động của các sứ đồ sau khi Đấng Christ
thăng thiên.
• Rồi, từ sách Rô-ma đến Giu-đe là những thư từ gởi đến các HT và các bài viết cuả các sứ
đồ.
• Khải huyền, sách cuối cùng, là sự tiên tri của thời chung kết.
• Những phần KT nào là bạn quen thuộc nhất?
KINH THÁNH CÓ CHÂN THẬT KHÔNG?
1. Chứng cớ Khoa học
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•
•
•
•
•

•
•
•

•

Bạn cần loại chứng cớ gì? Bạn cần có bao nhiêu chứng cớ? Nêú bạn đã có được chứng cớ
đó, bạn sẽ tin không?
Có nhiều bằng chứng trong KT cho thấy nó là một cuốn sách thiêng liêng, nhưng làm thế
nào mà chúng ta có thể biết được điều đó là thật?
Vì ĐCT là Đấng sáng tạo vũ trụ (Hê-bơ-rơ 11:3), mọi điều KT nói về khoa học đều đúng.
Chúng ta hãy xem đến một ít lời Chúa.
Hãy đọc Ế-sai 40:22.
Trong những năm 1400, những con ngườì học thức đã tin thế giới là phẳng. Khoảng 2100
năm sau đó sau khi KT được viết ra thì nhân loại học biết rằng quả đất là tròn.
Hầu hết chúng ta đã học ở trường mẫu giáo rằng Christopher Columbus đã dong thuyền
trên biển để phát hiện ra trái đất là tròn. Được tin rằng một phần biện minh của ông trình
cho Nữ Hoàng Isabella của Tây-ban-nha là Ê-sai 40:22, là điều đã được viết ra nhiều năm
trước đó.
KT có trước khoa học 2000 năm.
Hãy đọc Giê-rê-mi 33:22.
Nhũng người học thức đã tin có một số lượng ngôi sao trên bầu trời có thể đếm được.
Mãi đến những năm 1600 họ mới tìm ra đựơc, bằng cách dùng một kính viễn vọng, rằng
chúng là không thể đếm được. Dù thế, Giê-rê-mi đã viết ra điều đó nhiều năm trước đó là
cơ binh trên trời, nghĩa là các ngôi sao, là không thể đếm được (Sáng thế ký 15:5).
Tại một thời điểm, các khoa học gia đã được thuyết phục rằng quả đất là tựa trên một thứ
gì đó. Gióp 26:7 thảo luận sự kiện rằng quả đất có một sự yểm trợ vô hình. Điều này đã
không được chấp nhận như là một sự kiện khoa học mãi cho đến năm 1687, ba ngàn năm
sau khi Gióp đã tuyên bố điều đó.

2. Chứng cớ về Y-khoa
• Hãy đọc Lê-vi ký 17:11.
• Nếu các bác sĩ trong quá khứ biết được điêù này thì nhiều sinh mạng, có lẽ kể cả sinh
mạng của George Washington, có thể đã thoát ra khỏỉ cái chết gây ra bởi sự thực hành
của việc “xuất huyết”. George Washington đã chết vì ông đã mắc phải bịnh cảm lạnh.
Các bác sĩ đã tin là họ đã có thể cứu sống ông bằng cách lấy huyết ra khỏi thân thể ông.
Ngày nay chúng ta biết được, và KT đã viết điều này cách đây đã nhiều năm, rằng bạn
cần phải có máu huyết để duy trì sự sống.
3. Chứng cớ Lịch sử
• Bạn có thích học lịch sử không?
• Nhiều thành phố được đề cập đến trong KT đã được định vị và nhận diện.
• Cơn Lụt đã được xác nhận trong mỗi nền văn minh được biết đến.
• Các sự ghi chép về lịch sử trong KT đã được xử dụng bởi nhà khảo cổ, nhà địa chất, và
những ngành khác để tìm ra những đồ tạo tác của người tiền sử có giá trị, các khoáng sản,
và các của cải.
4. Chứng cớ Các Cuộn Giấy Dài ở Biển Chết.
• Các Cuộn Giấy Dài ở Biển Chết là một bộ cuộn giấy được tìm thấy bởi một vài cậu bé
chăn cùu gần Biển Chết giữa các năm 1947 và 1956.

•

•

Các cuộn giấy xưa hơn 1900 năm tuổi. Chúng cung cấp chứng cớ đáng chú ý rằng các
bản sao sau đó và các bản dịch là giống y hệt với lời Chúa mà Đấng Christ đã đọc khi còn
trên đất.
Từ phát hiện này, chúng ta có được những mảnh văn bản và vài bản văn đầy đủ của mỗi
sách Cựu Ước, ngoại trừ sách Ê-xơ-tê, tất cả đều được ghi ngày tháng từ thời Đấng
Christ.

5. Chứng cớ thuộc Khảo cổ học
• Bạn từng có được sự thích thú nào trong khảo cổ học?
• Sự xác nhận của khảo cổ học đối với tính xác thực của KT là một trong số các sự phát
triễn đáng kinh ngạc nhất của các thời hiện đại.
• Có hàng ngàn sự phát hiện của khảo cổ học ủng hộ tính vững chắc của KT.
• Toàn thể các quốc gia thời Cựu Ước đã được tìm thấy và nhận diện.
• Các sự nhận diện của các nhân vật chính trong KT, chẳng hạn như Áp-bra-ham, đã được
tìm thấy qua khảo cổ học.
• Trong năm 1922, thành U-rơ của xứ Canh-đê đã được phát hiện. Sáng thế ký 11 nói đây
là nơi sinh ra của Áp-bra-ham.
• Chứng cớ xác nhận đã được tìm ra đối với sự sáng tạo và sự sa ngã của loài người, cơn
nước Lụt, và Tháp Ba-bên.
• Không một phát hiện khảo cổ nào từng phủ nhận KT cả.
6. Chứng cớ Tiên tri
• Vì con người không thể tự mình thấy được tương lai, nên lời tiên tri là một tiêu chuẩn
đánh giá hợp lý của sự thần cảm siêu nhiên.
• Đoán trước được tương lai là một điều gì đó mà nhiều người đã hằng ao ước từ khi bắt
đầu thời gian. Liên quan đến sự nói tiên tri, cuốn KT là siêu đẳng so với bất cứ cuốn sách
nào khác. Môt ngừơi có thể đã tìm kiếm cách vô ích qua các trang của “những bản viết
thiêng liêng” nào khác, và đã thậm chí không tìm ra được một dòng chữ cuả lời tiên tri
chính xác. Tuy vậy, một-phần-ba của toàn bộ cuốn KT xử lý với sự tiên tri.
• Cuốn KT của chúng ta có trên 6.000 lời tiên tri, và nhiều lời tiên tri trong số đó đã xảy ra
cách chính xác như lơì đã nói ra.
• Trong suốt cuộc sống của Chúa Giê-xu trên đất, hàng trăm lời tiên tri đã được làm trọn.
• Năm trăm năm trước khi Chúa Giê-xu được sinh ra, các tác giả Cựu Ước đã tiên đoán
thời điểm lúc Ngài sinh ra, và rằng Ngài sẽ được sinh ra bởi một ngừơi nữ đồng trinh (Êsai 7:14) tại Bết-lê-hem (Mi-chê 5:2).
• Ê-sai nói Ngài sẽ bị người ta chán bỏ (Ê-sai 53:3) và sẽ bị đóng đinh cách tàn nhẫn (Ê-sai
53).
• Có nhiều lời tiên tri liên quan đến sự phản bội, sự xử án, sự chết, sự chịu khổ và sự chôn
của Chúa Giê-xu, và đều được làm trọn trong một ngày.
• Đấng Christ đã noí trước là sẽ có chiến tranh. Ngài đã nói về nạn đói và động đất. Ngài
đã cảnh báo rằng sẽ có biến động về chính trị. Ngài đã cảnh cáo rằng trong các ngày sau
rốt, sẽ có gia tăng sự lừa dối, đấng Christ giả, và sự mê hoặc.
• Sự phi luân bịnh hoạn và phản nghịch cũng đã được nói trước.
• Một “con Thú” (kẻ chống Chúa), một ngày kia sẽ thống trị thế giới như chúng ta biết, và
nó sẽ bắt mọi người mang dấu hiệu của con thú để mua hoặc bán (Khải huyền 13).

•
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Hãy đọc Ê-sai 31:5.
Ê-sai đã tiên đoán rằng các máy bay sẽ được xử dụng để bảo vệ nước Do-thái hàng ngàn
năm trước khi một chiếc máy bay được sáng chế ra.
Chúng ta vừa mới chạm đến bề mặt của tất cả lời Chúa cho thấy KT là chân thật. Chúng
ta có thể xử dụng nhiều, nhiều giờ nữa để học và nghiên cứu chúng kỹ lưỡng.
Có sự ngờ vực nào trong tâm trí của bạn về việc KT là chân thật không?
Các phần nào của chứng cớ này mà bạn thấy thuyết phục và gây ấn tượng nhất?

KINH THÁNH TRONG ĐỜI SỐNG CHÚNG TA
1. Làm Cách Nào Để Chúng Ta Có Được Lời Chúa Bên Trong Chúng Ta?
• Hãy đọc Công vụ Các Sứ đồ 17:11.
• Việc đọc KT không thể chỉ là một nghi thức ngày Chúa nhật. Chúng ta phải đọc nó mỗi
ngày.
• Hãy đọc 2 Ti-mô-thê 2:15.
• Một lần nữa, chúng ta không thể chỉ đọc nó như là một nghi thức. Chúng ta phải học nó.
• Hãy đọc Thi thiên 119:2.
• Chúng ta phải mở trọn tấm lòng của mình đối với nó.
• Hãy đọc Thi thiên 119:15, 48.
• Chúng ta phải nghĩ về nó và suy gẫm về nó. Chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc về nó.
• Hãy đọc Gia-cơ 1:22 và Mathi-ơ 7:21.
• Sau cùng, một khi chúng ta đã được nghe Lời của ĐCT, đã giấu lời đó trong lòng chúng
ta, và đã suy nghĩ sâu sắc về lời đó, chúng ta phải bắt đầu thực sự làm những điều mà KT
bảo chúng ta làm.
2. Tại sao KT lại Quan trọng đến thế?
• Hãy đọc Mathi-ơ 4:4.
• Chúng ta cần nó cho đời sống mỗi ngày. Không thể sống một đời sống Cơ-đốc-nhân
(CĐN) chỉ “với bánh mà thôi”.
• Hãy đọc Rô-ma 10:17.
• Nó cho chúng ta niềm tin.
• Hãy đọc Thi thiên 119:11.
• ĐCT ghét tội lỗi. Hầu hết trong mọi lúc, thậm chí người ta cũng không nhận biết là họ
đang phạm tội. KT làm cho chúng ta nhận ra điều đó, và do đó nó giúp chúng ta làm ra
quyết định là không phạm tội.
• Hãy đọc Thi thiên 119:98, 99.
• Nó cho chúng ta sự khôn ngoan và sự hiểu biết.
• Hãy đọc Thi thiên 119:105, 133.
• Nó hướng dẫn các bước đi của chúng ta. KT sẽ dẫn dắt chúng ta và giúp chúng ta đạt
được điều đó ngày qua ngày.
• Hãy đọc Rô-ma 5:12.
• Nó cho chúng ta biết là chúng ta đã phạm tội và cần một cứu Chúa.
• Hãy đọc Giăng 3:16.
• Nó cho chúng ta thấy tình yêu của ĐCT cho thế gian.

•
•

Hãy đọcGiăng 3:5.
Nó nói co chúng ta biết kế hoạch cứu rỗi thế giới của ĐCT.

3. Tiếp theo là cái gì?
• Hãy bước lui một bước, tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến việc đọc KT? Nếu tôi
không muốn có đức tin thì sao? Ai quan tâm nếu Ngaì có hướng dẫn các bước đi của tôi
hay không? Nếu tôi không muốn dẹp bỏ tôị lỗi trong cuộc sống của tôi thì sao?
• Điều gì xaỷ ra tiếp theo trong tổng thể dòng đời có thể có thú vị đối với bạn. Chúng ta sẽ
nghiên cứu điều này với thêm nhiều chi tiết trong các bài học sắp đến, nhưng bây gìơ
chúng ta hãy xem đến phần một.
• Hãy đọc 2 Phi-e-rơ 3:10.
• Chúa sẽ tái lâm sớm. Lời Chúa nói Ngài sẽ đến như một kẻ trộm vào ban đêm và sẽ có
nhiều sự tàn phá trên đất. Cách đây trên hai ngàn năm, nhà tiên tri Giô
ên và Phi-e-rơ đã nói tiên tri về điều đó (Giô-ên 2:25-32).
• Hãy đọc Công vụ 2:16-21.
• Lời Chúa này có ý nghĩa gì đối với bạn?
• Bây giờ, ĐCT đang tuông đổ Thánh Linh của Ngài trên mọi loài xác thịt. Ngài đang cho
chúng ta một cơ hội để được học Lời của Ngài và tìm ra được chúng ta cần phải làm gì để
thoát khỏi được sự huỷ diệt đời đời.
• ĐCT có những thứ đáng nể sợ đang cất giữ dành cho những kẻ chọn lựa Ngaì.
• Chúng ta phải học hỏi và tìm kiếm Lời Chúa. Vì trong đó, qua Đức Chúa Giê-xu Christ,
chúng ta sẽ có được đời sống dư dật hơn (2 Ti-mô-thê 2:15; Giăng 10:10).
• KT là một phép lạ, và đó là một trong những tài sản to lớn nhất mà chúng ta từng nắm
giữ được trong tay chúng ta.
• Kế tiếp, chúng ta sẽ mở ra một vaì trang đầu tiên của cuốn sách phép lạ này và học sự
khởi đầu trong Sáng thế ký.

The Bible Made Simple
Lesson 2
How the World Began
Bài học 2
Thế giới đã Bắt đầu Như thế nào
Bài học này là một sự khảo sát về cách nào mà thế giới đã được bắt đâù ở trong sách
Sáng thế ký. Trong sách này, chúng ta tìm thấy “các nguồn cội” của thế giới chúng ta và của vũ
trụ, của loaì người và các quốc gia, của tội lỗi và sự cứu chụôc. Sáng thế ký là nền tảng của tất cả
nền thần học. Trước tiên, ĐCT xây dựng cho con người một ngôi nhà, và rồi tạo nên con người
theo ảnh tượng của chính Ngài. Ngài muốn có được sự tương giao với các con trai và con gái của
Ngài, là những người sau cùng sẽ quản trị trái đất. Không may thay, con người đã chọn lựa
không tuân giữ một điều mà ĐCT đã đòi hỏi ở họ. Khi con người đã thực hiện việc chọn bất tuân
lệnh ĐCT, Satan đã được cho phép trở thành chúa cuả thế gian này. Phần còn lại của KT kể một
câu chuyện ĐCT đã làm điều gì để cứu loài người khỏi ách nô lệ của Satan, và hợp nhất lại giữa
loài người với ĐCT.
Trong Bài Học Này
• ĐCT trong Thuở Ban Đầu
• Kỷ nguyên Vô tội
• Sự Vô tội Kết thúc
ĐCT TRONG THUỞ BAN ĐẦU
1. Vị ĐCT Không Thể Hiểu Được
• Hãy đọc câu đâù tiên của KT, Sáng thế ký 1:1.
• Bốn chữ đầu tiên nói, “Ban đầu ĐCT…” Không có cách nào để hiểu được ĐCT thực sự
đáng sợ như thế nào. Ngài cao hơn những gì mà chúng ta có thể từng nghĩ hay tưởng
tượng đến.
• Nếu bạn phải dùng lời để mô tả về ĐCT, thì các lời đó sẽ là như thế nào?
• Chỉ với sự lý luận loài người của chúng ta mà thôi thì đó không phải là một cách đâỳ đủ
để hiểu được tính cách của ĐCT, nhưng qua lời Chúa, chúng ta có thể có được một cái
nhìn thoáng qua nhỏ bé về Ngài.
• Thi thiên 25:8 nói Ngài là tốt. ĐCT không phải là tốt bởi vì qúa thông thường để được
cho là tốt. Ngài cũng không đi theo một vài loại tiêu chuẩn cho sự tốt lành. ĐCT đặt ra
tiêu chuẩn. Ngài là nguồn cội của sự tốt lành. Chỉ một mình Ngài là qui tắc, là thước đo
của những gì chúng ta thực sự biết là tốt.
• Thi thiên 145:17 nói rằng Ngài là hay làm ơn trong tất cả các công việc của Ngài. Khi
chúng ta nói về ân điển của ĐCT, là chúng ta noí đến các ân tứ đó mà không một con
người nào xứng đáng nhận lãnh, nhưng dù vậy ĐCT vẫn ban cho họ. Vì cớ ân điển của
Ngài nên chúng ta nếm trãi được sự cứu rỗi hôm nay.
• Ê-sai 6:3 nói về sự thánh khiết cuả Ngài. ĐCT là mãi mãi không thể bị hư hoại được.

•
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1 Giăng 4:8 nói rằng ĐCT là sự yêu thương. ĐCT là Đấng tạo ra yêu thương và là nguồn
của sự yêu thương. Chính là bơỉ Ngài mà chúng ta nếm trãi sự yêu thương. Chúng ta
thậm chí cũng không hiểu được các nơi sâu thẳm cuả tình yêu Ngài dành cho chúng ta.
ĐCT là toàn năng, nghĩa là Ngài có tất cả quyền lực (Khải huyền 19:6).
ĐCT là toàn tại, nghĩa là Ngài ở khắp moị nơi vào cùng một lúc (Giê-rê-mi 23:24).
ĐCT là toàn tri, nghĩa là Ngài biết hết tất cả mọi thứ (Gióp 34:21). Không có điều gì có
thể được che dấu khỏi Ngài. Ngài nhìn thấy và nghe hết mọi điều.
Khải huyền 1:8 nói Ngài là sự khởi đầu và sự kết thúc. Ngài là đời đời. Ngài là vô hạn.
Ngài không bị hạn chế bởi thời gian hay không gian.
Đa-ni-ên 6 :26 nói rằng Ngài là ĐCT hằng sống. ĐCT không là một điều bịa đặt của sự
tưởng tượng của chúng ta.
Giăng 4 :24 nói ĐCT là Thần.
Chúng ta cũng có thể tìm thấy ở nhiều nơi trong KT rằng ĐCT chỉ có một. Có nhiều câu
KT để xác nhận điều đó, và sau này chúng ta sẽ thăm dò điều này để có thêm chi tiết
trong bài khảo sát (Phục truyền 6 :4 ; 4 :35 ; Ê-phê-sô 4 :6 ; Ma-la-chi 2 :10).
Hê-bơ-rơ 13 :8 nói Ngài là từ hôm qua, ngày nay, và đời đời không hề thay đổi. Có nhiều
thuộc tính khác chúng ta có thể tìm thấy được trong lời Chúa minh hoạ về Ngài là ai, và
Ngài thực sự đáng kính sợ cách nào. Thật là một điều an ủi để biết được rằng tất cả
những sự mô tả đó mà chúng ta thấy trong lời Chúa ngày nay vẫn còn đứng vững bởi vì
ĐCT không hề thay đổi.

2. Sự Tạo ra Các Thiên sứ
• Sáng thế ký, nghĩa là những sự khởi đầu, cung cấp nền tảng cho sự hiểu biết phần còn lại
của KT.
• Hãy đọc lại Sáng thế ký 1 :1.
• Cụm từ « trời và đất » nói đến tòan thể vũ trụ. Điều này sẽ bao gồm tất cả các phần riêng
biệt.
• ĐCT đã sáng tạo ra nhiều thứ ở trong sách Sáng thế ký. Trong môĩ hành động sáng tạo,
ĐCT chỉ đơn giản phán ra, và điều đó đã xảy ra.
• KT không nói cách chính xác khi nào các thiên sứ đã được tạo ra, nhưng hầu hết đều tin
rằng các thiên sứ đã được tạo ra trước loài người (Gióp 38 :4, 8).
• Các thiên sứ đã được tạo ra chỉ để thờ phượng và hâù việc ĐCT mà thôi (Khải huyền
5 :11-12).
• Chúng ta, là những con người, có thể cầu xin ĐCT giúp đỡ, và Ngài sẽ gơỉ các thiên sứ
đến để trợ giúp.
• KT có nhiều trường hợp mà trong đó ĐCT đã dùng các thiên sứ vào những nhiệm vụ đặc
biệt nào đó trên trái đất.
• Thiên sứ được xủ dụng để quản lý gíup đỡ trong một cơn khủng hoảng, cung cấp sự bảo
vệ tránh khỏi nguy hiểm, hay trao cho một sứ điệp từ ĐCT (Thi thiên 34 :7 ; 91 :11 ; Hêbơ-rơ 1 :14).
• Bạn có biết Lu-xi-phe là ai không ?
• Lu-xi-phe được tin là đã giữ cấp bậc cao nhất trong vòng các thiên sứ . Hắn rất hấp dẫn
và khôn ngoan (Ê-xê-chi-ên 28 :13-17).
• ĐCT ban cho hắn những ân tứ và tài năng đặc biệt, và hắn đã để cho sự kiêu ngạo huỷ
hoại lòng hắn. Hắn muốn tôn cao ngai của mình hơn ngai của ĐCT (Ê-sai 14 :12-15).
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Vì cớ này, hắn đã bị ném ra khoỉ thiên đàng xuống trái đất, và sự phán xét thiêng liêng
chống lại hắn đã được thực hiện.
Khi bị ném xuống dưới trái đất, Satan đã mang lấy vai trò « vua chúa của thế gian mờ tối
này » (Ê-phê-sô 6 :12)
Khải huyền 12 :7-9 chứng tỏ một phần ba số thiên sứ trên thiên đàng cũng đã đi với Luxi-phe.
Một mục đích duy nhất của chúng trên đất là để lừa dối và ngăn trở kế hoạch của ĐCT.
Địa ngục là được tạo ra dành cho Quỷ sứ và các thiên sứ của hắn, và cuối cùng tất cả bọn
chúng đều đi đến đó (Mathi-ơ 25 :41).
Satan là một trong nhiều tên của Lu-xi-phe. Nó nghĩa là kẻ đối địch. Hắn đã trở nên một
kẻ đối địch khi hắn đã phản loạn chống nghịch ĐCT.
Satan có quyền năng, nhưng không phải là toàn năng giống như ĐCT. Hắn có sự hiểu
biết, nhưng hắn không phải là toàn tri.
Hãy đọc 2 Cô-rinh-tô 4 :4.
Theo như câu KT này, Satan lừa dối tâm trí của con người.
Bạn có thể nhìn thấy trong thế gian này Satan lừa dối người ta cách nào không?
Để tránh khỏi sự lừa dối này, chúng ta phải để cho ánh sáng của Đấng Christ chiếu sáng
lên chúng ta. Chúng ta phải dựa trên sự chỉ dẫn của ĐCT và sự quản lý của Ngài.

3. Sự Sáng tạo ra Địa cầu
• Hãy đọc Sáng thế ký 1 :3-5.
• Vào ngày đầu tiên, ánh sáng xuất hiện, và rồi, sự sáng và bóng tối đã được phân rẽ.
• Vào ngày thứ nhì (Sáng thế ký 1 :6-8), bầu trời, nghĩa là bầu khí quyển bao quanh trái
đất, đã được tạo ra, và nước được phân rẽ (nước và không khí).
• Vào ngày thứ ba (Sáng.1 :9-13), đất khô xuất hiện, cây cối bắt đầu mọc lên, nước và đất
được phân rẽ ra.
• Vào ngày thứ tư (Sáng.1 :14-19), mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao trở thành nhìn thấy
được, và đã thực hành chức năng như là sự sáng. Công việc vào ngày thứ tư đã quy định
vĩnh viễn hệ mặt trời.
• Vào ngày thứ năm (Sáng 1 :20), các động vật sống như cá, côn trùng, và chim trơì đã
được tạo ra.
• Hãy đọc Sáng 1 :24-31.
• Vào ngày thứ sáu, ba loại động vật đã được làm ra - gia súc (các thú nuôi ở nhà như bò,
cừu, dê, ngựa, v.v...), các loài bò trườn (tất cả các thứ bò sát), và các dã thú ngoài
đồng(tất cả các thú vật hoang dã và các loại động vật bốn chân khác).
• Điều cuối cùng ĐCT đã tạo ra vào ngày thứ saú là con người.
• Trong vòng tất cả những thú vật này và các tạo vật đáng kinh ngạc khác, bạn nghĩ vì sao
ĐCT lại sẽ tạo ra con người ?
• Điều chính làm cho con người được phân biệt đối với mỗi một tạo vật khác là khả năng
chọn lựa. Loài người có một sự chọn lựa. ĐCT không múôn một sinh vật được hoạt động
giống như một con rô-bốt. Ngài muốn một con người có thể lựa chọn để có được một
quan hệ với Ngài.
• Theo Khải huyền 4:11, con người đã được taọ nên để đem lại sự vui thích cho ĐCT. Mặc
dù ĐCT đã đưa tay giúp đỡ chúng ta trong bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, chúng ta cũng
đã được tạo ra để đem lại sự vui thích cho Ngài.

•
•
•

ĐCT ao ước được gần gủi với mỗi một người trong chúng ta, nhưng Ngài muốn có được
một mối quan hệ tự nguyện. Loài người sẽ chọn lựa tham gia với Ngài chứ ?
Hãy đọc Sáng thế ký 2 :1-3.
Rôì, vào ngày tứ bảy, ĐCT ngừng sáng tạo và Ngài nghỉ ngơi.

KỶ NGUYÊN VÔ TỘI
1. A-đam và Ê-va trên Thiên đàng
• Các Học giả KT đã phân chia quãng thời gian từ lúc sáng tạo cho đến kỳ chung kết thành
bảy giai đoạn, hay bảy kỷ nguyên. Trong từng kỷ nguyên trong KT, ĐCT đều ban cho
con người một cơ hội để làm trọn kế hoạch của Ngài trước khi sự phán xét đựơc thực
hiện.
• Kỷ nguyên thứ nhất được gọi là “Sự vô tôị” vì con ngươì là vô tội.
• ĐCT đã đặt người đàn ông đầu tiên là A-đam trong một cảnh thiên đàng được gọi là
Vườn Địa đàng.
• Bằng lời của chính bạn, bạn sẽ mô tả thiên đàng như thế nào?
• ĐCT đã nhìn thấy rằng A-đam cần có được điều mà KT gọi là một “kẻ giúp đỡ”, hay là
một người đồng hành, xứng hợp với ông về trí tuệ, đạo đức và thể chất.
• Khi ĐCT khiến cho A-đam ngủ mê, rồi lấy một xương sườn từ hông của ông. Từ chíêc
xương sườn đó, ĐCT đã tạo ra người nữ đầu tiên, là Ê-va.
2. Tội lỗi của A-đam và Ê-va
• Có một quy tắc trong Vườn đó. Bạn có biết quy tắc đó là gì không ?
• Hãy đọc Sáng thế ký 2 :17.
• Kế hoạch của ĐC là không được ăn trái của Cây Biết thiện và ác.
• A-đam và Ê-va đã có thể ăn bất cứ trái của cây nào khác ở trong vườn, nhưng Ê-va đã cứ
tập trung vào cái cây duy nhất mà họ đã bị cấm không được ăn.
• Hãy đọc Sáng.3 :1-5.
• Satan đã lừa dối bà ấy bằng cách gây cho bà ấy nghi ngờ những gì ĐCT đã phán. Satan
muốn chúng ta đặt câu hỏi trên bất cứ điều gì về ĐCT. Hắn muốn đem đến sự rối trí, và
cuối cùng lừa dối chúng ta để sống một đời sống nằm bên ngoài các sự chỉ dẫn của ĐCT.
• Rồi Ê-va đã ăn trái cấm đó và cũng đưa nó cho A-đam nữa (Sáng.3 :6-7).
• Với hành động bất tuân này, mối quan hệ của họ với ĐCT đã bị cắt đứt và năng lực cai
quản trái đất đã bị ngăn lại.
• Vì A-đam chịu trách nhiệm làm đầy dẫy dân cư trên đất, nên tội bất tuân này sẽ truyền
xuống cho tất cả hậu duệ của ông và sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dòng giống nhân loại (Rôma 5 :12).
• Họ đã xấu hổ khi nhận biết họ đã đánh mất đi sự vô tội cuả mình. Khi nhận biết được sự
thay đổi đó, họ đã cố gắng che dấu sự trần truồng của mình bằng lá cây vả.
• Khi họ nghe Tiếng của Chúa khi Ngài đang bước đi trong vườn, là việc họ vẫn làm hàng
ngày, họ đã cố trốn khỏi Ngài một cách dại dột. Chúa đã gọi, « A-đam, con ở đâu ? »
• Thay vì A-đam quỳ xuống dưới chân Chúa để xưng tội, ông ta lại chỉ ngón tay vào Ê-va
và đã đổ tội cho bà hết thảy.Thật là quá khó cho con người để nhận lấy trách nhiệm về tội
lỗi của chính mình và đơn gỉan xưng nhận điều đó vơí Chuá.

•
•
•
•

•
•

Trong tình huống này, sự bất tuân đã tách ly con người khoỉ ĐCT (Sáng.3 :10)
Haỹ đọc Hê-bơ-rơ 5 :9.
Trong từng kỷ nguyên thơì gian, niềm tin và sự vâng lời sẽ là một phần chủ yếu của kế
hoạch cứu rỗi.
Khi A-đam và Ê-va phạm tội, một sự chết tâm linh, và sau cùng là một sự chết vật lý đã
xảy ra (Ê-phê-sô 2 :1-3). Tội lỗi buộc phải chết, nhưng A-đam đã không ngã xuống chết
ngay lúc ông phạm tội. Ông đã sống được 930 tuổi.
Vào giây phút bất tuân, tội lỗi đã bắt đầu cai trị trong tâm linh của con người. (Rôma 5 :17, 19, 21).
Bạn có thể nhìn thấy bản chất tội lỗi trong con người của thế gian này không ? Trong đời
sống của bạn không ? Trong mối quan hệ của bạn với ĐCT không ? Xin hãy cắt nghĩa.

SỰ VÔ TỘI KẾT THÚC
1. Kết quả của Tôị lỗi – Sự phán xét
• Sự chọn lựa phạm tội của con người đã mang đến kết quả trong sự phán xét. Sự phán xét
bao gồm nhiều sự rủa sả và sự trục xuất A-đam và Ê-va ra khỏi Khu Vườn.
• Hãy đọc Sáng. 3:14.
• Con rắn đã bị rủa sả trên tất cả các loài tạo vật khác và bị buộc phải bò bằng bụng.
• Hãy đọc Sáng. 3:16.
• Đối với người nữ, cô ta sẽ phải nếm trãi sự đau đớn trong việc sinh con.
• Hãy đọc Sáng. 3:17-19.
• Đối với A-đam thì chính traí đất bị rủa sả. Những cây gai và tật lê không mong muốn sẽ
làm nghẹt ngòi những trái tốt do con người trồng và cày cấy.
• Hãy đọc Sáng. 3:21.
• Các áo da thú đến từ loài thú. Giờ đây, ĐCT đòi hỏi một của lễ hy sinh có huyết. Rô-ma
6:23 nói tiền công của tội lỗi là sự chết. Hê-bơ-rơ 9:22 nói không có sự đổ huyết thì tội
lỗi không thể được bôi xoá.
• Hãy đọc Sáng. 3:22-24.
• Rôì A-đam và Ê-va bị đuổi ra khỏi vườn. Họ không còn được phép đi trong vườn và ăn
các hoa qủa của vườn nữa. Các chê-ru-bin, các tạo vật thiên sứ, và một thanh gươm chói
loà xoay đủ mọi hướng được đặt ở phía đông của vườn để ngăn cấm họ không được ăn
trái của Cây Sự Sống. A-đam và Ê-va đã bị tách ly ra khoỉ sự hiện diện của ĐCT.
2. Lời Hứa cho Nhân loại
• Hãy đọc Sáng. 3:15
• Mặc dù chúng ta có thể suy nghĩ rằng Ê-va nên phải bị trừng phạt nghiêm khắc thì sự
thương xót của ĐCT đã nói rằng sẽ có một đấng cứu chuộc nhân loại qua dòng dõi của bà
ấy. ĐCT đã cảnh báo với con rắn rằng một hậu duệ của người nữ một ngày nọ sẽ huỷ diệt
Satan.
• Hãy đọc Mathi-ơ 1:21-23.
• Khi ĐCT vươn tay ra để lấy đi mạng sống của ai đó vì tôị lỗi mà anh ta phạm phải, thì có
điều gì đó nói là không. Đó là tình yêu thương của ĐCT. Tình yêu thương nói tôi sẽ
không để Ngài giết chết tạo vật này đâu, nhưng sự công chính buộc kẻ đó phải chết.

•

•
•

•
•
•

•
•

Có một sự va chạm giữa tình yêu của ĐCT và sự công chính của Ngài. Không ai có thể
yêu nhiều hơn ĐCT, nhưng cũng không ai có thể ghét nhiều hơn ĐCT. Tình yêu của
ĐCT dành cho bạn là tương đương với nỗi ghét của Ngài dành cho tội lỗi. Sự công chính
của ĐCT buộc phải chết. Tình yêu thương của ĐCT lại nói không.
Từ cuộc chiến bên trong tâm trí của ĐCT, điều gì đó chưa hề hiện hữu đã xuất hiện – đó
là sự thương xót.
Đây là sự làm thương tổn - họ sẽ chết về mặt thuộc linh. Ngài sẽ cho phép họ được sống
một giai đoạn thời gian về mặt vật lý, và trong suốt quãng thời gian đó, Ngài sẽ làm ra
một hướng đi để cho họ được cứu chuộc.
Sự công chính cuả ĐCT giết chết một con chiên và dùng da của nó mặc cho A-đam và Êva.
Nếu bạn chỉ cần tưởng tượng cùng với tôi một chốc lát, họ nhìn xuống bộ da thú đó và đã
nhận ra điều duy nhất đã cứu họ chính là huyết của con chiên vô tội đó.
Sự thương xót đã sản sanh ra một sự thay thế cho họ (là con vật đó) cho đến lúc ĐCT có
thể đến 4.000 năm sau đó, trong hình thức của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chiên con của
ĐCT, và chết thay cho nhân loại.
Thậm chí ngày nay, ĐCT ao ước có được một mối quan hệ vơí con người hơn bất cứ điều
gì khác.
Trong bài học kế tiếp, chúng ta sẽ nhìn đến mối quan hệ được hưá của ĐCT với nhân
loại.

The Bible Made Simple
Lesson 3
The Benefit of Covenant
Bài học 3
Ích lợi của Giao-Ước
Bài học này là một sự khảo sát về mối quan hệ được hứa của ĐCT với con người. ĐCT
rất mong muốn có được một mối liên hệ với con người nhiều đến nỗi Ngài đã làm ra một lời hứa
hay la một giao ước. Nếu chúng ta vâng theo các lời đòi hỏi của Ngài thì Ngài sẽ cho phép chúng
ta có được một mối quan hệ chân thật, cá nhân với Ngài thêm một lần nữa. Hai chiến lược chính
của Satan để cố gắng ngăn cản sự phục hồi của con người là huỷ phá dòng dõi sẽ dẫn đến Đấng
Christ và làm biến dạng tất cả mọi ngừơi với tội lỗi và sự gian ác. Bởi vì con người trở nên hư
hỏng đến dường ấy, ĐCT đã chọn lựa huỷ diệt con người bằng một cơn lụt. Nô-ê và gia đình ông
đã trở thành những người duy nhất sống sót. Cuối cùng, ĐCT đã chọn Áp-bra-ham để bảo tồn sự
hiểu biết về ĐCT và cung cấp một dòng tộc gia đình mà qua đó Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ đến.
Ngày nay, bởi sự vâng theo kế hoạch cứu rỗi, chúng ta có thể thực sự gặt hái được các lợi ích của
các ơn phước của giao ước Áp-bra-ham.
Trong Bài Học Này
• Kỷ nguyên Lương tâm
• Kỷ nguyên Chính quyền Con Người
• Kỷ nguyên Lời Hứa
KỶ NGUYÊN LƯƠNG TÂM
1. Ca-in và A-bên (Sự hy sinh)
• Kỷ nguyên lương tâm đã bắt đầu khi A-đam và Ê-va bắt đầu cuộc sống của họ bên ngoài
Vườn Địa đàng.
• Vào thời điểm này, ĐCT bắt đầu phán với loài người qua một ý thức biết được đúng sai
được gọi là “lương tâm”.
• Ngày nay, lương tâm của một con người có còn giữ một vai trò hay không? Bằng cách
nào?
• A-đam và Ê-va có nhiều con trai và con gái, nhưng chỉ có ba người con trai được đặt tên.
• Hãy đọc Sáng thế ký 4:1-5.
• Hai người con trai đầu tiên là Ca-in và A-bên. Ca-in chọn trở thành một nông dân, và Abên đã trở thành một người chăn chiên.
• A-đam hiển nhiên đã có dạy những người con trai của mình về sự hiện hữu của ĐCT.
Ông cũng đã dạy họ về sự cần thiết phải thờ phượng Ngài và phải dâng các của lễ hy sinh
huyết cho Ngài.
• Khi họ đem dâng các của lễ thì của lễ dâng của Ca-in là hoa quả từ đất bị rủa sả, còn Abên thì dâng một con chiên từ bầy chiên của mình.
• Của lễ hy sinh của A-bên đã được ĐCT chấp nhận. Bởi vì Ca-in đã dâng hoa quả nên
của dâng của ông đã không được chấp nhận. ĐCT đã đòi hỏi một sự hy sinh huyết. Sự
vâng theo yêu cầu của ĐCT là điều đã làm nên sự khác biệt cho A-bên.

•
•
•
•

•

Chỉ làm điều chúng ta nghĩ là đúng là chưa đủ. Rất là quan trọng phải đi theo điều ĐCT
truyền lịnh cho chúng ta phải làm.
Vì của lễ hy sinh của Ca-in bị từ chối nên ông đã tức giận với ĐCT và oán hận A-bên.
Cuối cùng ông đã giết chết A-bên, em trai mình (Sáng 4 :5-10).
Vì tội lỗi và sự liên tục không vâng lời của Ca-in, ĐCT đã rủa sả ông. ĐCT phán, « Bây
giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay
ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa, ngươi sẽ lưu
lạc và trốn tránh trên mặt đất. »
Ca-in đã đi đến xứ Nốt, là nơi ông đã sống những ngày còn lại sau cùng của ông (Sáng
thế ký 4 :11-16).

2. Sết (Người thay thế)
• Khi A-đam được 130 tuổi, ông có thêm một người con trai nữa, đặt tên là Sết. Ông ấy là
người thay thế cho A-bên. Qua dòng dõi của Sết, Chúa Giê-xu sẽ đến thế gian.
• Hê-nóc là một trong những hậu duệ của Sết, và KT nói ông cùng đi với ĐCT.
• Những kẻ không tin kính đã trở nên vượt ra ngoài tầm kiểm soát đến nổi Hê-nóc đã cảnh
báo thế hệ của ông rằng nếu điều gì đó không được thay đổi thì Chúa sẽ định tội những
người không tin kính (Giu-đe 14, 15).
3. Nô-ê (Ân-điển)
• Trong hàng trăm năm, ĐCT đã dung thứ sự gian ác, rồi Ngài hối tiếc vì đã tạo ra con
người. Chúa phán Ngài sẽ huỷ diệt loài người khỏi mặt đất.
• Hê-nóc có một người con trai tên là Mê-tu-sê-la. Cháu nội của Mê-tu-sê-la là Nô-ê.
• Hãy đọc Sáng thế ký 6 :8.
• Nô-ê được ơn trước mắt Chúa, và ĐCT đã thông báo về kế hoạch của Ngaì để huỷ diệt
thế gian.
• Toàn thế giơí sẽ bị huỷ diệt bởi một cơn Lụt.
• Nô-ê đã được baỏ làm một chiếc Tàu.
• Bạn nghĩ những người hàng xóm nghĩ gì khi Nô-ê bắt đầu làm chiếc tàu to lớn này ?
• Có lẽ người ta đã nghĩ ông ấy bị điên, nhưng ông ấy vẫn tuân theo ý chỉ của ĐCT.
• Nô-ê tin ĐCT và biết rằng mưa sẽ đến mặc dù trước đó chưa từng có mưa trên đất
(Sáng.2 :5). Thậm chí khi mạng lịnh của ĐCT là ở ngoài khả năng hỉêu biết của chúng ta,
chúng ta vẫn phải nghe lời Ngài.
• Cách duy nhất để thoát khỏi sự phán xét hầu đến là bước lên tàu. ĐCT đã ban cho thế
gian 120 năm để ăn năn khi Nô-ê xây dựng con tàu (Sáng. 6 :3).
• Bạn có biết bao nhiêu mỗi loài thú vật mà Nô-ê đã được bảo phải đem lên tàu không ?
• Hãy đọc Sáng thế ký 7 :2.
• Nô-ê đã được bảo phải lấy bảy cặp mọi loài thú tinh sạch và hai cặp mọi loài thú không
tinh sạch.
• Khi taù đã làm xong và các thú vật đã vào trong tàu rồi, ĐCT bảo Nô-ê và gia đình ông
ấy đi vào tàu. Rồi ĐCT đóng cánh cửa tàu lại. Sau bảy ngày, mưa bắt đầu rơi xuống.
• Bạn có nghĩ là người ta vẫn giễu cợt Nô-ê vào ngày thứ sáu vì vẫn không có mưa ? Bạn
nghĩ người ta có cảm giác thế nào khi mưa bắt đầu rơi xuống và cửa tàu đã bị đóng lại
rồi ?
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Khi cơn mưa bắt đầu, có lẽ đã có sự kinh hoàng khắp nơi khi mọi người đã cố làm đủ mọi
cách để cứu bản thân và gia đình họ. Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh những ông bố cố
nắm lấy những đứa con của mình khi chúng bị nước cuốn đi ? Mọi người có lẽ đã đập
vào cánh cửa của chiếc Tàu tỏ ý muốn vào bên trong, nhưng cánh cửa đã bị đóng kín rồi.
Sau một năm và mười bảy ngày, ĐCT bảo Nô-ê và gia đình ông rời khỏi chiếc tàu (Sáng.
8 :13-18). Một trong những điều đầu tiên mà Nô-ê đã làm là dựng một bàn thờ để dâng
của lễ hy sinh cho Đức Giê-hô-va.
ĐCT đã hứa cùng Nô-ê là Ngài sẽ không bao giờ huỷ diệt trái đất bằng nước lụt nữa
(Sáng.9 :8-17). 2.Phi-e-rơ 3 :6-7 nói sự huỷ diệt kế tiếp sẽ bằng lửa.
Hãy đọc Mathi-ơ 24 :37-39.
Chúa Giê-xu đã so sánh các điều kiện ở thời Nô-ê với thời điểm trở lại của Ngài.
Cơn lụt đã đến trong thời Nô-ê và đã huỷ diệt những ai đã không tận dụng kế hoạch cứu
rôĩ của ĐCT. Tương tự như thế, cũng sẽ có một sự phán xét cho kỷ nguyên thời gian này,
và chỉ những ai đi theo kế hoạch của Ngài mới thoát khỏi mà thôi.
Nô-ê đã chọn vâng lời Chúa, và điều đó đã mang đến kết quả cho ông. Ông và gia đình
ông đã được cứu khỏi sự phán xét đó.

KỶ NGUYÊN CHÍNH QUYỀN CON NGƯỜI
1. Nền tảng
• Sau cơn lụt, một kế hoạch mới đã bắt đầu. Bây giờ, họ phải lắng nghe lương tâm của họ
và cai quản lẫn nhau. Điều này đã bắt đầu giai đoạn thời gian thứ ba, kỷ nguyên chính
quyền con người.
• Nô-ê có được ba người con trai, là Sem, Gia-phết, và Cham. Toàn thế gian sẽ được làm
nên đầy dẫy từ ba người naỳ.
• Qua một chuỗi sự kiện, Nô-ê đã thực hiện nhiều lời tiên đoán. Ông đã đoán trước rằng
Cham sẽ bị rủa sả, và rằng Sem và Gia-phết sẽ nhận được các ơn phước (Sáng. 9 :18-27).
2. Sự Lộn xộn tại Ba-bên
• Cháu nội của Cham là Nim-rốt, không thích ĐCT hay các kế hoạch của ĐCT, đã dẫn
những người khác đi theo trong sự phản loạn của ông ta.
• Hãy đọc Sáng thế ký 11 :4.
• Nim-rốt bắt đầu xây một thành lớn và một cái tháp.
• Nhiều đường lối giả dối đã được sanh ra tại tháp này – sự thờ hình tượng, đạo thờ Sa-tan,
phù thuỷ, đạo Ba-by-lon, và nhiều thứ khác nữa.
• Đức Giê-hô-va đã để cho chúng làm công việc xây dựng tháp một thời gian, nhưng Ngài
đã biết là chúng phải được ngăn chận lại.
• Thay vì phải huỷ diệt nhân loại một lần nữa, ĐCT đã làm lộn xộn tiếng nói của họ. Rồi
Chúa đã làm chúng tản lạc trên đất theo ba hướng chính.
• Nếu bạn để ý, trong mỗi kỷ nguyên này, loài người đã khởi đầu cách công chính, nhưng
rôì từ từ trôi dạt sang một tình trạng ngày càng tội lỗi hơn. Dĩ nhên là ĐCT ghét tội lỗi, vì
vậy nó luôn kết thúc trong sự phán xét. Chỉ những ai công chính đã được thoát khỏi sự
phán xét mà thôi. Tất cả những gì Ngài đòi hoỉ là chúng ta chỉ phải tuân theo một ít điều
mà Ngài muốn chúng ta làm mà thôi.

•

Ngày nay, có phải khuynh hướng tự nhiên của loài người là trôi dạt về phía tội lỗi
không ?

KỶ NGUYÊN LỜI HỨA
1. Các lời hứa của ĐCT với Áp-bra-ham
• Giai đoạn thời gian thứ tư đã bắt đầu sau sự tản lạc ở tháp Ba-bên, là Kỷ nguyên Lời hứa
do các lời hứa giao ước đã được lập ra với Áp-bra-ham (Sáng. 12 :1-3). Cũng các lời hứa
y hệt như thế đã được trao cho con trai của ông là Y-sác, và cho cháu nội của ông, là Giacốp. Chúng ta sẽ nhìn thấy các lơì hứa đó được làm trọn cách như thế nào.
• Áp-bra-ham đã đến từ dòng dõi của Sem.
• ĐCT đã kêu gọi Áp-bra-ham đi đến một vùng đất xa xôi (Hê-bơ-rơ 11 :8). Dù không biết
mình phải đi đến đâu, vì cớ đức tin, Áp-bra-ham đã vâng lời.
• Trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ không nhìn thấy được tương lai, vì thế, chúng ta
phải tin cậy ĐCT rằng Ngài sẽ bày tỏ bước kế tiếp của ý muốn Ngài theo thời điểm của
Ngài. Ngay cả khi chúng ta không biết cuối cùng, sự vâng lời sẽ đưa chúng ta đến đâu,
chúng ta cũng phải vâng theo lơì Ngài.
• Hãy đọc Sáng thế ký 17 :11-5.
• Áp-bra-ham đã có được một mối quan hệ vững chắc với Chúa, và để ấn chứng mối quan
hệ này, họ đã lập nên một Giao ước (Sáng thế ký 12 :1-3 ; 15 :6 ; 17 :1-8). Trước khi
chính thức bước vào Giao ước, Áp-ram đã nhận được một cái tên mới là Áp-bra-ham.
• Trong giao ước này, Áp-bra-ham được đòi hỏi phải hoàn tất một nghi lễ được gọi là sự
cắt bì (Sáng.17 :10-14). Mỗi bé trai đều phải được cắt bì khi được tám ngày tuổi để được
thuộc về giao ước này.
• Đó là một dấu hiệu cậu ta đã được biệt riêng cho ĐCT. Nếu họ không được cắt bì thì
không thể là một thành phần được hưởng các lợi ích của các lời hứa của Áp-bra-ham.
• Khi ông đã thỏa thuận dâng đời sống mình cho ĐCT và đã vâng lơì, ông đã được hứa ban
cho các ơn phước tài chánh, vật chất và tâm linh (Sáng. 17 :6-8 và 22 :17-18).
• Ngày nay, chúng ta không được đòi hỏi cắt bì thân thể. Sự cắt bì của chúng ta là cắt bì
của tấm lòng (Rô-ma 2 :29), bởi Thánh Linh, và qua lễ báp têm (Cô-lô-se 2 :11).
• Hãy đọc Ga-la-ti 3 :14.
• Giao ước này là một hình bóng của những điều sẽ đến sau này trong lịch sử. Nó có nghĩa
là bất cứ tín hữu nào, thậm chí là trong ngày nay, cũng có thể bước vào một giao ước
thuộc linh với ĐCT và sẽ trở thành kẻ thừa kế thuộc linh của Áp-bra-ham (Ga-la-ti 3 :129 ; Rô-ma 4 :3-5 ; Cô-lô-se 2 :11-12).
2. Đứa con trai được hứa của Áp-bra-ham
• ĐCT đã hứa ban cho Áp-bra-ham một đứa con trai, nhưng sau mười năm, Áp-bra-ham và
Sa-ra vẫn chưa có con.
• Vợ của Áp-bra-ham là Sa-ra, đã dâng cho ông người hầu gái của mình là A-ga, để lấy
làm vợ. Nàng đã sinh một đứa con trai đặt tên là Ích-ma-ên (Sáng. 16 :1-16 ; 21 :9-21).
Kế hoạch đã mang đến một đứa con trai, nhưng điều đó vẫn chưa đem lại hạnh phúc vì
đó không phải là ý muốn của ĐCT.
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ĐCT đã không hề có ý định lập giao ước với Ích-ma-ên. Thay vì tin cậy thời điểm của
ĐCT, Áp-bra-ham đã tự tay mình giải quyết vấn đề.
Chúa đã hứa với ông rằng ông sẽ có một đứa con trai với Sa-ra, nhưng đã 13 năm dài trôi
qua trước khi ĐCT lại hiện ra với Áp-bra-ham.
Khi Áp-bra-ham đã được 100 tuổi và Sa-ra đã được 90 tuổi, họ đã có được một đứa con
trai và đặt tên là Y-sác (Sáng 17 :1-19 ; 21 :1-5, 9-14).
Ích-ma-ên đã không thích điều đó và đã chế nhạo cậu bé mới ra đời, vì thế Áp-bra-ham
đã đuổi Ích-ma-ên đi.
Hãy đọc Sáng thế ký 22 :2.
Đây là một bài trắc nghiệm rất khó khăn mà ĐCT đã trao cho Áp-bra-ham. Ngài bảo ông
đem hy sinh đứa con trai của ông. Áp-bra-ham đã không hiểu chính xác tất cả những điều
này sẽ phát triễn ra như thế nào, nhưng ông đã quyết định ĐCT đã có một kế hoạch cao
hơn. Đức tin mạnh mẽ của ông vào ĐCT đã dẫn ông đến sự vâng lời (Rô-ma 4 :20-21).
Hãy đọc Sáng thế ký 22 :5.
Trong ba ngày, Áp-bra-ham, Y-sác, và hai người hầu cùng nhau đi đến chân núi Mô-ri-a.
Các người hầu được bảo ở lại khi họ đã nhìn thấy nơi để dâng của lễ từ ở đằng xa. Ápbra-ham đã biết rằng ĐCT sẽ cung ứng.
Y-sác đã mang các vật liệu khi họ leo lên núi. Y-sác đã hỏi (được chú giải), « Thưa cha,
cha có quên điều gì chăng ? Củi đây và lửa đây, nhưng con chiên ở đâu ? »
Bàn thờ đã được dựng lên rồi, và củi đã được bày ra. Y-sác có thể đã trấn áp cha của
mình, nhưng cậu ta đã tự nguyện nằm lên bàn thờ và bị trói laị. Khi Áp-bra-ham đưa dao
lên để hy sinh con trai mình, thì một lần nữa ông lại được nghe tiếng nói của Chúa.
Hãy đọc Sáng thế ký 22 :12.
Vậy thì Áp-bra-ham đã không phải hy sinh con trai của mình. Đây chỉ là một sự thử thách
cho ông mà thôi. Laị một lần nữa, Chúa muốn biết Áp-bra-ham sẽ vâng lời Ngài hay
không. Tất cả những gì Ngài muốn là sự vâng lời .
Đức Giê-hô-va đã cung ứng một con chiên đực sừng mắc vào bụi cây gần đó được dùng
cho của lễ hy sinh ngày hôm đó.
Khi Y-sác được 37 tuổi thì Sa-ra qua đời. Áp-bra-ham tái kết hôn và có thêm sáu người
con trai nữa. ĐCT đã hứa với ông rằng ông sẽ là « cha của nhiều quốc gia. » Điều này đã
được làm trọn qua những người con trai này.

3. Gia-cốp Trở Thành Y-sơ-ra-ên
• Y-sác đã kết hôn với một người nữ tên là Rê-béc-ca, và họ đã có được hai người con trai
sanh đôi. Ê-sau được sinh ra trước, và Gia-cốp được sanh ra sau (Sáng. 25 :19-28).
• Là con cả, các đặc quyền thừa kế thuộc về Ê-sau. Điều này trao cho anh ta sự đối xử
được ưa thích hơn, kể cả quyền đòi hỏi trước nhất về quyền thừa kế.
• Gia-cốp đã mong có được các quyền lợi này hơn bất cứ điều gì khác, nhưng với Ê-sau,
điều đó quả thật chẳng phải là điều gì to tát cả.
• Một hôm, Ê-sau trở về nhà mệt và đói bụng sau buổi đi săn và để ý thấy em mình là Giacốp đã nấu món thịt hầm. Trong cơn cuồng nhiệt của thời điểm đó, anh ta đã đồng ý trao
đổi quyền thừa kế của mình vơí chỉ một bữa ăn.
• Nó có vẻ vô lý không để nghĩ rằng anh ta sẽ giao hết mọi đặc quyền đến với mình chỉ với
một bữa ăn ?
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Nhiều người trong chúng ta làm điều y hệt như thế. Trong cơn cuồng nhiệt của giây phút
nào đó, chúng ta sẽ đánh đổi các ơn phước của mình và mối quan hệ của chúng ta với
ĐCT cho một chốc lát vui vẻ.
Khi Y-sác đã già và sắp chết, ông cũng bị loà mắt nữa. Gia-cốp đã bước vào và đã nhận
hết sự chúc phước theo Giao Ước bằng cách dối gạt cha mình và nói dối mình là Ê-sau.
Ê-sau đã bán quyền trưởng nam của anh ta nhiều năm trước đó cho Gia-cốp. Bây giờ, khi
anh ta phát hiện ra là Gia-cốp cũng đã lừa dối mình để nhận được sự chúc phước, Ê-sau
đã quyết định sẽ giết chết em trai của mình. Khi mẹ của Gia-cốp biết được điều Ê-sau
định làm, bà đã gởi Gia-cốp đến ở nhà anh của bà.
Trong chuyến đi này, một đêm nọ, Gia-cốp buồn ngủ. ĐCT đã hé lộ vài kế hoạch cho
Gia-cốp được biết trong một giấc mơ (Sáng. 28 :10-22).
KT nói rằng các tầng trời mở ra, và một cái thang dựng lên từ dưới đất lên đến trời, với
các thiên sứ lên và xuống trên cái thang đó. Rồi Đức Giê-hô-va xác nhận cùng Gia-cốp
về giao ước mà chàng đã nhận được từ cha của mình.
Gia-cốp đã phát hiện ra rằng ĐCT là ở gần, đầy thương xót và tha thứ. Sau đêm hôm đó,
Gia-cốp đã dựng lên một đài tưởng niệm và đã thề nguyện dâng mình cho Chúa. Chàng
cũng đã hứa sẽ dâng cho ĐCT phần mười các tài sản của mình.
Gia-cốp đã kết hôn với hai bà vợ, và vào lúc này, đã có được mười một người con trai và
một người con gái. Ông cũng đã tích luỹ được một đàn chiên lớn.
Rồi tin xấu đã đến. Ê-sau và bốn trăm ngươì đang đến để gặp Gia-cốp. Vì vậy, ông đã
phân chia đàn gia súc và gia đình mình thành hai trại quân, để rồi nếu Ê-sau chiếm được
một trại quân, thì trại kia sẽ chạy thoát. Rồi Gia-cốp cầu khẩn với ĐCT và cầu xin sự
giúp đỡ.
Hãy đọc Sáng thế ký 32 :24.
Trong ban đêm, Gia-cốp bắt đầu cầu nguyện (Sáng. 32 :24-32 ; 36 :1-8). Cuôí cùng, ĐCT
(vị thiên sứ) đã cho ông câu trả lời. KT nói rằng thiên sứ đánh vaò xương hông bắp vế
Gia-cốp để nó bị trật khớp mãi mãi.
Nếu có việc gì đó mà chúng ta thiết tha cần đến từ nơi Chúa, đôi khi chúng ta phải tỏ ra
cho Ngài thấy rằng chúng ta thật sự nói đến việc làm ăn và để cho Ngài biết chúng ta rất
cần đến Ngài biết là chừng nào. Ngài thích nhìn thấy sự chúng ta nương dựa vào Ngài.
Cái tên Gia-cốp, có nghĩa là người hất cẳng và kẻ lừa dối, đã được đổi thành Y-sơ-ra-ên,
có nghĩa là một hoàng tử với ĐCT.
Cái tên của người được ĐCT chọn sẽ trở thành Y-sơ-ra-ên. Tại điểm đó, một quốc gia
mới đã được khai sinh và được giới thiệu như là quốc gia của ĐCT.
Sáng hôm sau, Ê-sau đã gặp Gia-cốp. Thay vì giết chết Gia-cốp, Ê-sau đã tha cho ông. Êsau đã đồng ý rời khỏi vùng đất thừa hưởng cuả Gia-ốp.
ĐCT đã làm mới lại các lơì hứa mà Ngài đã hứa cùng Áp-bra-ham và Y-sác nhiều năm
trước đó.

4. Cuộc Hành trình của Giô-sép
• Trong số mười hai người con trai của Gia-cốp, Giô-sép là đứa con được cưng nhất (Sáng.
37 :2-11).
• Để cho thấy điều này, Gia-cốp đã cho Giô-sép một « áo choàng có nhiều màu sắc ». Khi
các anh của chàng thấy cha họ yêu chàng nhiều hơn các anh của chàng thì họ ganh tỵ với
chàng và ghét bỏ chàng.
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Tại cùng thời điểm đó, Giô-sép bắt đầu có những giấc mơ về các anh của mình cúi đầu
trước mặt chàng. Khi chàng kể laị các giấc mơ này cho anh mình nghe, họ lại càng ghét
chàng nhiều hơn.
Một hôm, các anh của Giô-sép muốn giết chết chàng, nhưng sau đó đã quyết định bán
chàng cho một đoàn dân Ích-ma-ên với giá hai mươi miếng bạc.
Để làm có vẻ như Giô-sép đã bị giết chết, họ đã nhúng chiếc áo của Giô-sép vào máu của
súc vật và đưa cho người cha nhìn thấy.
Rồi Giô-sép đã được đem bán cho Phô-ti-pha ở xứ Ê-díp-tô và đã khiến cho nhà Phô-tipha được phước bởi sự hiện diện cuả chàng (Sáng.37 :12-36).
Một hôm nọ, trong khi đang còn ở trong nhà, chàng đã đối diện cùng bà vợ của Phô-tipha. Bà này đã cố quyến rũ chàng, nhưng chàng đã từ chôí. Rồi bà này đã nói ngược trở
lại là chàng đã cố quyến rũ bà. Giô-sép đã tiến thẳng vào trong nhà tù, nhưng Đức Giêhô-va vẫn ở cùng chàng.
Suốt mười một năm trong tù, Giô-sép vẫn bền bỉ, tin cậy vào ĐCT (Sáng. 39 :1-23).
Chàng chiếm được sự tin cậy của viên cai ngục và của các tù nhân khác. Chàng đã phân
giải các giấc mơ của họ. Sau cùng, nhờ vào điều này, chàng đã được phóng thích.
Để làm ngắn lại câu chuyện dài này, Giô-sép đã có được một cơ hội để giải một giấc mơ
cho vua Pha-ra-ôn, giấc mơ nói rằng sẽ có bảy năm được mùa và theo sau đó là bảy năm
đói kém.
Vì điều này, Pha-ra-ôn đã đưa Giô-sép lên làm quan cai trị có uy quyền hàng thứ nhì
trong toàn xứ Ê-díp-tô, và giao cho ông trách nhiệm chuẩn bị cho đất nước vượt qua giai
đoạn bảy năm đói kém.
Khi cơn đói kém đã đến hồi tồi tệ nhất, các người anh của ông không còn nơi nào khác để
đến, đã đến xứ Ê-díp-tô để mua lương thực. Như là những ngươì con trai của Gia-cốp
đứng trước mặt vị lãnh đạo có uy quyền hàng thứ nhì của toàn xứ Ê-díp-tô, họ đã cúi đầu
trước mặt ông y hệt như điều mà Giô-sép đã nằm mơ thấy nhiều năm trước đó. Giô-sép
đã biết họ là ai, nhưng họ laị không nhận ra ông.
Hãy đọc Sáng thế ký 45 :1-5.
Sau khi đã thách thức xem các thái độ của những ngừơi anh của mình đã thay đổi hay
chưa, Giô-sép đã tha thứ cho họ (Sáng.45 :1-15).
Sau đó, cha của Giô-sép và toàn thể gia đình của ông đã đến để sống ở Ê-díp-tô.

5. Bị trở thành nô lệ cho xứ Ê-díp-tô
• Trong nhiều năm người Y-sơ-ra-ên đã sống ở đó và đã vui hưởng các khung cảnh thanh
bình, nhưng rồi mọi sự đã thay đổi khi vị Pha-ra-ôn mơí lên cầm quyền. KT nói vua
« chẳng quen biết Giô-sép », và vua đó không kính trọng quốc gia Y-sơ-ra-ên. Vua cũng
xem sự lớn mạnh nhanh chóng cuả họ như là một mối đe doạ, e ngại rằng họ sẽ liên kết
với một kẻ thù khi có chiến tranh. Như là một kết quả, vua đã biến tất cả người Y-sơ-raên thành những kẻ nô lệ.
• Xứ Ê-díp-tô đã từng là ngôi nhà của dân Y-sơ-ra-ên trong nhiều năm trong khi họ gia
tăng dân số. Bây giờ là thời điểm để trở về nơi thừa kế của họ và thu hồi lại lời giao ước
đã được hứa của họ.
• Nhiều người ngày nay là cũng ở trong tình huống y hệt như người Y-sơ-ra-ên lúc còn
đang ở trong xứ Ê-díp-tô. Họ không được biết về các lợi ích của các ơn phước của ĐCT
và họ chỉ ráng phấn đấu để tồn tại mà thôi. Lúc đó, Sa-tan có được sự tự do thống trị để
lôi kéo họ và dẫn dắt họ bằng sự lưà dối và cảnh nô lệ.
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ĐCT muốn chúng ta có được sự tự do và vui mừng. Qua giao ước Tân Ước, chúng ta có
những ơn phước được hứa. ĐCT không bao giờ có ý định để cho tuyển dân của Ngài trở
thành những nô lệ bị đàn áp và thua cuộc.
Trong bài học kế tiếp của chúng ta, chúng ta sẽ nhìn thấy sự đóng lại của kỷ nguyên lời
hứa và thấy bằng cách nào mà ĐCT đã giải phóng dân sự giao ước của Ngài ra khỏi cảnh
nô lệ.
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Chúng ta đã nhìn thấy trong bài học cuối bằng cách nào mà Ê-díp-tô đã ép buộc Y-sơ-raên rơi vào cảnh nô lệ và điều này đã làm cho họ mong muốn trở về lại vùng đất đã được hứa ban
cho của họ. ĐCT đã nghe tiếng khóc la của họ và đã gởi đến một đấng giải cứu. Giờ đây, chúng
ta sẽ rời khỏi sách Sáng thế ký và di chuyển vào trong sách Xuất Ê-díp-tô ký. Xuất Ê-díp-tô ký
miêu tả Y-sơ-ra-ên đã rời bỏ Ê-díp-tô bằng cách như thế nào. Trong khi dân sự đang chờ đợi
đấng giải cưú họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, họ đã có những sự đấu tranh và cám dỗ trong cuộc sống
từng ngày. Nếu bạn đã ở trong hoàn cảnh của người Y-sơ-ra-ên thì bạn sẽ đáp trả lại các nan đề
của họ như thế nào? Bạn có bao giờ nghĩ là họ sẽ rời đi khỏi xứ Ê-díp-tô nếu họ đã không phải
trải qua sự đàn áp và cảnh nô lệ? Họ sẽ rất thoải mái ư? Chúng ta sẽ nghiên cứu đời sống của
Môi-se, sự giải phóng của họ, và điều gì đã xảy ra tại Nuí Si-nai.
Trong Bài Học Này
• Xuất khỏi Ê-díp-tô (Kế hoạch Khởi hành)
• Kỷ nguyên Luật pháp
XUẤT Ê-DÍP-TÔ (KẾ HOẠCH KHỞI HÀNH)
1. Sự Kêu gọi của Môi-se
• Vị Pha-ra-ôn mới đã lo sợ dân Y-sơ-ra-ên sẽ nổi dậy và lật đổ người Ê-díp-tô. Để kiếm
soát dân-số của họ, vua đã ra lịnh giết chết từng bé trai người Hê-bơ-rơ. Bé trai đó sẽ bị
dìm chết trong Sông Nile.
• Một cặp vợ chồng thuộc chi phái Lê-vi, một trong các chi phái Y-sơ-ra-ên, vào thời điểm
đó, có được một bé trai (Xuất.2 :1-10). Họ đã giấu đứa con cuả họ ở nhà được khoảng ba
tháng. Rồi người mẹ đã đặt đứa con vào một cái rương thả trong đám sậy của Sông Nile.
Họ đã biết công chúa Ê-díp-tô thường hay tắm gần đó.
• Khi đứa bé bắt đầu khóc thì bản năng làm mẹ của công chúa tự nhiên trỗi dậy. Nàng đã
quyết định đem đứa bé Hê-bơ-rơ về và giữ nó lại cho mình.
• Công chúa Ê-díp-tô đặt tên cho cậu bé là Môi-se. Sau đó, công chúa chính thức nhận nuôi
dưỡng cậu bé, và ban cho câụ ta một sự giáo dục hoàng gia.
• Khi Môi-se lớn lên, sự đối xử độc ác đối với đông bào của ông đã bắt đầu làm cho ông lo
lắng. Ở tuổi 40, Môi-se đã bắt đầu thực thi vai trò của ông như là ngừơi giải phóng –
nhưng chưa hoàn toàn với sự dẫn dắt của ĐCT. Một hôm nọ, ông đã nhìn thấy một đồng
bào của mình bị đối xử tàn tệ. Ông đã đáp trả quá nhanh chóng, giết chết người Ê-díp-tô
đó, rồi đem xác đi dấu.
• Sau đó, có ai đó đã biết được việc ông đã làm, và Môi-se đã phải chạy trốn để cứu lấy
mạng sống của mình. Ông đã phải ở thêm bốn mươi năm kế tiếp nữa trong Sa mạc Si-nai
như là một kẻ chăn chiên.

•

•
•
•
•

Một hôm, trong khi đang chăn bầy chiên, Môi-se nhìn thấy một bụi gai đang cháy nhưng
không hề tàn trên hòn núi gọi là Núi Hô-rếp. ĐCT phán bảo từ bụi gai cháy và bảo Môise chớ lại gần.
Hãy đọc Xuất. 3 :5
Môi-se phải học biết về sự thánh khiết của ĐCT và rằng ông phải luôn luôn đến gần Ngài
với sự kính trọng và thán phục (Xuất.3 :1-4, 17).
Ngày nay chúng ta tiến đến gần ĐCT cách nào?
Rồi ĐCT phán bảo Môi-se đem dân Ngài ra khỏi Ê-díp-tô và dẫn họ vào đất
hứa của họ.

2. Lễ Vượt qua
• Môi-se với anh mình là A-rôn đã gặp các trưởng lão Y-sơ-ra-ên để trao cho họ sứ điệp
của ĐCT. Cuôí cùng, thời điểm rời Ê-díp-tô để đi đến vùng đất hứa của họ, đã đến (Xuất.
5 :1-9 ; 7 :10-13).
• Hãy đọc Xuất.5 :1-2.
• Vì cớ sự đòi hỏi của họ, Pha-ra-ôn đã tăng gấp đôi số lượng công việc yêu cầu.
• Bạn sẽ có cảm giác như thế nào nếu khối lượng công việc của bạn bị tăng lên gấp đôi chỉ
vì cớ bạn đã vâng lời ĐCT ?
• Xin hãy nhớ là ĐCT luôn luôn nắm quyền kiểm soát. Khi Pha-ra-ôn chống lại, ĐCT đã
cho xảy ra mười cơn tai vạ (Xuất 7 :14 – 11 :10)(Thi thiên 105 :26-38 – tóm tắt các cơn
dịch bệnh). Ba tai vạ đầu tiên đã tác động đến người Y-sơ-ra-ên lẫn người Ê-díp-tô. Sáu
cơn dịch kế tiếp chỉ tác động đến người Ê-díp-tô mà thôi. Cơn dịch sau cùng đã tác động
lên tất cả mọi người, nhưng đã có một cách để thoát khỏi.
• Cơn dịch bệnh đầu tiên đã xảy ra khi Pha-ra-ôn đang thờ lạy ở Sông Nile. Khi vua Phara-ôn từ chối không để cho tuyển dân ra đi, nước Sông Nile trở thành huyết (Xuất.7 :1725). Việc này kéo dài bảy ngày cho đến khi ĐCT rút lại cơn dịch.
• Khi Pha-ra-ôn tiếp tục từ chối, thì có một tai vạ của loài ếch nhái (Xuất.8 :1-14). Chúng
không thể bị giết chết và chúng ở khắp mọi nơi – trong nhà, trong giường, máng ăn, bếp
lò. Từ sự tuyệt vọng, Pha-ra-on đã hứa nếu ĐCT của Môi-se và A-rôn kết thúc tai vạ đó
thì dân sự có thể ra đi và dâng của lễ. Nhưng khi tai vạ đã kết thúc và hàng tấn ếch nhái
bị thiêu đốt rồi, thì Pha-ra-ôn lại phủ nhận lời hứa của mình.
• Mỗi lần Pha-ra-ôn phủ nhận lời hứa của ông thì một tai vạ khác lại đến – bụi biến thành
muỗi khắp trong xứ (Xuất.8 :16-18), ruồi mòng (Xuất.8 :21-31), trận dịch giết chết súc
vật (Xuất.9 :3-7), ghẻ chóc trên người và súc vật (Xuất.9 :8-12), một cơn mưa đá lớn phá
hoại hoa màu của họ (Xuất.9 :18-34), cào cào đã tràn ngập khắp xứ (Xuất 10 :4-20), và
bóng tối hoàn toàn đã che phủ đất (Xuất 10 :21-29).
• Tai hoạ cuối cùng là sự chết của hết thảy các con trưởng nam, luôn cả mọi con đầu lòng
của các súc vật nữa (Xuất.11-12). Tai vạ thứ mười này sẽ khiến cho Y-sơ-ra-ên được tự
do.
• Để người Y-sơ-ra-ên thoát khỏi tai vạ này, ĐCT đã phán bảo họ là một con chiên phải
được dâng lên như là một của lễ thay thế cho những đứa con trai đầu lòng của họ (Xuất
12 :1-36 ; 41-51). Huyết của con chiên này phải được bôi lên mày cửa. Điêù này đã cho
thấy sự đòi hỏi của một sự che phủ bằng huyết cho tội lỗi.
• Vào lúc nửa đêm, Đức Giê-hô-va đã giết chết những con trai đầu lòng khắp cả xứ. Chỉ
những đứa được huyết bảo vệ là được « vượt qua ». Ngay cả thái tử, con của chính Pha-
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ra-ôn, cũng đã bị giết chết. Bạn hãy thử tưởng tượng sự tổn thương và đau đớn trong các
căn nhà bị tác động bởi cái chết của người con đầu lòng là như thế nào.
Câu chuyện Lễ Vượt qua tượng trưng rằng Đấng Christ sẽ được sai đến thế gian như là
Chiên Con Hoàn hảo cuả ĐCT. Tội lỗi của chúng ta chỉ được che phủ và rửa sạch bởi
hyết của Ngài mà thôi (Hê-bơ-rơ 9 :26).
Cuối cùng, Pha-ra-ôn bảo Môi-se và các con cái Y-sơ-ra-ên rời đi ngay lập tức.

3. Thoát khỏi Ê-díp-tô
• Dân Y-sơ-ra-ên đã ở đất Ê-díp-tô hơn bốn trăm năm. Giờ đây, họ đươc giải phóng để đi
về miền đất hứa của họ. Ước chừng từ 2 đến 3 triệu người đã đi với họ.
• ĐCT đã ban cho họ một trụ Mây để dẫn đường cho họ. Khi trụ mây này dừng lại thì họ
cũng dừng lại. Khi trụ mây di chuyển, họ cũng di chuyển. Trụ mây cũng có mặt ở đó để
bảo vệ họ. Nó che họ cho khỏi nắng. Khi trời tối, có một trụ lửa cho họ ánh sáng và hơi
ấm. Để ứng phó với nhiều trở ngại, ĐCT đã cung ứng cho họ từng bước trên đường đi.
• Trở lại Ê-díp-tô, Pha-ra-ôn lại đổi ý. Ông ra lịnh cho sáu trăm xe ngựa đuổi theo họ để
đem họ trở lại Ê-díp-tô.
• Biển Đỏ nằm ở phía đông, các hòn núi là ở phía nam và phía tây, và dân Y-sơ-ra-ên là
không được trang bị khí giới (Xuất 14 :1-31). Khi các chiến xa Ê-díp-tô bắt đầu đến từ
hướng bắc, trông có vẻ như người Y-sơ-ra-ên vô phương tránh thoát được.
• Bạn sẽ phải làm gì nếu bị bao vây ở mọi phía và cảm thấy không có lối thoát ? Bạn nghĩ
người Y-sơ-ra-ên đã làm gì ?
• Họ đã bắt đâù la khóc và phàn nàn với Môi-se và với ĐCT. Tại sao ĐCT lại dẫn họ ra
khỏi Ê-díp-tô để rồi rơi vào một cái bẫy ?
• Hãy đọc Xuất. 14 :13-14.
• Như lời ĐCT đã phán dặn, Môi-se đã nâng cao cây gậy của ông trên mặt biển và một cơn
gió mạnh đã chia nước ra thành những bức tường ở hai phía và làm khô đáy biển.
• Vào đúng thời điểm, dân Y-sơ-ra-ên đã di chuyển qua bờ biển phiá bên kia. Không lâu
sau đó, đạo quân của Pha-ra-ôn đã từ từ tiến vào phần đáy biển đó. Khi tay của Môi-se
nâng cao lên lần nữa, thì vách tường nước sụp xuống và các ngọn sóng đã nuốt chửng
đạo quân Ê-díp-tô.
• Giờ đây, lần đầu tiên Y-sơ-ra-ên được là một quốc gia tự do. Nước biển đã hoàn toàn
chia cách họ khỏi xứ Ê-díp-ô và cảnh nô-lệ xa xưa của họ.
• Bất kể đời sống xưa cũ cuả chúng ta cố gắng cỡ nào đi nữa để kềm giữ chúng ta trong
vòng xiềng xích, nếu chúng ta có lòng muốn theo Chúa Giê-xu thì Ngài sẽ cung cấp một
lối thoát cho dân sự Ngài.
• Bạn đã từng được giải phóng ra khỏi điều gì trong cuộc sống của bạn chưa ? Bạn có cảm
giác như thế nào khi bạn đã được hoàn toàn tách ly ra khỏi điều đó ?
• Tại điểm này thì quốc gia được tự do đó đã ca hát và nhaỷ múa để thờ phượng Chúa vì
những gì mà Ngài đã làm.

KỶ NGUYÊN LUẬT PHÁP
1. Các Điều Răn
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Nhiều tuần lễ sau khi đã rơì bỏ Ê-díp-tô, họ đã đến được sa mạc Si-nai (Xuất.19 :140 :38). Đây là nơi mà Môi-se đã ở bốn mươi năm. Dân Y-sơ-ra-ên đã ở lại đây năm kế
tiếp sau đó. Họ đã tái tổ chức và chuẩn bị bản thân cho phần còn lại của cuộc hành trình.
Trong khi còn ở đó, Môi-se đã leo lên một hòn núi có tên là Núi Si-nai, để hầu chuyện
ĐCT. Điều này đã bắt đầu kỷ nguyên luật pháp.
ĐCT đã phán bảo với ông về việc làm mới lại giao ước Áp-bra-ham. Môi-se đã nhận
mệnh lệnh thực hiện sự hoàn thành giao ước và các chi tiết chính xác của Mười Điều
Răn. Đồng thời ông cũng đã nhận được các luật pháp về đạo đức, lễ nghi và dân sự là
điều sẽ được dùng để cai trị dân sự giao ước của ĐCT.
Mười Điều Răn là nền tảng của luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên (Xuất.20 :1-17). Những
Điều Răn này được khắc ở cả hai mặt của hai tấm bảng bằng đá, « được viết ra bởi ngón
tay của ĐCT » (Xuất.31 :18, Phục truyền 4 :13).
Bốn điều răn noí về thái độ của chúng ta đôí với ĐCT. Còn sáu điều kia là nói về thái độ
của chúng ta đối với người khác. Chúa Giê-xu đã đúc kết chúng lại thành hai điều răn.
Hãy đọc Lu-ca 10 :25-28.
Điều răn thứ nhất trong Mười Điều Răn là « Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác. »
Điều này cho thấy trách nhiệm đầu tiên của con người.
Qua các thời đại, ĐCT đã tìm kiếm và mong muốn dân sự chọn lựa để suy nghĩ và nói về
Ngài (Ma-la-chi 3 :16-17).
ĐCT là một ĐCT ghen tuông. Một khi Ngài đã bước vào giao ứơc với một quốc gia hay
với một cá nhân nào, Ngài đòi hỏi họ như là của riêng Ngài. Khi chúng ta ve vãn với các
thần khác, chúng ta chọc giận Ngài.
Vaì ví dụ về các thần khác mà chúng ta có thể có trong đời sống chúng ta là gì ?
Tiền bạc, thú vui, thời trang, danh vọng, hay bất cứ thần tượng nào khác cũng không bao
giờ được đem thay thế ĐCT chân thật duy nhất. Ngài phải là ưu tiên số một của chúng ta.
« Ngươi chớ làm tương chạm cho mình ». Nói cách khác, không được làm bất cứ thứ gì
khác để thờ phượng.
« Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va ĐCT ngươi mà làm chơi ».
« Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh ».
« Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. » Đây là điều răn
đầu tiên với một lời hứa kèm theo.
« Ngươi chớ giết người. »
« Ngươi chớ phạm tội tà dâm. » Hôn nhân là hình thức cao nhất và thiêng liêng nhất của
các mối quan hệ của con người và nó không định để bị vi phạm.
« Ngươi chớ trộm cướp. »
« Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. »
« Ngươi chớ tham lam. » Chúng ta không nên ao ước điều gì mà người khác đã sở hưũ
rồi.
Có phải ĐCT đã đặt một gánh nặng luật pháp và các điêù răn lên dân Y-sơ-ra-ên vì sự thù
hận ? Có phải Chúa chỉ muốn trao cho họ một danh sách các luật lệ và nguyên tắc
nghiêm khắc và làm khó họ chăng ?
Mỗi phần của luật pháp là một sự bảo vệ và là một lợi ích. ĐCT đang chuẩn bị Y-sơ-raên cho sự thờ hình tượng của đạo Ca-na-nit. Dự tính của ĐCT là chỉ giúp đỡ tạo vật của
Ngài mà thôi.

•

Tại sao chúng ta lại thường có khuynh hướng nghĩ về các luật pháp hay các nguyên tắc
như là tiêu cực ? Một vài tác động tích cực của các luật lệ là gì ?

2. Kế hoạch Đền Tạm
• Ước muốn của ĐCT là đựơc ở gần dân sự giao ước của Ngài. Bởi vì họ đã chết về mặt
thuộc linh nên Ngài đã không thể ở trong lòng họ. Do vậy, sự hiện diện của Ngài được tỏ
ra cho họ bằng các giác quan vật lý của họ. Sự thờ phượng của họ cũng ở cùng mức độ
như thế. Họ được phán bảo xây dựng một đền tạm.
• Để xây đền tạm này, là nơi mà ĐCTsẽ ngự vào, Ngài đòi hỏi họ phải dâng hiến tiền bạc.
Bằng viêc họ dâng hiến tiền bạc hay tư trang, điều này sẽ chứng minh là dân sự thật sự
muốn có được sự hiện diện của Ngài hay không.
• Trại quân đã được tổ chức cẩn thận, và đền tạm nằm ngay ở giữa trung tâm trại quân
(Dân số.1 :50 – 3 :39).
• ĐCT đã thiết kế cách bố trí đền tạm và tất cả các vật dụng bên trong nó cho một lý do đặc
trưng. Môi-se không được phép thay đổi điều đó trong bất cứ phương cách nào.
• Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều có thể đi vào trong sân, nhưng chỉ các thầy tế lễ được đi vào
Nơi Thánh. Chỉ thầy tế lễ cả là có thể được đi vào Nơi Chí Thánh, và điều đó chỉ có thể
xảy ra một lần một năm mà thôi. Họ đã dâng của tế lễ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
và hàng năm.
• Khi họ bước vào sân trong, thứ đầu tiên là bàn thờ bằng đồng thau (Xuất.20:24; 27:1-8).
• Bởi vì nó là đầu tiên, nó cho thấy sự chuộc tội bằng huyết là rất quan trọng trước khi họ
có thể thông công với ĐCT. Đây là nơi mà huyết của một con sinh đổ ra như là một của
lễ hy sinh được dâng lên.
• Thứ kế tiếp là cái thùng bằng đồng (Xuất.30 :18-21).
• Thùng là để cho thầy tế lễ rửa trước khi họ vào Nơi Thánh. Nếu họ không rửa thì họ sẽ
chết (Xuất.30 :20).
• Khi họ bước vào Nơi Thánh, về phía bên phải là một cái bàn với mười hai ổ bánh
(Xuất.25 :23-30).
• Các ổ bánh tượng trưng Đức Chúa Giê-xu Christ, là Bánh Hằng Sống của chúng ta, hay
là Lời của ĐCT. Bánh ban cho sự nuôi sống cho các thầy tế lễ y như Đấng Christ, đáp
ứng các nhu cầu của chúng ta ngày nay.
• Bàn thờ dâng hương nằm ở trung tâm của Nơi Thánh, và nó cung cấp sự dâng hương cho
ĐCT (Xuất. 30 :1-9). Một ngày hai lần, một thầy tế lễ dâng hương lên.
• Hương tượng trưng cho lời cầu nguyện và sự tương giao với ĐCT.
• Chân đèn bằng vàng cung cấp ánh sáng cho các thầy tế lễ để thực hiện các nhiệm vụ của
họ trên một căn bản hàng ngày (Xuất. 25 :31-38).
• Chân đèn tượng trưng cho Đức Chúa Giê-xu Christ, ánh sáng thật của thế gian. Nếu bạn
tin vào Ngài thì bạn cũng được gọi là ánh sáng của thế gian. ĐTL chiếu sáng từ những
cuộc đời mà Ngài đã tuôn đổ đầy vào.
• Phiá sau bức màn là Nơi chí Thánh. Đây là phần quan trọng nhất của Đền Tạm. Nó
không bao giờ được phô bày cho người ta thấy. Nó nằm ở trong Hòm Giao ước
(Xuất.25 :10-22).
• Trong hòm giao ước là luật pháp được viết ra trên hai bảng đá, một lọ ma-na, và cây gậy
đã nở hoa của A-rôn.
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Đây là nơi ĐCT ngự. Sự hiện diện thiêng liêng của ĐCT chiếm ngự khoảng không gian ở
phía trên ngai thi ân, ở giữa hai chê-ru-bin trên hòm giao ước.
Ngai thi ân được làm bằng vàng, là loại kim loại quý nhất, điển hình cho thuộc tính quí
giá nhất của ĐCT – sự thương xót. Nó che phủ luật pháp như Ngài che phủ tội lỗi và các
sự vi phạm của dân sự Ngài.
Đây là nơi thầy tế lễ thượng phẩm rảy huyết, mang ý nghĩa sự hy sinh của Đấng Christ.
Việc naỳ được làm mỗi năm một lần vào Ngày Chuộc tội hàng năm.
Ngày này qua ngày kia, dân sự mang của lễ hy sinh đến dâng cho ĐCT vì cớ tội lỗi của
họ. Đây đã là một hệ thống có tính cách nhuốm máu.
Bạn nghĩ ĐCT đã làm phần Luât pháp này là vì sao ? Bạn nghĩ bằng cách nào điều này đã
tác động đến cái nhìn của Y-sơ-ra-ên về sự thánh khiết của ĐCT ? Điều này sẽ tác động
đến cái nhìn của bạn về tội lỗi như thế nào nếu bạn đã phải giết một con thú mỗi khi bạn
phạm tội ?

3. Dấu hiệu của Thập tự giá
• Haỹ đọc Hê-bơ-rơ 8 :5.
• Đền Tạm tượng trưng cho sự chết, sự chôn, và sự sống lại của Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ
9 :8 – 10 :1).
• Huyết hy sinh của con sinh không bao giờ có thể hoàn toàn xoá sạch được tội lỗi, nhưng
nó đã cung cấp được một giải pháp tạm thời. Nó chỉ đến sự hy inh sau cùng của Đức
Chúa Giê-xu Christ là Đấng ngày nào đó sẽ hoàn toàn chuộc lại loài người từ tội lỗi.
• Đền tạm nhuốm máu có thể có vẻ hơi kích động một chút, nhưng ĐCT đang dạy dỗ Ysơ-ra-ên là Ngài ghét tội lỗi nhiều đến dừơng nào. Đã phải có môt sự hy sinh về huyết.
• Vi cớ sự chết, sự chôn, và sự sống lại của Chúa Giê-xu - điều đó là « phúc âm », hay là
« Tin lành » - mỗi tín hữu đều trở thành một thầy tế lễ và được cho phép bước vào sự
hiện diện thánh của ĐCT. Khi Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự gía, thì bức màn ngăn
cách loài người với ĐCT đã bị xé ra vào giây phút đó, và giờ đây, chúng ta có được
quyền tự do găp gỡ.
• Điều đó tác động bạn như thế nào ? Một ĐCT thánh khiết và toàn năng có tấm lòng cưu
mang bạn đủ để làm một sự hy sinh cho bạn. Bạn có nghĩ là mình xứng đáng với điều đó
không ?
• Như thế nào mà kế hoạch đền tạm này lại là một ví dụ cho sự cứu rỗi Tân Ước ?
• Trước tiên, bàn thờ bằng đồng nhắc nhở chúng ta về thập tự gía và huyết của Chúa Giêxu là điều làm sạch và cất đi các tội lỗi cuả chúng ta. Sự chết của chúng ta tại bàn thờ là
một sự đâù phục tinh thần của ý muốn của chúng ta đối với ý muốn của ĐCT.
• Thùng bằng đồng tượng trưng cho việc rửa sạch tội mà Đức Chúa Giê-xu cung ứng qua
lễ báp têm bằng nước và sự chôn cất Chúa Giê-xu. Khi chúng ta chôn con nguời cũ,
chúng ta cùng chôn với Đức Chúa Giê-xu Christ vào trong sự chết của Ngài và huyết
Ngài rửa sạch các tội của chúng ta.
• Lời của Ngài trở thành Bánh Sự Sống của chúng ta tại bàn bánh trần thiết ; bàn thờ dâng
hương tượng trưng cho sự giao thông hàng ngày của chúng ta với Ngài trong sự cầu
nguyện và ngợi khen, cái chân đèn bằng vàng là sự sáng của Ngài chiếu sáng qua chúng
ta, lôi cuốn những người khác đến với Đấng Christ.
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Phần tốt nhất trong tất cả điều đó là Nơi Chí Thánh đã được mở ra cho chúng ta. Sự hịên
diện của chính ĐCT là có sẵn cho chúng ta. Chúng ta có thể bước vào sự hiện diện của
Ngài bất kỳ khi nào chúng ta muốn.
Vì cớ sự chết, sự chôn, và sự sống lại, chúng ta có thể lìa bỏ bản tính chết cũ của chúng ta
và nhận lấy sự sống đời đời. Điều đó là miễn phí cho bạn và tôi và cho bất cứ ai muốn có
nó.
Trong bài học kế tiếp, chúng ta sẽ khép lại phần Cựu Ước bằng cách nói về phần hành
trình còn lại của người Y-sơ-ra-ên vào trong Đất Hứa.

The Bible Made Simple
Lesson 5
Moving into the Promised Land
Bài Học 5
Di chuyển Vào Trong Đất Hứa
Trong bài học này, chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc hành trình của Giô-suê dẫn Y-sơ-ra-ên vào
trong ngôi nhà mới của họ trong Đất Hứa. Khi Y-sơ-ra-ên lắng nghe Lời của ĐCT thì họ thành
công. Khi họ bắt đầu dựa vào bản thân của họ, họ đã thất bại một cách khốn khổ. Bài học này
cũng chỉ ra điều đã xảy ra khi dân giao ước của ĐCT dính líu với hình tượng. Rồi chúng ta sẽ
đóng lại Cựu Ước với một sự ôn lại các kỷ nguyên.
Trong Baì Học Này
• Chiếm Xứ
• Y-sơ-ra-ên Bị Phân Chia, Rồi Lại Hiệp Nhất
• Cựu Ước Kết Thúc
CHIẾM XỨ
1. Giô-suê Dẫn Dắt Y-sơ-ra-ên
• Vì sự vô tín của Y-sơ-ra-ên, họ đã phải gặt lấy sự phán xét của ĐCT. Trong gần bốn
mươi năm, Y-sơ-ra-ên đã phải đi lang thang trong đồng vắng. Thế hệ cũ là thế hệ đã
không tin rằng ĐCT sẽ cho họ đất của lời hứa, đã chết trong đồng vắng. Bây giờ, một thế
hệ mới đã sẵn sàng đòi hỏi vùng đất được hứa cho Áp-bra-ham.
• Môi-se đã không được cho phép đi vào Đất Hứa. Ông đã không vâng lời ĐCT ở một thời
điểm, và ĐCT đã phán bảo rằng ông sẽ không phải là người dẫn dắt đòan dân vào trong
Vùng Đất của Lời Hứa.
• Ở tuổi 120, Môi-se đã cho baì phát biểu cuối cùng. Bài phát biểu này bao gồm toàn bộ
sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, cơ bản là nhắc lại luật pháp đã được ban ra trước đó.
• Hãy đọc Phục truyền.6:5-6.
• Môi-se tái nhấn mạnh sự cần thiết phải kính mến và vâng lời ĐCT. Cho đến ngày nay, sự
kính mến và vâng lời ĐCT vẫn là một trong các nguyên tắc quan trọng nhất của sự bước
đi Cơ đốc.
• Sau khi Môi-se nói với dân sự xong, ông đã một mình leo lên Nuí Nê-bô và ĐCT đã chôn
ông ở nơi nào đó trên ngọn núi (Phục truyền.34).
• Vai trò lãnh đạo đã được trao lại cho Giô-suê, là phụ tá riêng của Môi-se. Ông đã được
ĐCT chọn để dẫn dân sự Chúa vào trong Đất Hứa (Giô-suê 1:1-9).
• Giờ đây, Giô-suê đã phải đối diện với một công tác bất khả thi là vượt qua Sông Giôđanh đang gầm thét. Con sông này chia cắt họ khỏi vùng đất Ca-na-an. Các quốc gia thù
địch canh giữ lãnh thổ của họ là ở bên kia bờ sông Giô-đanh.
• Hãy đọc Giô-suê 1:2.
• Dân sự được dặn là hãy sẵn sàng để vượt qua sông Giô-đanh (Giô-suê 3:1-17).
• Trụ mây thường dẫn dắt họ nay đã biến mất. Vậy, dân Y-sơ-ra-ên đã phải bước đi bởi
đức tin.

•
•

•

•
•
•

Bạn đã bao giờ có cảm gíac giống như là ĐCT đã biến khỏi hiện trường không? Điều đó
đã làm cho bạn có cảm giác như thế nào?
Có những lúc đồng hành cùng với ĐCT, chúng ta được Ngài đòi hỏi phải bước đi bởi đức
tin. Chúng ta sẽ không luôn luôn có được dấu hiệu có thể trông thấy được. Ngài muốn
nhìn thấy rằng chúng ta có thể tin cậy và vâng lời Ngài mà không cần phải có một dấu
hiệu.
Khi các thầy tế lễ tiến gần lại Sông Giô-đanh, và bước chân ra theo đức tin, con sông đã
dừng lại một cách kỳ diệu. Đáy sông đã hòan toàn khô ráo và dân Y-sơ-ra-ên đã có thể
vượt qua như đi trên đất khô (đây là lần thứ hai phép lạ này xảy ra).
Khi dân sự đã qua khỏi đáy lòng sông Giô-đanh thì nước đổ ụp xuống và tiếp tục chảy.
Điều này có nghĩa là không có sự dân Y-sơ-ra-ên trở lại nữa. Sa mạc sẽ maĩ mãi không
còn nưã đối với họ.
Giờ đây, mục tiêu của họ là đánh đuổi kẻ thù và đòi lại vùng Đất Hứa.

2. Trận Chiến dành lại Đất.
• Ca-na-an đã có cư dân và đã phát triễn. Dân chúng đã xây dựng nhà cửa và các thành
phố. Họ đã trồng những vườn cây ăn qủa và những vườn nho. Tất cả những gì mà dân Ysơ-ra-ên phải làm là chinh phục lại vùng đất này.
• Người Ca-na-an là dòng dõi bị rủa sả của con trai của Cham, là Ca-na-an. Dân Ca-na-an
là một trong những nhóm dân hư hoại nhất từng hiện hữu trên đất. Chúng có những sự
thực hành tội lỗi chẳng hạn như các tội ác tình dục, các thần tượng, và các sự giao thiệp
với các tà linh. ĐCT đã cho chúng có được khoảng bốn trăm năm để rời khỏi sự độc ác
của mình, nhưng chúng đã không chịu lìa bỏ. Vì thế, ĐCT đã quyết định tiêu diệt chúng
bằng cách giúp dân Y-sơ-ra-ên chinh phục vùng đất đó. ĐCT cũng đã cảnh cáo dân Y-sơra-ên đừng có dính líu vào các đường lối gian ác của dân Ca-na-an.
• Sách Giô-suê chép lại lịch sử của trận chiến kéo dài bảy năm. Giô-suê và dân sự của
mình đã thành công khi họ vâng lời ĐCT. Khi họ cố xử dụng kế hoạch của riêng mình thì
họ đã bị đánh bại. Qua suốt cuộc chiến, họ chỉ có một lần bị thua trận lớn.
• Sau khi cuộc chiến đã trôi qua, vùng đất đã bị phân chia bởi mười hai chi phái.
• Ở một lúc nào đó, Giô-suê đã triệu tập một cuộc họp với toàn thể dân sự bởi vì họ đã bắt
đầu dính líu vào hình tượng. Trong bài diễn văn cuối cùng của Giô-suê, ông đã kể cho họ
nghe về lịch sử của Y-sơ-ra-ên,và rồi đã cho ho một sự chọn lựa. Y-sơ-ra-ên có thể chọn
lựa dính líu vào các đường lối tội lỗi của người Ca-na-an, hay họ có thể chọn hầu việc
Chúa.
• Lùi lại với thời điểm nền móng của Núi Si-nai, các tổ tiên của dân Y-sơ-ra-ên đã chọn lựa
ĐCT và đã bước vào giao ước với Ngài. Thế hệ mơí này đã phải tự quyết định cho chính
họ.
• Hãy đọc Giô-suê 24 :15.
• Giô-suê đã quyết định cho gia đình của ông : « Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giêhô-va. »
• Câu chuyện naỳ liên quan đến chúng ta như thế nào ?
• Hàng ngày, chúng ta có chọn lựa chúng ta sẽ hầu việc ai không ? Bằng cách nào ?
• Chúng ta chọn lựa bằng hành động của chúng ta.
• Hãy đọc Giô-suê 24 :18.

•

Dân sự Y-sơ-ra-ên, như là một khối thống nhất, đã quyết định làm một sự chọn lựa tốt,
« Vì vậy chúng tôi cũng sẽ phục sự Đức Giê-hô-va, bởi Ngài là ĐCT của chúng tôi. »

NƯỚC Y-SƠ-RA-ÊN BỊ PHÂN CHIA, RỒI LẠI HIỆP NHẤT
1. Những người Cai trị của Y-sơ-ra-ên
• Y-sơ-ra-ên đã trải qua những thử thách nghiêm trọng khoảng hai trăm năm kế tiếp đó.
Lời Chúa gọi giai đoạn này « những ngày các quan xét cai trị. » Tổng cọng có mười lăm
quan xét đã cai trị.
• Suốt giai đoạn này, khi dân sự đã vượt ra khỏi các nguyên tắc tin kính của họ và đã thực
hành việc thờ hình tượng, ĐCT đã cho phép xảy ra sự đàn áp và tấn công từ phía các
quốc gia lân bang thù nghịch của họ. Rôì dân sự ăn năn và trở lại cùng ĐCT ; và ĐCT đã
chỉ định một vị quan xét để phục hồi lại sự bình an. Đây đã là một mô hình tái diễn nhiều
lần.
• Cuối cùng, Y-sơ-ra-ên đã quyết định họ muốn được giống như tất cả các quốc gia khác
và muốn có được một vị vua để cai trị họ. Mặc dù điều đó không nằm trong kế hoạch của
ĐCT, Ngài cũng đã đồng ý ban cho Y-sơ-ra-ên điều mà lòng họ ao ước.
• Dưới sự cai trị của ba vị vua – Sau-lơ, Đa-vít và Sa-lô-môn – quốc gia này đã sống được
120 năm.
2. Y-sơ-ra-ên Bị Phân Chia
• Khi vua Sa-lô-môn qua đời, con trai vua là Giê-rô-bô-am, chiếm ngôi. Vì ông kiêu ngạo,
ông đã không quan tâm gì đến dân chúng, và đã bắt dân đóng thuế cách nặng nề, sau
cùng, vương quốc đã bị chia ra.
• Mười chi phái ở phương bắc đã chỉ định Rô-bô-am như là vua cuả họ. Họ đã trở nên
được biết đến như là Y-sơ-ra-ên. Giê-rô-bô-am tiếp tục làm vua của hai chi phái phương
nam kia, và được gọi là nước Giu-đa.
• Trong vòng hai trăm năm kế tiếp, tình trạng chính trị trong Y-sơ-ra-ên rơi vào tình trạng
rối loạn và tội lỗi. Họ không còn tận hiến cho ĐCT nữa và đã bắt đầu thờ lạy các thần
tượng.
• Thỉnh thoảng, ĐCT có sai các nhà tiên tri như Ê-li và Ê-li-sê đến để cảnh báo Y-sơ-ra-ên
dừng lại sự bất tuân của họ.
• ĐCT đã làm những điều tương tự trong suốt lịch sử để cảnh báo dân sự của Ngài. Nếu
Ngài đã sai ai đó đến với bạn, bạn có nghĩ là bạn sẽ mở lòng ra hay không ?
• Trong lúc này, các nước lân cận của họ là những người Ê-díp-tô và Sy-ri, đã tíêp tục làm
suy yếu nướcY-sơ-ra-ên.
• Trong năm 721 T.C., vua Át-si-ri đã bắt dân Y-sơ-ra-ên làm phu tù.
• Trong nước Giu-đa, cũng dòng dõi đó tiếp tục cai trị. Một vài vị vua trong số các vua đó
là công bình. Các vua khác là gian ác và thờ laỵ hình tượng.
• Nhiều tiên tri cũng đã cảnh báo Giu-đa về các đường lối bất tuân của họ. Các tiên tri đã
bảo họ phải ăn năn. Tiên tri Giô-ên đã bảo họ là nếu các thầy tế lễ và Giu-đa kiêng ăn và
khóc than với ĐCT thì Ngài sẽ nghe và làm mới lại mối quan hệ của họ. Giu-đa đã tiếp
tục không vâng lời.
• Trong năm 606 T.C., hơn 130 năm sau khi Y-sơ-ra-ên bị Át-sy-ri bắt giữ, Giu-đa đã bị
Ba-by-lôn chiếm đóng. Sau cùng, họ đã phá huỷ thành này.

•
•
•
•

Y-sơ-ra-ên là một ví dụ của một quốc gia đã quên ĐCT. Vì cớ họ đã bất tuân theo ý
muốn của ĐCT, Chúa đã để cho họ bị đánh bại.
Chính vùng đất hứa cũng không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất cho
họ và cho chúng ta ngày nay là tin cậy và vâng lời Chúa.
Tại sao bạn nghĩ Y-sơ-ra-ên trôi dạt ra khỏi ĐCT ? Tại sao có quá nhiều người có vấn đề
trong vệc tin cậy và vâng theo lời Chúa ngay cả trong thời nay ?
Trải qua thời gian và sự khích lệ mạnh mẽ theo lời tiên tri Y-sơ-ra-ên đã bắt đầu làm mới
lại sự tận hiến của họ đối với ĐCT và nhận biết rằng sự phục hồi là điều có thể xảy ra.

3. Y-sơ-ra-ên Lại Được Hiệp Nhất
• Ba-by-lôn đã làm cho xứ trở nên một nơi bê tha và thờ thần tượng. Nhiều năm sau khi
Ba-by-lôn đã chiếm xứ, ĐCT đã gửi đến một lời siêu nhiên rằng Ba-by-lôn sẽ gặp phải
đìêu rất tồi tệ.
• Cũng vào đêm đó, Ba-by-lôn đã bị chiếm cứ và vua của xứ đã bị Ba-tư giết chết.
• Trong năm 536 T.C., Chúa đã khiến cho vua Ba-tư phóng thích người Do thái và cho
phép họ xây lại thành Giê-ru-sa-lem.
• Nhiều người trong số những người Do thái đó đã cảm thấy thoải mái ở nơi họ đang ở và
đã quyết định ở lại. Chỉ khoảng chừng 50.000 ngươì Do thái đã trở về Giê-ru-sa-lem.
• Bảy tháng sau khi đã trở lại Giê-ru-sa-lem, đền thờ đã được phục hồi. Những người Do
thái đã xây dựng một bàn thờ mới và các thầy tế lễ lại dâng các của lễ trở lại.
• Rồi họ đã bắt đầu tái xây dựng đền thờ. Đã phải mất nhiều năm để xây dựng lại, nhưng
cuối cùng nó đã được hoàn tất vào năm 56 T.C. Những người Do thái đã có được ngôi
nhà thờ phượng của họ trở lại.
• Khoảng sáu mươi năm sau, một thầy tế lễ tên là Ê-xơ-ra đã được cho phép trở về Giê-rusa-lem. Ê-xơ-ra đã bắt dầu dạy dỗ về luật pháp và đã phục hôì lại sự thờ phượng ở đền
thờ.
• Vì cớ Giê-ru-lem vẫn chưa được bảo vệ, một nguời đàn ông tên là Nê-hê-mi từ Ba-tư đã
được phép đi đến Giê-ru-sa-lem và giúp xây lại thành đó (Nê-hê-mi 1 :1-3 ; 6 :15-16)
• Sau 150 năm của sự tuyệt vọng và bỏ bê, thì nay chỉ trong năm mươi hai ngày, tuờng
thành đã được xây dựng và Giê-ru-sa-lem lại được cũng cố.
• Nê-hê-mi cũng đã liên kết với Ê-xơ-ra để cố tăng cừơng đời sống tâm linh của dân sự. Sự
ăn năn đã phục hồi giao ước của họ với ĐCT.
• Dân Do thái đã thất bại và đánh mất mối tương giao với ĐCT nhiều lần trong nhiều năm,
nhưng tất cả những gì họ phải làm là ăn năn và xưng tội của mình để làm mới laị mối
quan hệ của họ với Ngài.
• Thật đáng buồn thay cho những người Do thái, thời gian trôi qua, thì họ lại làm ĐCT thất
vọng. Họ đã có sự hư hoại trong chức thầy tế lễ.
• Cựu Ước kết thúc với sự không vâng lời của loài người đối với ĐCT.
CỰU ƯỚC KẾT THÚC
1. Những NămYên Lặng
• ĐCT ngưng nói chuyện với Y-sơ-ra-ên trong bốn trăm năm. Đây là giai đoạn thời gian
giữa Cựu ước và Tân ước.

•

Trong kỷ nguyên từ Ma-la-chi đến thời kỳ của Đấng Christ, các bài viết của Cựu Ước đã
được gom lại và bảo tồn. Chúng ta gọi sự thu gom này là Kinh Cựu Ước.

2. Tôn giáo
• Đã có nhiều nhóm tôn giáo phát triễn trong giai đoạn giữa các Giao Ước – những người
Pha-ri-si và những người Sa-đu-xê.
• Những người Pha-ri-si là các lãnh đạo người Do thái và rất đạo đức giả trong các đường
lối của họ.
• Những người Sa-đu-xê là những thầy tế lễ cả. Họ giàu có, nổi tiếng về mặt chính trị, và
có lối sống rất là trần tục.
• Hai nhóm tôn giáo chính thời đó đã chẳng có gì nhiều để cống hiến. Khi dân chúng phải
chọn lựa giưã luật pháp hay nghi thức, họ đã gặp phải một sự trống rỗng lớn về tâm linh.
• Điều này đã khiến cho dân chúng phải tìm kiếm một điều gì khác và mong đợi Đấng Mêsi đến.
• Tai sao chúng ta có mặt ở đây ? Chúng ta đã đến từ đâu ? Tiếp theo là cái gì ?
• Kinh Cựu Ước đã cung cấp các câu trả lời và đã chuẩn bị con đường cho Đấng Christ
đến.
3. Ôn lại Cựu Ước
• Như đã được thảo luận trước, loài người đã chia khoảng thời gian từ lúc sáng thế cho đến
lúc kết thúc thành bảy giai đoạn thời gian, hay là kỷ nguyên.
• Từ lúc khởi đầu, ĐCT đã chọn lựa tự bày tỏ bản thân Ngài cho loài người trong nhiều
giai đoạn, mỗi lúc một chút. Khi ĐCT bày tỏ nhiều hơn về Ngài và kế hoạch của Ngài,
chúng ta đó là một kỷ nguyên mới. Đó là một giai đoạn thời gian khi ĐCT làm việc với
loài người trong một phương cách đặc thù.
• Từng kỷ nguyên đều được dựa trên sự tin câỵ và vâng lời. Tất cả những người đó đều hỏi
một câu hỏi giống hệt nhau : Liệu loài người sẽ chấp nhận và thực hiện theo kế hoạch
mới của Ngài hay không ?
• Loài ngừơi đã có nhiều sự thất bại, nhưng ĐCT đã tiếp tục một cách thành tín cho thấy
tình yêu và ân điển của Ngài cho đến cuôí cùng, Ngài đã đến trong hình dạng của loài
người để làm trọn kế hoạch chủ yếu của Ngài dành cho chúng ta.
• Chúng ta hãy cùng ôn lại năm kỷ nguyên của Cựu Ước :
• Sự vô tội :
o Kỷ nguyên này đi từ sự sáng tạo ra A-đam trong Sáng thế ký 2 :7 cho đến lúc bị
đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. A-đam, được tạo ra trong sự vô tôị và không biết về
thiện và ác, đã được đặt ở trong vườn Ê-đen cùng với vợ của ông là Ê-va và được
giao trách nhiệm không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Kỷ nguyên
vô tội đã đem lại kết quả trong sự thất bại đầu tiên của loài người. Các hậu quả có
được thật là thảm hoạ. Nó đã khép lại trong sự phán xét trên người nam, người
nữ, và Sa-tan. Rồi, ĐCT đuổi loài người ra khỏi khu vườn.
• Lương tâm :
o Bởi lỗi lầm của mình, A-đam và Ê-va đã trao cho toàn nhân loại sự biết điều thiện
và điều ác. Điều này đã trao cho lương tâm một căn bản để có được sự phán xét
đạo đức đúng. Nhân loại đã đến với trách nhiệm phải làm điều tốt và tránh làm
điều ác. Kết qủa của kỷ nguyên lương tâm, từ vườn Ê-đen đến cơn Lụt, là « mọi
loài xác thịt đều bại hoại theo đường lối của nó trên đất, » rằng « sự gian ác của
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loài người là lớn ở trên đất, và rằng mọi suy tưởng của lòng nó chỉ là liên tục gian
ác mà thôi, » và ĐCT đã đóng lại sự thử nghiệm thứ nhì của con người thiên
nhiên bằng sự phán xét và trận lụt.
Chính phủ Loài người :
o Ở bên ngoài sự phán xét kinh khiếp của cơn nước lụt, ĐCT đã cứu Nô-ê và gia
đình của ông bằng một chiếc tàu. Sau khi nước đã khô, Ngài đã ban cho Nô-ê và
các hậu duệ của ông quyền cai trị quả đất. Kỷ nguyên chính phủ loài người đã
đem lại kết quả trong sự loài ngừơi làm ra một nỗ lực tội lỗi để trở nên độc lập
khỏi ĐCT và đã đóng lại trong sự phán xét với sự lộn xộn các thứ tiếng nói.
Lời Hứa :
o Ra từ các hậu duệ tản lạc của những người xây tháp Ba-bên, ĐCT đã kêu gọi một
người nam, là Áp-ram, để đi vào giao ước. Một vài lời hứa cho Áp-ram và các
hậu duệ của ông là hoàn toàn ơn phước và vô điều kiện : có nhiều hậu tự, thừa
hưởng đất Ca-na-an, có được một hột giống thuộc linh mà qua đó cả thế gian đều
sẽ được ban phước, và sự thịnh vượng tài chánh. Các lời hứa khác là có điều kiện
dựa trên sự thành tín và vâng lời của người Y-sơ-ra-ên. Các đòi hỏi đôí với Ápbra-ham là biệt riêng ông cho ĐCT, từ chối không buông thả theo thần tượng và
sự gian ác, và thực thi nghi lễ cắt bì đối với tất cả những người nam của gia tộc
ông. Những ai vâng theo các điều khoản giao ước có thể chia xẻ các lời hứa này.
Kỷ nguyên lời hứa đã mang lại kết quả trong sự thất baị của Y-sơ-ra-ên và đã
khép lại trong sự phán xét của sự nô lệ ở Ê-díp-tô.
Luật pháp :
o Một lần nữa ân điển của ĐCT lại đến cho sự giúp đỡ loài người và giải phóng
tuyển dân ra khỏi Ê-díp-tô. Trong vùng hoang mạc Si-nai, Ngài đã đề nghị với họ
giao ước về luật pháp. Kế hoạch là phải ở trong các điều khoản của mối quan hệ
giao ước huyết Áp-bra-ham với ĐCT và sự vâng theo Luật Môi-se. Lịch sử của
Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng và trong đất là một bản ghi chép dài của sự vi phạm
hiển nhiên liên tục về luật pháp. Sau cùng, sau các sự cảnh báo liên tục, ĐCT đã
khép lại kỷ nguyên luật pháp trong sự phán xét : trước nhất là Y-sơ-ra-ên, và rồi
đến Giu-đa, đã bị đuổi ra khỏi đất, rơi vào tình trạng phân tán vẫn còn tiếp tục.
Một nhóm dân sót đã trở về xứ dưới thời Ê-xơ-ra và Nê-hê-mi. Vào cuối giai
đoạn này, Đấng Christ đã đến để làm trọn luật pháp Môi-se. Kỷ nguyên luật pháp
đã kết thúc tại Núi Sọ.

4. Một Cái Nhìn vào Tân Ước
• Trong các bài học sắp đến, chúng ta sẽ có được một thoáng nhìn về những gì đã xảy ra
trong Tân Ước và nói lên điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay. Phần dưới đây
là một sự tóm tắt ngắn của kỷ nguyên ân điển và kỷ nguyên vương quốc :
• Ân điển :
o Chúa Giê-xu đã đến để cứu chuộc loài người khỏi sự rủa sả của tội lỗi bằng huyết
của Ngài và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Sự Christ đến trái đất đã cho thấy
ân điển của Ngài đối với lòai người.
o Kỷ nguyên ân điển đã cung ứng một giao ứơc mơí với các luật pháp của ĐCT
được viết trong lòng loài người. Áp-bra-ham đã bước vào trong giao ước bởi đức
tin và sự vâng lời. Chúng ta cũng bước vào trong giao ước mới bằng cách tin và
vâng theo kế hạch cứu rỗi của Ngài.
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o Trong kỷ nguyên Ân điển, kế hoạch là tin và vâng theo phúc âm, đó là sự chết, sự
chôn, và sự sống lại của Đấng Christ (I.Cô-rinh-tô 15 :1-4). Những ai tin và vâng
theo phúc âm trở nên con cái của ĐCT và là thành viên của HT của Đấng Christ
trong một vương quốc thuộc linh mới.
Kỷ nguyên Vương quốc :
o Khi Đấng Christ trở lại thế gian để có mặt trong Trận Chiến A-ma-ghê-đôn,
vương quốc của Ngài sẽ bắt đầu tại Giê-ru-sa-lem.
o Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ cai trị thế gian trong một giai đoạn một ngàn năm
được gọi là Kỷ nguyên Vương quốc. Những ngừơi trung tín từ mỗi sự phân phối
sẽ cai quản và đồng trị với Ngài.
o Kế hoạch sẽ là yêu mến Đấng Christ và vâng theo luật pháp của Ngài.
o Sự vĩnh cữu sẽ bắt đầu và thời gian sẽ kết thúc tại sự phán xét ở Ngôi Trắng. Số
phận đời đơì của mỗi cá nhân, là người đã từng sống trên đất, sẽ được khẳng định
là anh ta đã vâng lời hay không đối với kế hoạch đã được bày tỏ ra cho giai đoạn
thời gian đặc thù đó.
o Nếu chúng ta chỉ đơn gỉan tin và vâng lời thì ĐCT có những điều tuyệt vời để
dành cho chúng ta. Chúng ta không những nhận được những ơn phước được hứa
cho Áp-bra-ham khi chúng ta đang còn sống trên đất mà thôi, mà chúng ta cuối
cùng còn có được sự sống đời đời trong một nơi tuyệt diệu được gọi là Thiên
đường nũa.
Trong bài học kế tiếp, chúng ta sẽ mở cánh cửa của Tân Ước và giới thiệu Đức Chúa Giêxu Christ.
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Hy vọng của Thế giới
Cựu Ước đã kết thúc và loài người đã bước đi bốn trăm năm mà không nghe được tiếng
phán của ĐCT. Tân Ước đã bắt đầu và Giăng Báp-tít đã xuất hiện ở hiện trường. Ông bảo mọi
người rằng Chiên Con của ĐCT đến để cất đi những tội lỗi của thế gian. Ông cũng đã nói về
các tín hữu được báp têm bằng ĐTL và bằng lửa. Một kế hoạch mới và các đòi hỏi mới sẽ được
thiết lập ra giữa loài người. Luật pháp cũ giờ đây đã được làm trọn trong chính Đấng Mê-si.
Chúa Giê-xu đã bắt đầu chức vụ của Ngài. Ngài được mười hai môn đồ bao quanh và Ngài đã
dạy họ các quan niệm thuộc linh. Rồi Ngài đã giao nhiệm vụ cho họ là rao giảng phúc âm cho
một thế giới hư mất.
Trong Bài Học Này
• Sự bắt đầu Tân Ước
• Sứ điệp Ăn năn
• Cuộc đời của Chúa Giê-xu
SỰ BẮT ĐẦU TÂN ƯỚC
1. Giới thiệu một Giao ước Mới
• Vào cuối Cựu ước, mỗi người Do thái đều chờ đợi và mong mỏi sự đến của Vua người
Do thái mà các tiên tri Cựu Ước đã nói đến.
• Hãy đọc Giăng 1:45.
• Cuối cùng, Ngài đã đến. Điều này đã khép laị Cựu Ước và mở ra một Giao Ước Mới cho
tất cả chúng ta ngày nay.
• Có 27 sách Tân Ước.
• Bốn sách đầu tiên được gọi là Các sách Phúc âm. Mỗi tác giả của bốn sách này đã ghi
chép lại câu chuyện của Chúa Giê-xu từ các quan điểm cá nhân của họ. Họ ghi lại cách
nào mà Chúa Giê-xu đã bước đi trên đất, làm các phép lạ, dạy dỗ các sứ đồ của Ngài, và
nhiều điều khác nữa.
• Tiếp đến là sách Công vụ Các Sứ đồ, ghi lại sự ra đời của HT và sư rao truyền phúc âm
cho thế giới. Đó là những hành động của các sứ đồ một khi mà Đấng Christ đã thăng
thiên.
• Các Sách Phúc âm cho thấy Đấng Christ đã bắt đầu điều gì, và sách Công vụ cho thấy
điều gì Ngài đã tiếp tục làm qua các môn đồ của Ngài.
• Mười bốn sách kế tiếp, đươc gọi là các thư tín, là các cuốn sách, hay những lá thư, được
viết bởi Phao-lô gởi cho các HT.
• Rồi có thêm mười bốn thư tín tổng quát, được viết ra bởi bốn người nam khác nữa (Giacơ, Phie-rơ, Giăng và Giu-đe). Các thư tín này được viết cho các HT và được dư định
xem như những huấn thị chỉ thế nào để sống đời sống Cơ đốc.
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Sách cuối cùng, Khải huyền, được viết bởi Giăng và mô tả thiên đường và các sự kiện
thời sau-rốt.

2. Giăng Báp tít Chuẩn bị con Đường
• Các tiên tri Ma-la-chi và Ê-sai đã nói trước rằng một người nam, Giăng Báp tít, sẽ chuẩn
bị con đường cho Đấng Christ để bắt đầu chức vụ trên đất của Ngài (Ma-la-chi 3:1; Ế-sai
40:3).
• Hãy đọc Lu-ca 1:76-77.
• ĐCT bắt đầu xử lý với loài người trong một phương cách khác. Mục đích của Giăng là
giới thiệu với mọi người phương cách mới này. Luật pháp cũ đã đến kỳ kết thúc và một
giao ứơc mới sắp bắt đầu (Lu-ca 16:16).
• Giăng đã sống trong đồng vắng trong sự tách biệt trong những năm tháng đầu tiên của
đời ông. Ông để tóc hoang dại, không cắt và ăn châu chấu và mật ong rừng để sống.
• Lúc ba mươi tuổi, là lứa tuổi hợp lệ để thực hành các nghi lễ tôn giaó, Giăng đã ra ngoài
khỏi hoang mạc và bắt đầu rao giảng gần Sông Giô-đanh.
• Hãy đọc Mác 1:7.
• Dân Do thái lúc này chưa quen nghe tiếng từ ĐCT, vì thế, Giăng đã được sai đến để đánh
thức họ.
• Nếu bạn đã chưa từng được nghe về ĐCT suốt cả cuộc đời bạn, bạn có nghĩ rằng mình sẽ
mở lòng ra đối với người đàn ông hoang dã này khi ông rao giảng về Đấng Christ? Bạn
nghĩ gì về những người được lôi cuốn đến với ông ấy?
SỨ ĐIỆP ĂN NĂN
1. Sứ điệp của Giăng
• Có điều gì đó về Giăng, một sự xức dầu đặc biệt, là điều đã lôi cuốn các đám đông dân
chúng. Khi dân chúng đã tề tựu lại, sứ điệp đầu tiên của ông là các anh hãy ăn năn tội của
mình để chẩn bị cho Đấng sẽ báp têm anh bằng ĐTL và bằng lưả (Mathi-ơ 3:5-12; Mác
1:4-8; Lu-ca 3:1-18; Giăng 1:19-28).
• Đến điểm này, ĐCT đã xử lý với dân sự của Ngài thông qua luật pháp. Chẳng bao lâu
nữa, luật pháp sẽ được làm trọn qua chính Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngay cả dấu hiêu cắt
bì của Giao ước Áp-bra-ham cũng sẽ được thay thế bằng dấu hiệu Giao Ước Mới của sự
báp têm bằng nước.
• Sự xoá bỏ, hay sự cất đi tội lỗi, sẽ là trải qua sự ăn năn, đức tin và sự báp têm bằng nước.
Loài người sẽ không phải dâng các của lễ hy sinh huyết nữa.
• Các giới chức thẩm quyền tôn giáo ở Giê-ru-sa-lem phái các thám tử đi tìm hiểu xem ông
đã nói gì. Họ đã tìm ra việc ông rao giảng sự khởi đầu của vương quốc ĐCT và sự báp
têm của ĐTL.
• Hãy đọc Ma-thi-ơ 3:2, 11.
• Giăng đã làm phép báp têm bằng nước để ăn năn tội. Đó là một lễ tạm thời chuẩn bị tín
nhân cho điều sắp đến. Nó không xoá bỏ đi sự cần thiết để họ sau này được các sứ đồ
báp têm lại trong danh Chúa Giê-xu. Trong Công vụ 19, Phao-lô đã làm báp têm lại cho
một vài môn đồ của Giăng.
2. Từ Bóng Tối ra Ánh Sáng
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Ăn năn có ý nghĩa gì đối với bạn ?
Ăn năn là một quyết định lìa khỏi các hành động tội lỗi.
Hãy đọc 2 Phie-rơ 3 :9.
Ngài không muốn bất cứ một ai bị hư mất cả. Ngài muốn mọi người đều có đựơc sự sống
đời đời. Phần đầu tiên của kế hoạch Ngài là sự ăn năn.
Từ Hy lạp nguyên thuỷ cho chữ ăn năn có nghĩa là “thay đổi tâm trí và mục đích của một
người ». Sự ăn năn là một quyết định chúng ta làm ra để lìa khỏi tội lỗi và quay về hướng
ĐCT.
Hãy đọc Lu-ca 13 :3, 5 và Công vụ 17 :30.
Đấng Christ và các sứ đồ của Ngài truyền cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn
năn.
Hãy đọc Công vụ 26 :18, 20.
Các cảm xúc của chúng ta có thể bị ảnh hưởng, nhưng sự ăn năn là có ý nghĩa nhiều hơn
so với sự cảm xúc. Chúng ta nhận biết các hành động của mình là tôị lỗi và chúng ta cố
gắng thay đổi chúng. Mối quan hệ của chúng ta với ĐCT trở nên một điều ưu tiên. Chúng
ta bắt đầu nhìn tội lỗi như cách ĐCT nhìn đến nó.
Khi tội lỗi của A-đam đã làm gãy đổ mối quan hệ của ông với ĐCT, sự chết đã cầm
quyền trên loài người.
Hãy đọc Rô-ma 5 :12.
Vì vậy, mỗi người trong chúng ta đều được sinh ra với một tình trạng tâm trí tội lỗi tự
nhiên. Tất cả chúng ta đều đã bị cắt lìa khỏi ĐCT.
Mỗi người đều phải thay đổi tâm trí của mình về con đường mà anh ta đang bước đi, lìa
khỏi tôị lỗi và bắt đầu hành trình đi về phía ĐCT. Đây là động thái đầu tiên moị ngừơi
đều phải thực hiện để bắt đầu phù hợp với kế hoạch của ĐCT. ĐCT sẽ không để cho bản
thân Ngài ở nơi có sự hiện diện của tội lỗi, vì vậy, tội lỗi làm chia cách một con người
khỏi ĐCT. Điều đó đẩy Ngài đi nơi khác.
Sự ăn năn là điều duy nhất có thể xé bỏ rào cản chia cách con người khỏi ĐCT.

3. Sự ăn năn
• Trong kế hoạch Đền Tạm, bàn thờ bằng đồng là nơi các con sinh tế được hy sinh. Một cái
chết xảy ra cho tội lỗi đó.
• Hãy đọc Rô-ma 6 :6
• Tại bàn thờ của sự ăn năn, theo cách nói thuộc linh, thì con người cũ chết đi. Khi một
người đến với Đấng Christ, thì các ước muốn xác thịt, tội lỗi của họ phải chết đi. Đây
không phải là một cái chết vật lý theo nghĩa đen. Đó là một sự cam kết. Chúng ta phải
đầu phục ứơc muốn của mình cho ước muốn của Ngài (Rô-ma 6 :6-13 ; Ga-la-ti 5 :24).
• Trước tiên, chúng ta bắt đầu kêu cầu danh của Ngài trong đức tin (Công vụ 2 :21 ;
22 :16 ; Rô-ma 10 :12-13 ; 1 Giăng 1 :7-9 ; Khaỉ huyền 1 :5). Rồi chúng ta xưng ra các
tội của mình với ĐCT. Xưng tội nghĩa là đặt các ý tưởng ra bằng các lời nói. Chúng ta kể
với ĐCT những điều sai trái mà chúng ta đã làm.
• Sự chân thật là một cái chìa khoá. Hãy nhận biết rằng bạn là một tội nhân.
• Hãy đọc 1 Giăng 1 :9.
• Nếu chúng ta xưng tội thì Ngài là thành tín và công bình để tha tội cho chúng ta.
• Có ổn không để tiếp tục phạm tội miễn là sau đó chúng ta lại ăn năn ?
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Chúng ta chứng tỏ với ĐCT sự thành thật ăn năn của chúng ta bằng lìa bỏ tất cả tội lỗi.
Chúng ta phải đưa nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta và dứt lìa khỏi nó (Châm ngôn
28 :13 ; Công vụ 19 :13-20).
Sự cứu rỗi Tân Ước bắt đầu tại một bàn thờ, nhưng nó không dừng lại ở đó.
Sự ăn năn chuẩn bị chúng ta cho sự báp têm bằng nước. Báp têm là một hành động để
xoá hay cất đi các tội lỗi (Lu-ca 24 :47 ; Công vụ 2 :38).
Hãy đọc 1 Cô-rinh-tô 15 :1-4.
Khi bản chất cũ đã bị giết chết tại bàn thờ của sự ăn năn, đã đến lúc chôn nó trong nước
của lễ báp têm. Chúng ta sẽ nghiên cứu thêm nữa về lễ báp têm trong các bài học sau.
Khi chúng ta học thêm nữa về Đấng Christ và chúng ta mong ước có được một mối quan
hệ sâu xa hơn nữa với Ngài, thì sự ăn năn phải trở nên một lối sống.
Chúng ta thường nên ăn năn như thế nào ?
Hãy đọc 1 Cô-rinh-tô 15 :31.
Tôi chết mỗi ngày. Sự ăn năn phải là một hành động hàng ngày.

CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊ-XU
1. Những Ngày Tháng Ban Đầu
• Nàng trinh nữ trẻ tuổi Ma-ri đã sinh ra một Con Trai một cách kỳ diệu, chỉ sáu tháng sau
khi Giăng chào đời (Lu-ca 2 :1-20).
• Hãy đọc Ma-thi-ơ 1 :21-25.
• Đây là Đấng Cứu Thế. Chúa Giê-xu sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Ngài là « ĐCT ở với
chúng ta. »
• Chúa Giê-xu đã đến trong một chuồng chiên khiêm nhường cùng với trâu bò và các súc
vật khác. Giường của Ngài là một cái máng cỏ để súc vật ăn.
• ĐCT có thể mở ra cách kỳ diệu bất cứ khách sạn nào Ngài cần. Bạn nghĩ vì sao Ngài lại
chọn một cái chuồng chiên ?
• Chúa Giê-xu là một đứa trẻ bình thường lớn lên. Mặt khác, Ngài đã không hề một lần
phạm tội (2 Cô-rinh-tô 5 :21 ; Hê-bơ-rơ 4 :15). Không một sự chỉ trích nào có thể được
tìm thấy trong cuộc đời của Ngài – thuộc linh hoặc là thuộc thể.
• Từ độ tuổi mười hai cho đến khi bắt đầu chức vụ của Ngài lúc ba mươi tuổi, điều duy
nhất được ghi chép lại về cuộc đời Chúa Giê-xu là Ngài đã lớn lên trong sự khôn ngoan
và vóc dáng (Lu-ca 2 :52).
2. Sự Chuẩn bị cho Chức vụ
• Tuổi theo luật cho một thầy giảng để bắt đầu sự thi hành chức vụ là ba mươi tuổi. Giờ
đây, Chúa Giê-xu đã sẵn sàng để bắt đầu chức vụ của Ngài.
• Như đã được nghiên cứu trước đây, Giăng Báp-tít đã bắt đầu rao giảng sự ăn năn và sự
báp-têm khoảng sáu tháng trước khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ công khai của Ngài.
Một hôm nọ, Giăng làm báp têm trong Sông Giô-đanh, và Chúa Giê-xu cùng với nhiều
người khác nữa đã đến để chịu làm báp-têm.
• Mặc dù Giăng và Chúa Giê-xu là bà con và đã biết lẫn nhau, Giăng vẫn cảm nhận được
một sự hiện diện của thiên đàng khi Chúa Giê-xu đến gần ông. Giăng biết rằng Ngài là
một thánh nhân.
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Sự xưng tội xảy ra cùng lúc với sự báp têm ăn năn. Làm thế nào để Chúa Giê-xu có thể
xưng tội khi Ngài không có tội ?
Giăng đã cảm thấy các vai trò đó nên được đảo ngược trở lại. Ông đã cảm thấy không
xứng đáng được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Giê-xu Christ. Giăng đã làm báp têm
cho Ngài bởi sự vâng lời.
Bạn nghĩ vì sao Chúa Giê-xu lại muốn được làm báp têm ?
Ngài đã chịu báp têm để « làm trọn mọi sự công bình » (Mathi-ơ 3 :15).
Ngài là tấm gương cho chúng ta : Chúa Giê-xu đã làm kiểu mẫu cho tất cả các môn đồ
của Ngài noi theo.
Ngài là một con người. Chúa Giê-xu đã được tạo nên giống như con người của xác thịt
tội lỗi. Chúng ta biết Giê-xu là ĐCT, nhưng Ngài cũng là con người nữa. Sự làm báp têm
là cho toàn thể nhân loại.
Ngài đã vâng phục theo lễ nghi khởi đầu của Giao ước Mới. Khi sinh ra dưới giao ước
cũ, những người nam phải chịu cắt bì. Đây là cách mà họ đã được khởi động để bước vào
giao ước của Áp-bra-ham. Khi Đấng Christ giới thiệu Giao ước Mới, một sự cắt bì mới ở
trong lòng qua sự báp têm bằng nước đã được đòi hỏi (Cô-lô-se 2 :9-14). Chúa Giê-xu đã
dâng thân thể và máu huyết của chính Ngài để thiết lập Giao Ước Mới (Ê-sai 42 :6). Sự
báp têm này đã lót đường như là một tấm gương để Giao Ước Mới được khởi động.
Không lâu sau sự báp têm của Ngài, Chúa Giê-xu đã đi vào đồng vắng để chuẩn bị sẵn
sàng cho chức vụ của Ngài. Ngài đã bỏ ra bốn mươi ngày để cầu nguyện và kiêng ăn.
Sau khi Chúa Giê-xu từ đồng vắng trở về, Ngài đã đến chỗ Giăng làm báp têm và bắt đầu
chọn lựa các môn đồ của Ngài. Sau này, họ sẽ trở thành các sứ đồ (Mác 3 :13-19). Phải
mất một năm ruỡi để chọn tất cả các môn đồ đó.
Không lâu sau đó, họ đã được trao cho trách nhiệm trở nên những tay đánh lứơi người.
Thế nào là một tay đánh lưới người ?
Điều này được ứng dụng cách như thế nào cho chúng ta như là những người đi theo Đấng
Christ ?

3. Sự Bắt đâù của Chức vụ
• Khi ĐCT đến thế gian như là một con người, Ngài đã đến như là ĐCT của tình yêu. Mọi
ngươì đều cảm thấy thoải mái cư xử với Ngài như là bạn. Ngài yêu mến họ ngay cả lúc
họ không thể sống theo tiêu chuẩn của Ngài.
• Chúng ta có nên yêu mến ai đó ngay cả khi chúng ta không đồng ý với lối sống của họ ?
• Ngay cả những ngừơi có tội cũng được thu hút đến với Ngài và đã cảm thấy tự do để ngồi
ăn chung với Ngài. Họ không sợ sự thánh khiết của Ngài bởi vì họ đã bị thu hút bởi sự
yêu thương của Ngài. Sứ vụ của Ngài không phải là để kết án nhưng là để cứu rỗi.
• Hai phương cách chính của Ngài để lôi cuốn mọi người là bơỉ những phép lạ và sự dạy
dỗ của Ngài.
• Những phép lạ của Ngài bao gồm : đuổi quỷ (Lu-ca 4 :33-37, 8 :26-36), mở mắt kẻ mù
(Mathi-ơ 9 :27-31), làm người chết sống lại (Giăng 11 :41-45), biến nước thành rượu
(Giăng 2 :1-11), biến bánh và cá ra nhiều (Mathi-ơ 14 :15-21), và làm cho sóng nước trở
nên yên lặng (Lu-ca 8 :22-25).
• Về việc dạy dỗ, mỗi lời đều có quyền phép. Một phần tư sự daỵ dỗ của Ngài là các câu
chuyện phúng dụ, hoặc là nững câu chuyện ngắn như chúng ta biết.

•
•

Nhiêu lần Chúa Giê-xu đã dùng sự tương đồng và phép so sánh của thiên nhiên và tâm
linh.
Có vài câu chuyện quan trọng cho chúng ta sự chỉ dẫn và dạy dỗ thiêng liêng : con chiên
đi lạc (Mathi-ơ 18 :11-14), kẻ gieo giống (Mathi-ơ 13 :1-23), và người Sa-ma-ri nhơn
lành (Lu-ca 10 :25-37).

4. Các Chìa khoá cho Vương quốc
• Hãy đọc Mathi-ơ 16 :13.
• Chúa Giê-xu cùng với mười hai sứ đồ của Ngài đi đến môt nơi cách biệt. Ngài trò chuyện
với họ ở một mức độ cá nhân hơn, « Theo lời người ta nói thì Con Người là ai ? »
• Hãy đọc Mathi-ơ 16 :14, 15.
• Bây giờ Chúa Giê-xu hoỉ họ một câu hỏi khó hơn, « Còn các ngươi xưng Ta là ai ? »
• Phi-e-rơ, một trong các Sứ đồ, đã noí cách dạn dĩ.
• Hãy đọc Mathi-ơ 16 :16.
• Ở đây, không còn nghi ngờ gì nữa, là Đấng Christ – Giê-hô-va ĐCT của Giao Ước Cũ –
là Đấng Mê-si mà họ đã chờ đợi.
• Hãy đọc Mathi-ơ 16 :17-19.
• Bởi vì Phi-e-rơ là người đầu tiên nhận biết rằng Giê-xu Christ là Chúa, ông đã trở nên
một « chìa khoá » đối với nền tảng của HT trong Sách Công vụ các Sứ đồ.
• Nếu Phi-e-rơ có được các chìa khoá của vương quốc thiên đàng, điều đó có làm cho các
lời nói của ông trở nên quan trọng hơn không ?
• Thẩm quyền, hay chìa khoá, được trao cho Phi-e-rơ sau này sẽ mở ra cánh cửa đức tin và
sự cứu rỗi cho toàn thế giới. Đây là một cánh cửa được mở ra cho bất cứ người nào.
• Vào Ngày lễ Ngũ tuần trong Công vụ 2, Phi-e-rơ đã mở ra cánh cửa cứu rỗi cho người
Do thái (Công vụ 2 :12-41). Đây chính là lần đầu tiên phúc âm được rao ra cho một thế
giới hư mất.
• Ông đã tiếp tục với những người Sa-ma-ri trong Công vụ 8 (Công vụ 8 :14-25).
• Trong Công vụ 10, Phi-e-rơ đã mở ra cánh cửa cho người Ngoại (Công vụ 10 :1-48).
• Thẩm quyền của Phi-e-rơ không bao giờ được phát thảo ra để cho phép ông tha thứ tội
lỗi, bởi vì chỉ một mình ĐCT có thể làm được điều đó. Phi-e-rơ được cảm thúc để rao
giảng công khai điều gì mà một người cần có được để bước vào vương quốc của ĐCT.
• Hãy đọc Công vụ 2 :37.
• Những người này hỏi Phi-e-rơ, là người có các chìa khoá, « Chúng tôi sẽ phải làm gì
đây ? » Chúng ta hãy xem ông nói điều gì với họ.
• Hãy đọc Công vụ 2 :38-39.
• Phi-e-rơ bảo những người này rằng kế hoạch này và Thánh Linh của Ngài là không phải
chỉ để cho họ ngày hôm đó mà thôi, nhưng nó cũng để cho bất cứ ai trong tương lai nữa.
• Trong bài học kế tiếp chúng ta sẽ nghiên cứu những ngày sau cùng của Đấng Christ và
câu chuyện về sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài.
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Bài học 7
Ngài Đã Trả Giá
Chúa Giê-xu đã biết rằng chức vu của Ngài cuối cùng sẽ dẫn đến một cái chết đau đớn
kéo dài. Ngài cũng đã biết rằng qua sự chết này, sự cứu chuộc sẽ đến cho toàn thể nhân loại.
Vương quốc thuộc linh sẽ được thành lập trong lòng của con người. Huyết của Chúa Giê-xu đã
trở thành sự thay thế cho tội lỗi của chúng ta và quyền kiểm soát của chúng ta đựơc hồi phục.
ĐCT của Cựu Ước đã bày tỏ chính Ngài trong ba vai trò. Như là Đức Chúa Cha, Ngài đã tạo ra
con người để làm đẹp lòng Ngài và dâng lên Ngài sự thờ phượng và ngợi khen. Như là Đức
Chúa Con, Ngài đã chuộc lại con người bằng huyết của Ngài. Như là Đức Thánh Linh, Ngài ở
bên trong chúng ta và ban cho chúng ta sự sống mới.
Trong Bài Học Này
• Những Ngày Cuối cùng của Đấng Christ
• Một Ngày Mới
NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA ĐẤNG CHRIST
1. Con Đường đến Núi Sọ
• Chức vụ của Chúa Giê-xu có vẻ như trở nên mạnh mẽ hơn khi sự chết cuả Ngài trở nên
gần hơn. Người ta bắt đầu xưng Giê-xu quả thật là Đấng Mê-si.
• Thầy tế lễ cả và các viên chức tôn giáo trở nên giận giữ. Họ đã bắt đầu lập mưu và lên kế
hoạch một phương cách để ngăn chận Đức Chúa Giê-xu.
• Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài bắt đầu cuộc hành trình của họ để đi đến thành Giêru-sa-lem. Đấng Christ đã cố gắng chuẩn bị môn đồ của Ngài cho bi kịch sắp đến – sự
phản bội, sự chết và sự chôn của Ngài. Họ vẫn không thể thật sự hiểu được điều Ngài
đang noí là gì. Họ đang mong đợi một sự chào đón nồng nhiệt với nhiều điều hào hứng
và vui vẻ, nhưng Chúa Giê-xu biết nó sẽ là hoàn toàn khác hẳn.
• Mãi cho đến bây giờ, vẫn không có sự thông báo công cộng nào về việc Chúa Giê-xu thật
sự là ai. Vì cớ giờ ra đi của Ngài đã tới, Chúa Giê-xu đã phải công khai đến như là Đấng
Mê-si.
• Điều này sẽ dẫn đến sư chết của Ngài, nhưng qua sư chết đó, sự cứu chuộc và sự thành
lập vương quốc thuộc linh trong lòng mọi người cũng sẽ đến.
• Nhiều người đã vui mừng và kêu la to lên khi vị Vua của họ đã đến đi khắp thành phố
trên lưng một con lừa. Điều này chỉ làm cho những người Pha-ri-si nổi giận.
• Đức Chúa Giê-xu biết rằng chỉ còn một mục tiêu duy nhất nữa với sứ mạng trên đất của
Ngài. Đó là lúc để chết trên thập tự giá.
• Khi bạn nghĩ về lời tuyên bố sau cùng đó, những lời đó làm bạn cảm thấy như thế nào?
• Hãy đọc Mathi-ơ 26:14-16.
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Người Pha-ri-si đã tìm một phương cách để tiêu diệt Chúa Giê-xu, nhưng điều đó là khó
hơn là điều họ đã nghĩ. Cuối cùng, Giu-đa đã đồng ý cho một thời điểm thuận lợi để phản
bội Chuá Giê-xu nếu họ đồng ý trả cho hắn 30 miếng bạc.
Hãy đọc Lu-ca 22:7-8.
Vào cùng lúc đó, Phi-e-rơ và Giăng đang chuẩn bị “Lễ Tiệc Thánh Cuối cùng” cho Đức
Chúa Giê-xu và các môn đồ.
Trước khi buổi tiệc thánh kết thúc, Đấng Christ cầm lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra và nói,
“Hãy cầm lấy, hãy ăn; đây là thân thể Ta, vì các ngươi mà phó cho.”
Rồi Ngài lại cầm lấy chén, tạ ơn rồi bảo họ hãy uống nó, tựơng trưng cho một giao ước
mới của huyết Đấng Christ.
Trong nhiều năm, môt con chiên hy sinh đã là một sự thay thế cho tội lỗi. Giờ đây, Chúa
Giê-xu Christ đã trở nên chiên con của lễ Vượt qua để cất đi mọi tội lỗi của thế gian.
Hãy đọc Hê-bơ-rơ 9:22.
Trong Cựu Ước, một của lễ huyết hy sinh đã được đòi hỏi để trả nợ cho tội lỗi, nhưng
huyết của các con thú vật đã không bao giờ xoá đi được tội lỗi. Đó chỉ là một sự che chắn
tạm thời cho đến khi sự hy sinh tuyệt hảo sẽ đến.
Hãy đọc 1 Giăng 1:7.
Huyết Ngài rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta. Không giống như các sự hy sinh của thú vật,
Đức Chúa Giê-xu Christ là của lễ hy sinh huyết đời đời.
Khi mười hai môn đồ lìa khỏi bàn tiệc thánh, Chúa Giê-xu bảo họ rằng tối hôm đó, tất cả
bọn họ sẽ chối bỏ Ngài.
Phi-e-rơ đã thưa với Chúa Giê-xu rằng dầu tất cả các môn đồ kia chối bỏ Ngài thì ông
cũng sẽ không chối Ngài. Chúa Giê-xu đã phán với ông, “Đêm nay, trước khi gà gáy,
ngươi sẽ chối Ta ba lần”.
Rồi Chúa Giê-xu cùng với các môn đồ của Ngài đi đến vườn Ghết-sê-ma-nê, cách Giêru-sa-lem khoảng ¾ dặm (Mác 14:32-52; Lu-ca 22:39-53).
Chúa Giê-xu đi vào sâu hơn vào bên trong khu vườn và đã bắt đầu cảm thấy nặng nề và
đau buồn. Ngài nói, “Linh hồn Ta rất buồn rầu cho đến chết.” Chúa Giê-xu sấp mình
xuống đất và rất đau buồn. Ngài biết sự chết đã đến gần.
Hãy đọc Lu-ca 22:42-44.
Tất cả mọi tội lỗi từ A-đam cho đến con người còn sống sau cùng đều được chất lên đôi
vai của Chúa Giê-xu khi Ngài cầu nguyện. Trọng lượng của gánh nặng này đã bắt đầu đè
mạnh trên Chiên Con của ĐCT.
Chúa Giê-xu chưa hề bị làm cho suy yếu bởi bệnh tật, và Ngài chưa bao giờ phạm tội.
Đối với Ngài, tội lỗi là đáng ghê tởm. Giờ đây, Ngài bị nhấn chìm xuống bởi cả hai điều
này. Tâm trí của chúng ta không thể cảm thấy được sự dày vò mà Chúa Giê-xu đang gánh
chịu cho chúng ta.

2. Cái Hôn Phản bội
• Vào khoảng nửa đêm, các thầy tế lễ cả đã đến cùng với những người lính La-mã và đã đi
theo Giu-đa vào bên trong khu vườn. Khi Giu-đa đến gần Chúa Giê-xu, dấu hiệu của hắn
đã cho với các người lính La-mã là một cái hôn của hắn. Chúa Giê-xu đã bị phản bội
bằng một cái hôn.
• Hãy đọc Giăng 18:6.
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Chúa Giê-xu đã có thể giết chết tất cả bọn họ bằng một tiếng phán. Tuy nhiên, Ngài đã
biết điều gì cần phải được làm trọn, và vì thế, Ngài đã để cho chúng bắt Ngài.
Các thành viên của hội đồng Do thái đã đến để điều tra Chúa Giê-xu (Mathi-ơ 26:57-75;
Mác 14:53-72). Chúng đã hỏi Ngài có phải là Đấng Christ chăng. Đức Chúa Giê-xu sau
cùng đã phán rằng, “Ta là.”
Đây đúng là điều chúng muốn nghe. Giờ đây, Ngài đã mắc tội phạm thượng. Ngài sẽ bị
xử tử bằng cách đóng đinh lên thập tự giá.
Người ta bắt đầu nhổ, thoi và thậm chí vả vào mặt Ngài. Sự đóng đinh là hình thức xử tử
đau đớn và nhục nhã nhất mà một người có thể gánh chịu trong thời kỳ đó.
Khi tin Chúa Giê-xu đã bị kết án tử hình được loan báo ra, thì Giu-đa, kẻ phản bội, trong
lòng rất đau buồn. Hắn biết rằng mình đã phạm một sai lầm. Giờ này, tiền bạc không còn
ý nghĩa gì đối với hắn nữa.
Hắn thậm chí đã cố trả lại tiền đó cho các thầy tế lễ và các trưởng lão và xưng ra tội ác
của mình, nhưng tất nhiên là chúng đã từ chối hắn.
Giu-đa đã tự sát để cố thoát khỏi sự daỳ vò mà hắn đang nếm trãi về những gì mà hắn đã
làm (Mathi-ơ 27:3-10; Công vụ 1:15-20).

3. Sự đóng đinh trên thập tự giá
• Họ đã đem Chúa Giê-xu đến cho Phi-lát, vị thống đốc La-mã (Mathi-ơ 27:1-2, 11-31; Luca 23:1-25). Ông ta là người duy nhất có thẩm quyền để xử án một ai.
• Sau khi Phi-lát đã phẩm vấn Chúa Giê-xu, ông thông báo là ông đã không tìm thấy tội lỗi
nào ở Ngài cả. Các thầy tế lễ đã nổi giận điên lên và đã yêu cầu điều gì đó phải được thực
hiện.
• Phi-e-rơ đã không biết chắc điều gì cần phải được làm. Vào ngày lễ Vượt qua, theo như
thông lệ của họ là phóng thích một tù nhân được ngừơi dân chọn lựa. Do đó, ông đã
quyết định cho phép dân chúng chọn lựa giữa Đấng Christ và Ba-na-ba là một tên trộm
và là kẻ giết người.
• Đám đông đã trở nên cuồng loạn và kêu gào Phi-lát hãy thả Ba-na-ba. Rồi họ lại đòi đóng
đinh Đấng Christ. Khi đám đông càng trở nên nóng nảy hơn, Phi-lát đã rửa tay đối với
tình huống đó và đã trao Ngài cho dân chúng để họ làm điều họ muốn làm đối với Ngài.
• Đêm dài tra hỏi và đánh đập đã hoàn toàn làm khô kiệt sức lực của Chúa Giê-xu.
• Đức Chúa Giê-xu đã bị đánh đập rất tàn nhẫn. Bọn lính đã thực sự quất vào lưng của
Ngài 39 nhát roi. Lịch sử kể lại dây roi được gắn bằng những cây đinh, những mảnh
xương bén nhọn, và những miếng tròn bằng đồng. Đầu ngọn roi có những đinh thúc ngựa
hình móc câu bằng kim loại. Mỗi nhát roi cắt sâu vào trong da thịt đến các tĩnh mạch, và
làm lộ ra các bộ phận ở bên trong.
• Ngài đã cho phép điều này xảy ra để mua lại sự cứu rỗi và chữa lành cho chúng ta.
• Haỹ đọc Ê-sai 53:5.
• Sự thống khổ của Ngài đã đem lại sự chữa lành cho thân thể của chúng ta.
• Sự chữa lành là không phải chỉ dành cho kỷ ngyên KT mà thôi. Lời hứa của sự chữa lành
là được dành cho chúng ta ngày nay(Lu-ca 22:19; Mathi-ơ 8:17; 1 Phi-e-rơ 2:24; Lu-ca
9:11; Công vụ 10:38; Gia-cơ 5:15).
• Áo xống của Ngài bị lột bỏ. Tay chân của Ngài bị đóng vào cây gỗ bằng những cây đinh
lớn. Rồi cây gỗ thập tự giá được dựng lên (Mathi-ơ 27:32-56; Lu-ca 23:26-49).
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Điều đáng kinh ngạc là Ngài đã có thể dừng việc đó laị bất cứ lúc nào Ngài muốn, nhưng
Ngài đã có một sứ mạng phải hoàn thành. Ngài đã đến để cứu chuộc thế gian.
Chúa Giê-xu đã rất đau đớn. Thậm chí bất cứ một cử động nào cũng đều gây thêm đau
đớn.
Đã có thêm nhiều điều thêm vào sự chết của Ngài. Vào lúc này, có thể Ngài đang thật sự
chết dần vì đói và khát nước. Có thể Ngài đã không được ngủ trong nhiều ngày. Các vết
thương to lớn có thể đã làm cho khắp thân thể của Ngài bị sốt cao và sưng tấy lên.
Những lời nói cuối cùng của Chúa Giê-xu là, “Mọi sự đã xong rồi! Lạy Cha, Con xin
giao phó linh hồn Con vào trong tay của Cha.” Rồi Ngài gục đầu xuống và tắt thở.
Huyết của một con chiên cho sự hy sinh sẽ không còn cần đến nữa. Chúa Giê-xu đã trả
xong sự hy sinh cuối cùng để rửa sạch hay cất đi mọi tội lỗi của chúng ta.
Ngay giây phút Chúa Giê-xu chết, tấm màn chia cách Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh trong
Đền Tạm bỗng nhiên bị xé đôi ra, từ trên xuống dưới (Mathi-ơ 27:50-51).
Trước đây, chỉ một mình Thầy Tế Lễ Thượng phẩm là được phép đi vào Nơi Chí Thánh
một năm một lần mà thôi. Giờ đây, con người có thể tự do đi vào sự hiện diện của ĐCT
bất cứ lúc nào.
Việc mô tả sự đóng đinh Chúa Giê-xu là không hoàn toàn đầy đủ chi tiết. Nhưng với
những điều đã được nói ra, thì điều gì đã xảy ra trong tâm trí của bạn? Điều này làm cho
bạn cảm nhận thế nào để biết được rằng Ngài đã chịu khổ nhiều ngần ấy cho bạn?

MỘT NGÀY MỚI
1. Sự Huyền bí của Đấng Christ
• Thật là khó cho các môn đồ để hiểu được điều gì đã xaỷ ra trước tiên. Nhưng ĐCT đã
giúp cho Phao-lô hiểu được sản phẩm sau cùng của sự cứu rỗi.
• Phao-lô đã goị sự huyền bí này của Đấng Christ là “phúc âm của tôi” (Rô-ma 16:25-26;
Ê-phê-sô 3:1-12). Ông đã cắt nghiã “sự huyền bí” này bằng cách so sánh A-đam thứ nhất
với Chúa Giê-xu, là “A-đam sau cùng”.
• A-đam thứ nhất, được tạo dựng theo ảnh tượng của ĐCT, đã đươc trao cho thẩm quyền
và sự cai quản trên đất (Sáng thế ký 1:26-28).
• Khi A-đam đã chọn sự không vâng lời và phạm tội, điều đó đã đem lại kết quả trong một
sự chết thuộc linh, và bị chia cắt khỏi ĐCT.
• Sa-tan đã trở thành “chúa của thế gian này” (2 Cô-rinh-tô 4:4).
• Hãy đọc Rô-ma 5:12, 14.
• Mặc dù chúng ta đã không có mặt ở đó với A-đam, nhưng vì cớ tội lỗi của ông ấy, sự
chết đã “thống trị” trên tất cả mọi người.
• Giờ đây, hình phạt cuối cùng của tội lỗi con người là sự hủy diệt đời đời. Sau một sự chết
thuộc thể, tất cả chúng ta đều phải đối diện sự phán xét của Ngôi Trắng. Nguyên thủy, địa
ngục không phải được chuẩn bị cho con người, nhưng giờ đây, điều đó là cần thiết cho
những kẻ không tìm thấy được sự cứu rỗi.
• Để tái-thiết lập sự sống thuộc linh trong con người thì ai đó đã phải trả giá cho hình phạt
sau cùng cho tội lỗi.
• Duy chỉ ân điển của ĐCT mới có thể cung ứng một phương thuốc chữa.
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Để chuộc lại con người một cách hợp pháp khỏi sự chết và sự thống trị của Sa-tan, ĐCT
đã phải làm hòa lại với nhân loại. Đã phải có một Đấng Trung bảo, là hoàn toàn là ĐCT,
và hoàn toàn là con người, để giải quyết mãi mãi sự chia cách của con người và ĐCT.
Hãy đọc 2 Cô-rinh-tô 5:21.
Đức Chúa Giê-xu đã trở nên tội lỗi và bệnh hoạn và đã gánh chịu hình phạt sau cùng của
sự chết để chúng ta có thể trở nên sự công bình của ĐCT (Công vụ 2:24-27; 1 Phi-e-rơ
2:24; Ê-sai 53:4-12).

2. Sự Sống lại của Đức Chúa Giê-xu
• Sau khi Chúa Giê-xu được chôn trong ngôi mộ và ngày Lễ Sa-bát đã trôi qua, một thiên
sứ đã hiện xuống từ trên trời để lăn hòn đá khỏi phía trước ngôi mộ.
• Mathi-ơ 28:5-6.
• Áo xống liệm Ngài giờ này trống rỗng.
• Ma-ri là người đầu tiên Ngài đã đến. Bà ấy được phán cho là hãy đi và loan tin Ngài đã
sống lại.
• Khi Chúa Giê-xu ra khỏi hầm mộ, sự chiến thắng của Ngài đã làm cho con người có thể
có được sự tự do thuộc linh ra khỏi Sa-tan.
• Hãy đọc 1 Giăng 3:8.
• Ngài đã đến để chiến thắng sự chết và Sa-tan (Cô-lô-se 2:15; Hê-bơ-rơ 2:14-15).
• Mỗi người trong chúng ta ngày nay đều được sinh trong tội lỗi. Phần tuyệt vời là chúng ta
đã được chuộc lại bởi huyết của Chúa Giê-xu. Trách nhiệm của chúng ta là tin và vâng
theo kế hoạch đã được trao cho chúng ta cách rõ rang.
• Bằng cách vâng theo phúc âm, chúng ta trở nên con của ĐCT (1 Giăng 3:1-3), chúng ta
trở nên công bình (Rô-ma 5:18-19), chúng ta được xưng công bình (Ga-la-ti 2:16), chúng
ta tìm thấy sự sống đời đời (Giăng 6:40), và chúng ta trở thành một tạo vật mới (2 Côrinh-tô 5:17).
• Nhưng, nếu chúng ta chối bỏ phúc âm, cuối cùng, một sự chết thứ hai và một sự chia cắt
vĩnh viễn khỏi ĐCT sẽ xảy ra (Mác 16:15-16).
3. Nhân thân của Chúa Giê-xu
• Cái tên Giê-xu có ý nghĩa gì đối với bạn? Ngài là Ai?
• Vì sao việc chúng ta biết được Chúa Giê-xu là ai lại là quan trọng?
• Hãy đọc Giăng 8:24.
• ĐCT từ từ bày tỏ bản thân Ngài cho chúng ta ngày càng nhiều hơn qua KT.
• Nhiều lần ĐCT đã hiện ra với loài người. Đôi khi Ngài đã hiện ra như là “thiên sứ của
Đức Giê-hô-va,” một đám mây, một bụi cây cháy, v.v… Nhưng khi thời điểm đầy trọn đã
đến, ĐCT cần có được một thân thể với da thịt và máu huyết để cứu chuộc loài người.
• Rồi thì vào lúc đó, ĐTL phủ che trên Ma-ri, đặt một hạt giống vào trong lòng nàng, và
một hài nhi được sanh ra. Vì cớ ĐTL là Cha của Ngài nên Ngài được gọi là Con của
ĐCT; vì cớ bà Ma-ri là Mẹ của Ngài nên Ngài cũng đươc gọi là Con của loài Người.
• Hãy đọc Giăng 1:1, 14.
• ĐCT của thiên đàng đã đến và sống trong một thân thể loài người trên đất.
• Hãy đọc Cô-lô-se 2:9-10.
• Thánh Linh của ĐCT đã làm ra một thân thể cho chính bản thân Ngài để Ngài có thể đến
trái đất trong một hình thể nhìn thấy được và cứu chuộc nhân loại.
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Đây là một sự bày tỏ mới của ĐCT. Qua dạ con của bà Ma-ri sản sanh ra một người, là
con người trọn vẹn và cũng là ĐCT trọn vẹn.
Như là Con của ĐCT, Chúa Giê-xu đã không có bản tánh tội lỗi của loài người. Đồng
thời, như là Con loài Người, Ngài cũng đã có gặp những sự cám dỗ y hệt như con người.
Hãy đọc Ê-sai 7:14 và Mathi-ơ 1:23.
Thần Linh của ĐCT và xác thịt đã kêt hợp trong con người của Đức Chúa Giê-xu Christ.
Ngài không phải một nửa ĐCT và một nửa con người. Ngài là 100% ĐCT và 100% con
người. Chúa Giê-xu Christ là “ĐCT ở cùng chúng ta”.
ĐCT đã có một thân thể vật lý, nhưng Thần Linh vô hình của Ngài không thể nào được
chứa trong một thân thể nhỏ bé. Thần Linh ở trong Đấng Christ cũng là Thần Linh chứa
đầy cả vũ trụ. ĐCT là toàn tại – nghĩa là Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi vào cùng một
thời điểm.
Là ĐCT và cũng là con người, Chúa Giê-xu đã có các bản tánh thiêng liêng và bản tánh
nhân loại. Không phải là hai con người, nhưng là hai bản tánh – nhân tánh và thần tánh.
Ngài đã được sinh ra như là một hài nhi trên đất (Mathi-ơ 1:23-25), nhưng Ngài vẫn là
ĐCT toàn năng và Ngài đã tạo ra trái đất (Ê-sai 9:6; Cô-lô-se 1:16-17).
Như là con người, Ngài đã thêm lên trong sự khôn ngoan (Lu-ca 2:52), nhưng như là
ĐCT, Ngài biết hết mọi sự (Giăng 21:17).
Như là một con người, Ngài cũng đã đói bụng (Mathi-ơ 4:2), nhưng như là ĐCT, Ngài đã
ban thức ăn cho các đám đông dân chúng (Mathi-ơ 14:19; 16).
Như là một con người, Ngài đã cầu nguyện (Lu-ca 22:44), nhưng như là ĐCT, Ngài đã
đáp ứng lời cầu nguyện (Giăng 14:13-14).
Như là một con người, Ngài đã là của lễ hy sinh cho tội lỗi (Hê-bơ-rơ 9:26), nhưng như là
ĐCT, Ngài đã tha thứ tội lỗi (Mác 2:5-7).
Như là một con người, Ngài đã chịu khổ và chết (Giăng 19:30), nhưng như là ĐCT, Ngài
đã sống lại (Lu-ca 24:1-6).
Hãy đọc 1.Ti-mô-thê 3:16.
Sứ vụ của ĐCT trên đất được tóm lược lại bằng một câu KT này.
Hãy đọc Giăng 14:16, 18 và 26.
Trong các câu KT này, Chúa Giê-xu phán dạy về một Đấng Yên uỉ, về ĐTL, là Đấng sẽ
đến trong danh Ngài.
Trong phần kết luận, Đức Chuá Cha là một Thần Linh vô hình. Ngài là một ĐCT toàn
năng yêu thương và chăm sóc các con cái của Ngài.
ĐTL cũng chính là Thần Linh đó đã tạo ra vũ trụ, và cũng chính là Thần Linh đó đã ở
trong thân thể của Chúa Giê-xu. Sự bày tỏ này sống bên trong các tín hữu ngày nay.
Có ba sự bày tỏ chính. Ngài là Đức Chúa Cha trong sự sáng tạo (Ma-la-chi 2:10), là Đức
Chúa Con trong sư cứu chuộc (Ga-la-ti 4:4-5), và là ĐTL ở bên trong chúng ta (Giăng
7:37-39). Vị Chúa ĐCT cuả chúng ta là một Chúa. Tên của Ngài là Giê-xu.
Trong bài hoc kế tiếp của chúng ta, chúng ta sẽ noí về bằng cách nào mà cuối cùng ĐCT
đã được mang về trở lại cùng với tạo vật của Ngài là con người. Chúng ta có thể thật sự
sống trong mối quan hệ với ĐCT quyền năng.

The Bible Made Simple
Lesson 8
Fulfilling the Commission
Bài học 8
Làm trọn Đại Mạng Lịnh
Phi-e-rơ, vào ngày Lễ Ngũ tuần, đã trở thành người đầu tiên rao gỉang phúc âm cho một
thế giới hư mất và làm trọn Đại Mang Lịnh. Sứ điệp của ông phát đi tín hiệu sự quan trọng cuả
những bước ban đầu của sự cứu rỗi. Cuối cùng, ĐCT đã đòan tụ lại với tạo vật của Ngài. Quả
thật, chúng ta có thể sống trong mối quan hệ với ĐCT toàn năng. Trong bài học này, chúng ta sẽ
nhìn thêm chi tiết trong phúc âm, trong đại mạng lịnh,và những gì mà Phi-e-ơ thực sự đã dạy.
Trong Bài Học Này
• Kỷ nguyên Ân điển
• Giao Ước Mới
• Lời Hứa
KỶ NGUYÊN ÂN ĐIỂN
1. Sự Thăng thiên của Chúa Giê-xu
• Sự chết hy sinh của Chúa Giê-xu đã đưa ra kỷ nguyên ân điển. Ân điển nghĩa là lợi ích
mà mình không đáng để nhận được.
• Khi các môn đồ thưa chuyện với Đức Chúa Giê-xu lần đầu tiên sau khi Ngài sống lại, đã
có nhiều xúc cảm và sự vui mừng.
• Ngài đã hiện ra với nhiều nhóm đông người và ít người trong một giai đoạn thời gian
ngắn trước sự thăng thiên của Ngài. Điều này đã minh chứng cho họ rằng Ngài đã thật sự
sống lại (Công vụ 1:3; Giăng 20:20).
• Một trong những lần gặp gỡ sau cùng của Ngài là ở trên một ngọn núi trong xứ Ga-li-lê.
Chúa Giê-xu đã trò chuyện cùng số ít người được chọn lựa của Ngài và đã ủy thác cho họ
sứ mạng rao truyền phúc âm.
• Hãy đọc Lu-ca 24:46-49.
• Sự ăn năn và rửa sạch tội phải được rao giảng trong danh của Ngài.
• Hãy đọc Mác 16:15-17.
• Bạn phải tin phúc âm và phải chịu báp têm. Nếu bạn tin, bạn sẽ nói các tiếng lạ.
• Hãy đọc Mathi-ơ 28:18-20.
• Chúng ta phải báp têm trong danh đó. Sau này, trong bài học này, chúng ta sẽ tường thuật
lại điều này với nhiều chi tiết hơn nữa.
• Hãy đọc Công vụ 1:4-8.
• Điều này nói về điều đã được hứa cho những ai ăn năn, tin, và đã được báp têm – sự báp
têm của ĐTL.
• Khi chúng ta đi xa hơn, chúng ta sẽ thấy cách thế nào mà các đại mạng lịnh này đã được
các sứ đồ tuân thủ khi họ đã hành động theo những gì họ đã được Đức Chúa Giê-xu dạy
dỗ.
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Khi Chúa Giê-xu sắp sửa thăng thiên về trời, những lời nói sau cùng của Ngài đã là một
nguồn hy vọng cho các môn đồ. Ngài đã phán về sự tiếp nhận năng lực từ trên cao. Năng
lực siêu nhiên này sẽ giúp họ hoàn tất sự ủy thác khó khăn mà Ngài đã giao cho họ (Luca 24:50-51; Công vụ 1:9-11).
Rồi Ngài được cất lên trời.
Bạn đã từng nếm trãi điều gì đầy quyền năng từ ĐCT chưa?
Nếu có, thì quyền lực từ trên cao này đã xảy ra khi nào? Nó đã được cảm nhận như thế
nào? Cách như thế nào mà họ đã biết được khi nó xảy đến?
Chúng ta hãy tiếp tục và tìm kiếm.

2. HT bắt đầu
• Trong Công vụ 2, một trăm hai chục người nam và nữ ở trên “phòng cao”. Họ đang ngồi,
suy tưởng, và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau đó (Công vụ 1:15).
• Một âm thanh ào ào, giống như một cơn gió mạnh, bắt đầu thổi vào. Khi tiếng động trở
nên lớn hơn, mọi người trong căn phòng đều có thể nghe được âm thanh đó. Nó đã nhanh
chóng rải ra khắp cả căn nhà.
• Điều này đã chính xác như diều Giăng Báp tít đã đề cập đến khi ông nói ở Lu-ca 3:16,
“Ngài sẽ làm báp têm cho các ngươi bằng Thánh Linh và bằng lửa”.
• Hãy đọc Công vụ 2:1-4.
• Bỗng đột nhiên, ĐTL bắt đầu đổ đầy trong mọi người và họ bắt đầu thốt ra vài loại ngôn
ngữ lạ. Thay vì là ngôn ngữ bản xứ thông thường của họ, Thánh Linh của ĐCT đã lập
thành những từ ngoại quốc. Tuôn ra từ phía bên trong, giống như những dòng sông của
nước hằng sống, họ đã nói “các tiếng mới” như Chúa Giê-xu đã hứa (Mác 16:17).
• Điều thú vị về điều xảy ra này là tất cả những người đó đều nói các ngôn ngữ khác.
Không phải là chỉ một ít người “đã có được ân tứ đó”. Tất cả một trăm hai mươi người
trong căn phòng cao đều được “đầy dẫy ĐTL, và đã bắt đầu nói những thứ tiếng khác,
như Thánh Linh đã khiến họ nói.”
• Lời Chúa trong Cựu Ước đã mô tả về kinh nghiệm ĐTL này.
• Hãy đọc Giô-ên 2:28-29.
• Hãy đọc Ê-sai 28:10-12.
• Hãy đọc Ê-xê-chi-ên 11:19-20.
• Ông mô tả một “tấm lòng mới” và một “tâm linh mới” cho các tín nhân.
• Hãy đọc Giê-rê-mi 31:33.
• Giê-rê-mi nói về giao ước bên trong.
• Sau sự tuôn đổ ra trong Công vụ 2:4, người ta bắt đầu tụ tập lại chung quanh. Họ đã kinh
ngạc và đã yêu cầu một sự giải thích.
• Họ đã kết án các môn đồ đã say rượu. Phi-e-rơ đã phủ nhận điều đó. Lúc đó còn quá sớm
để say rượu bởi vì mới 9 giờ vào buổi sáng.
• Để cắt nghĩa vì sao trông họ giống như bị say rượu, Phi-e-rơ đã trưng dẫn một lời tiên tri
ngày trước.
• Hãy đọc Công vụ 2:16-17, 21.
• Bây giờ là đã đến lúc để Phi-e-rơ rao giảng phúc âm cho một thế giới hư mất. Điều gì là
quan trọng đến như thế về việc Phi-e-rơ trở thành người rao giảng phúc âm lần đầu tiên
trong lịch sử?
• Hãy đọc Mathi-ơ 16:18-19.
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Chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ có các chìa khóa cho nước thiên đàng, hoặc nói theo cách cơ
bản, có điều gì đó để lên được thiên đàng.
Hãy đọc Công vụ 2:37.
Su khi Phi-e-rơ đã rao giảng, mọi người, lòng mọi người như bị kim chích và họ đã hỏi,
“Chúng tôi sẽ làm gì đây?”
Hãy đọc Công vụ 2:38-39.
Sự ăn năn, chịu báp têm trong danh Chúa Giê-xu và nhận lãnh ân tứ Thánh Linh. Lời hưá
này là được dành cho bạn, con cái của bạn và tất cả những người ở xa xôi.
Đây là một quà tặng được ban cho mỗi tín nhân.
Với sự tuôn đổ của ĐTL, đây là một trải nghiệm mới, một giao ước mới, một vương quôc
mới, và là một HT mới của những người được biệt riêng ra của mỗi chủng tộc và quốc
gia.
Bởi duyên cớ của Núi Sọ, giờ đây chúng ta có thể được tự do đoàn tụ lại với Chúa. Một
sự liên lac cá nhân trực tiếp đã có thể được thực hiện cho mỗi một người. Phúc âm đã mở
ra cánh cửa cứu rỗi cho tất cả mọi loài xác thịt vào ngày đó.
Bây giờ, chúng ta hãy nhìn xem bằng cách nào mà chúng ta có thể bước vào trong mối
quan hệ Giao Ước Mới này và vào vương quốc của ĐCT.

GIAO ƯỚC MỚI
1. Sự Ăn năn Được Ôn lại
• Hãy đọc Mác 1:14-15.
• Niềm tin có lẽ là thành phần cơ bản nhất của sự cứu rỗi. Nếu bạn không tin vào Đấng
Christ và những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta thì không thể đáp ứng Phúc âm được.
Dù vậy chúng ta không thể chỉ dừng lại ở niềm tin mà thôi. Chúng ta phải tin và vâng lời
nữa. Nhiều ngừơi Do thái đã tin Chúa Giê-xu, nhưng phải chịu trách nhiệm về cái chết
của Ngài. Trải qua những thời kỳ, Chúa luôn luôn đòi hỏi dân sự của Ngài phải vâng lời
đối với điều họ đã tin. Ngày nay cũng không khác gì cả.
• Hãy đọc Lu-ca 24:47.
• Chúng ta đã học điều này trong bài học sáu. Mặc dù điều đó có thể là theo cảm xúc, sự ăn
năn không phải chỉ là một cảm giác theo cảm xúc. Nó là một sự quyết định. Khi chúng ta
thực sự ăn năn, chúng ta thay đổi tâm trí và các hành động của mình về tội lỗi.
• Chúng ta ăn năn bằng cách nào?
• Chúng ta chọn lựa lìa khỏi tội lỗi (Ê-xê-chi-ên 18:23; Công vụ 26:18, 20).
• Chúng ta đầu phục sự tự cai quản của minh (Rô-ma 6:6-13; Ga-la-ti 5:24; Cô-lô-se 3:3).
• Hãy để ĐCT dẫn dắt và cai quản bạn.
• Chúng ta nên kêu cầu đến Chúa, xưng tội mình ra, và từ bỏ những đường lối tội lỗi của
chúng ta (Công vụ 2:21; 22:16; Rôma 10:12-13; 1 Giăng 1:9; Ê-phê-sô 4:22).
• Điều gì xảy ra khi chúng ta tin Đấng Christ và ăn năn?
• Hãy đọc1 Giăng 1:9.
• Khi chúng ta kêu cầu đến Chúa và xưng tội mình ra, Ngài sẽ tha tội cho chúng ta.
2. Lễ Báp têm bằng nước
• Mục đích của lễ báp têm là gì?
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Trong giao ước Áp-bra-ham cũ, sự cắt bì là môt dấu hiệu có thể quan sát thấy được mà
một người nam Do thái đã được biệt riêng ra cho ĐCT (Sáng.17:10-14). Con người
không thể trở thành một phần của giao ước ngoại trừ khi nghi lễ đó được hoàn tất.
Vào ngày Lễ Ngũ tuần trong Công vụ 2, một sự cắt bì mới đã đuợc đưa vào.
Hãy đọc Rô-ma 2:29.
Đây là một sự cắt bì mới của tấm lòng.
Hãy đọc Cô-lô-se 2:11-12.
Được cùng chôn với Ngài trong lễ báp têm là cách để làm trọn sự cắt bì mới này và bước
vào giao ước mới.
Lễ báp têm bằng nước là hành động duy nhất trong Tân Ước làm cho ĐCT và con người
trở thành những đối tác giao ước huyết.
Phương cách đặc thù cho lễ báp têm trong KT là sự dìm mình trong nước. Nó được mô tả
như là một sự chôn cất trong Cô-lô-se 2:12. Đồng thời, họ “đã đi xuống dưới nước” và đã
“bước ra khỏi nước”(Công vụ 8:38-39).Họ “liền bước ra khỏi nước” (Mathi-ơ 3:16).
Ngay cả trong tiếng Hy lạp, baptizo, có nghĩa là “dìm xuống nước”.
Sự rảy nước đã bắt đầu tại một thời điểm nào đó trong lịch sử HT, dùng cho mục đích
làm báp têm cho các con trẻ. Một con trẻ không thể nhận biết và xưng ra các tội lỗi của
mình được. Một con trẻ thậm chí không thể hiểu được phúc âm, lại càng kém sẵn sàng để
chịu lễ báp têm. Chúng ta chỉ đơn giản dâng các con trẻ cho Chúa và cầu nguyện rằng
một ngày nào đó chúng sẽ làm ra quýêt định sống cho ĐCT và chiụ lễ báp têm (1.Samuên 1:11).
Ở bất cứ nơi nào mà các môn đồ rao giảng thì họ làm phép báp têm cho những người tin
vào phúc âm và ăn năn tội của mình.
Sự tha tội đến từ đức tin vào Chúa Giê-xu, sự ăn năn, và lễ báp têm bằng nước.
Khi không có sự ăn năn thì sự báp têm bằng nứơc chỉ là môt nghi lễ hình thức trống rỗng
mà thôi. Có sự ăn năn, sự báp têm bằng nước tha tội, hoặc cất đi tội lỗi.
Hãy đọc Galati 3:27.
Hãy đọc Khải huyền1:5.
Hãy đọc Rôma 6:4-5.
Khi chúng ta được báp têm trong danh Chúa Giê-xu, chúng ta được nhận diện với Đấng
Christ, các tội đều được huyết Ngài rửa sạch, và chúng ta sẽ bước đi trong đời mới.
Tại sao danh của Đức Chúa Giê-xu Christ lại là quan trọng khi chịu lễ báp têm?
Hãy đọc Mathi-ơ 28:19.
Hãy báp têm trong danh đó. Nếu chúng ta chịu làm báp têm trong danh của ba sự biểu thị
đó, chúng ta sẽ cần làm điều đó trong danh Chúa Giê-xu. Chúng ta chưa bao giờ nhìn
thấy trong KT các chức danh của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và ĐTL được nói ra trên
bất kỳ ai trong lễ báp têm.
Tên của Đức Chúa Cha là gì? Là Giê-xu. Giăng 5:43 nói, “Ta đã nhân danh cha Ta mà
đến.”
Tên của Đúc Chúa Con là gì? Là Giê-xu. Mathi-ơ 1:21 nói, “ngươi hãy đặt tên Con ấy là
Giê-xu.”
Tên của ĐTL là gì? Là Giê-xu. Giăng 14:26 nói, “ĐTL mà Cha nhân danh Ta phái đến.”
Một người có thể là một người cha, là một người con, và có một tâm linh. Nếu chúng ta
làm báp têm trong danh của ba sự thể hiện này, chúng ta sẽ cần làm báp têm trong danh
của Chúa Giê-xu.
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Đây cũng là lời Chúa duy nhất trong toàn bộ KT nói rằng, “…làm báp têm cho họ trong
danh của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và ĐTL.” Bất cứ khi nào sau khi lời Chúa này
đã được các Sứ đồ thực hiện theo điều mà Chúa Giê-xu đã dạy dỗ, họ đều đã làm báp têm
trong danh Chúa Giê-xu.
Một lần nữa, chúng ta không hề nhìn thấy trong KT các danh xưng của Đức Chúa Cha,
Đức Chúa Con, và ĐTL đươc nói ra trên bất cứ ai trong lễ báp têm.
Haỹ đọc Phi-líp 2:9-11.
Hãy đọc Công vụ 4:12.
Không có danh nào khác với sự nổi bật nhiều thế này.
Danh Chúa Giê-xu có thẩm quyền và uy lực trên sự thống trị của Sa-tan.
Chúng ta hãy nhìn vào các thí dụ của lễ báp têm trong KT.
Hãy đọc Công vụ 2:38-41.
3.000 tín hữu đã được làm báp têm vào Ngày Lễ Ngũ tuần.
Hãy đọc Công vụ 8:16.
Mặc dù những người này đã có được niềm vui, đã nếm trãi được sự chữa lành, và đã tin
vào Chúa Giê-xu, họ cũng vẫn cần được làm báp têm trong danh Chúa Giê-xu chứ (Công
vụ 8:5-16)?
Hãy đọc Công vụ 10:48.
Cọt-nây là một người mộ đạo, kính sợ ĐCT, và đã dùng thì giờ trong việc cầu nguyện
(Công vụ 10:1-2). Rồi sau đó, ông và nhiêù người khác đã nhận lãnh được ĐTL và đã
nói các tiếng lạ (Công vụ 10:44-46). Có phải họ vẫn cần được yêu cầu làm báp têm trong
danh của Chúa không?
Nếu một người đã được làm báp têm bằng một cách khác, họ có nên được làm báp têm
lại không?
Hãy đọc Công vụ 19:3-5.
Những người đã được Giăng Báp tít làm báp têm có cần được làm báp têm lại trong danh
Chuá Giê-xu không?
Bạn đã từng được làm báp têm trong danh Chúa Giê-xu chưa?

LỜI HỨA
1. Môt Quà Tặng cho Các Tín hữu
• Hãy đọc lại Công vụ 1:4-5.
• Trước khi thăng thiên về trời, Chúa Giê-xu đã phán bảo các môn đệ của Ngài họ sẽ được
báp têm Thánh Linh không lâu sau đó.
• Chúng ta không thể dừng lại ở điểm chỉ tin Ngài mà thôi. Khi chúng ta tin các lời hứa của
Ngài, chúng ta sẽ nhận được món quà tặng là ĐTL (Mác 16:17; Giăng 7:38-39; Công vụ
2:38; Ê-phê-sô 1:13; Luca 11:13).
• Hãy đọc Công vụ 11:17.
• ĐCT ban quà tặng cho những ai đã tin.
• Hãy đọc Công vụ 19:1-2.
• Các môn đồ đã tin, nhưng họ đã nghe được hay đã nhận lãnh ĐTL chưa?
• Hãy đọc Công vụ 19:6.
• Họ đã tin và rồi họ đã nhận lãnh món quà tặng của ĐTL.
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Lời hứa này là dành cho người tin, ăn năn và đã chịu báp têm. Nó không được dành cho
người vẫn còn muốn sống trong tội lỗi. Chúng ta phải ăn năn và lìa bỏ tội lỗi của chúng ta
và chịu báp têm. Rồi chúng ta được hứa sẽ nhận được ĐTL (Công vụ 2:38). Có vài người
nhận được ĐTL trước khi được báp têm, nhưng chúng ta được hứa sẽ nhận được điều đó
sau khi chúng ta được làm báp têm.
Nếu A-đam đã chưa từng phạm tội và làm đổ vỡ mối thông công với ĐCT thi Đức Chúa
Giê-xu Christ đã không cần phải đến. Vi cớ A-đam đã phạm tội nên loài người đã không
thể có được sự thông công thụôc linh với ĐCT. ĐCT đã mặc lấy xác thịt và đã trở thành
của lễ hy sinh của chúng ta cho tội lỗi. Giờ đây, vì cớ Ngài đã trả giá rồi, chúng ta lại có
thể thông công với Ngài một lần nữa qua ĐTL.
ĐTL là gì?
Hãy đoc Giăng 14:16-18 và 1 Cô-rinh-tô 3:16.
ĐTL là ĐCT ở trong chúng ta (2 Ti-mô-thê 1:14).
Đó là một lời hứa và là một món quà (Luca 24:49; Công vụ 1:4; 2:38, 39; 11:17; Luca
11:13).
Một vài ích lợi đến cùng với vịêc nhận lãnh ĐTL là gì?
Nó là phần của sự cứu rôĩ (Giăng 3:5).
Nó đem lại sự an uỉ (Giăng 15:26; 16:7).
Nó đem lại sự bình an và vui mừng (Ê-sai 28:11-12; Rô-ma 14:17).
ĐTL giúp chúng ta cầu nguyện (Rô-ma 8:26; 1 Cô-rinh-tô 14:14-15; Giu-đe 20).
Nó cho chúng ta năng lực để trở thành các chứng nhân cho Ngài (Công vụ 1:8; 4:31).
Nó daỵ dỗ, dẫn dắt và chỉ cho chúng ta những đìêu hầu đến (Giăng 14:26; 16:13).
Thánh Linh cũng ban cho chúng ta năng lực để vượt qua kẻ thù (Luca 10:19-20; Ê-sai
59:19; 1 Giăng 4:1-4)
Tôi phải có được ĐTL không?
Hãy đọc Giăng 3:5.
Giăng 7:38-39 nói rằng họ tin thì sẽ nhận lãnh.
Trong Công vụ 9:6, Chúa phán bảo Sau-lơ đi vào trong thành và sẽ được bảo ông “phải
làm” điều gì. Trong câu 17, ông đã đựơc bảo là phải được đầy dẫy ĐTL.
Theo Rô-ma 8:9, nếu bạn không có được Thánh Linh của Đấng Christ, thì “người ấy
không thuộc về Ngài”.

2. Chứng cớ của Món Qùa Tặng này
• Khi ĐTL được lần đầu tiên tuôn đổ ra vào ngày Lễ Ngũ tuần, một chứng cớ nhìn thấy
đựơc đã được xử dụng. Bạn có nhớ dấu hiệu đó là gì không?
• Hãy đọc Mác 16:17, 20 và 1 Cô-rinh-tô 14:21-22.
• Dấu hiệu nói tiếng lạ có luôn luôn đi cùng sự báp têm Thánh Linh không?
• Chỉ có ba trường hợp trong Tân Ước thật sự cắt nghĩa điều gì đã xảy ra khi người nào đó
nhận lãnh báp têm Thanh Linh.
• Vào Ngày Lễ Ngũ tuần – Hãy đọc Công vụ 2:2-4.
• Khi Phi-e-rơ rao giảng cho dân Ngoại ở nhà Cọt-nây – Hãy đọc Công vụ 10:44-46.
• Khi Phao-lô rao giảng cho một nhóm môn đồ ở Ê-phê-sô – Hãy đọc Công vụ 19:6.
• Nếu bạn nhìn kỹ vào các câu KT này, chỉ có một sự bày tỏ bề ngoài là giống hệt nhau.
Tất cả những người đó đều nói tiếng lạ.

•
•

Khi họ nghe những người đó nói tiếng lạ, họ biết rằng ĐCT đã ban cho những người đó
Thánh Linh của Ngài.
Bạn đã từng bao giờ nói tiếng lạ chưa? Bạn có biết ai đã nói tiếng lạ không? Hãy kể về
trãi nghiệm của bạn.

3. Hãy Nhận lãnh Món Quà tặng Này
• Không có công thức dễ dàng nào để nhận lãnh ĐTL cả. Điều sau đây được cho là một
nguyên tắc đơn giản để cho bạn một hướng dẫn bé nhỏ khi bạn đang tìm kiếm Ngài.
• ĐTL là một món quà miễn phí cho “bất cứ ai muốn có được”.
• Trước tiên chúng ta phải tin vào Đấng Christ và ăn năn (Luca 24:47; Công vụ 20:21).
• Chúng ta phải cầu xin và tin sẽ có được món quà tặng của ĐCT (Luca 11:9-13; Công vụ
5:32).
• Rồi chúng ta nên bắt đầu dâng lên lời ngợi khen và cảm tạ cho vị Vua trên muôn vua
(Hê-bơ-rơ 13:15; Thi thiên 116:7). Hãy kêu cầu danh Chúa.
• Hãy để Thánh Linh của ĐCT bắt đầu đổ đầy bạn và rồi tuôn tràn ra khỏi bạn (Giăng
7:37-38).
• Khi bạn đầu phục bản thân bạn cho ĐCT và Ngài bắt đầu tuôn tràn ra khỏi bạn, bạn cũng
hãy đầu phục lưỡi của mình luôn. Bạn sẽ bắt đầu nói các ngôn ngữ lạ như ĐTL ban cho.
• Nếu bạn chưa nhận lãnh ĐTL, làm sao bạn có thể có cảm giác muốn nói về điều đó
được? Nếu bạn đã nhận lãnh rồi, hãy kể về kinh nghiệm đó của bạn.
• ĐCT ao ước đổ đầy trong bạn với Thánh Linh của Ngài. Điều đó có thể là ngay khi
chúng tôi đang cầu nguyện và kết thúc bài nghiên cứu này. Cũng có thể là khi bạn đang ỏ
trên chiếc xe của bạn bên vệ đừơng, hay lúc bạn đang quỳ gối cạnh giường trong phòng
bạn, hoặc thậm chí trong một buổi nhóm của HT.
• Điều đó có thể xảy ra trong nhiều khung cảnh khác nhau, nhưng có một điều chắc chắn –
nó là được dành cho tất cả moi người.
• Một khi một người đã nhận lãnh báp têm Thánh Linh, điều này chưa phải là điểm kết
thúc. Thật ra, nó chỉ mơi là sự bắt đầu. ĐCT còn có nhiều thứ nữa. Ngài muốn đưa và dẫn
dắt chúng ta vào mọi lẽ thật.
• Kế hoạch của đời bạn là gì, noí theo phương diện thuộc linh?
• Chỉ một mình bạn mới có thể quyết định là làm cho lớn lên trong mối quan hệ của bạn
với Ngài hay là không.
• Trong bài học kế tiếp của chúng ta, chúng ta sẽ có một cái nhìn tóm lược đơn giản hơn về
kế hoạch cứu rỗi dành cho chúng ta ngày nay.

The Bible Made Simple
Lesson 9
A Closer Look at Salvation
Bài học 9
Một Cái Nhìn Gần Hơn về sự Cứu Rỗi
Sự cứu rỗi là đề tài của toàn KT. Trong từng kỷ nguyên, ĐCT cung cấp một phương cách
để chuộc laị con người khỏi tội lỗi cuả anh ta. Rồi Ngài ban một cơ hội cho con người để làm
tron kế hoach của Ngài trước khi sự phán xét được thực hiện. Giai đoan thời gian mà chúng ta
sống trong đó, kỷ nguyên ân điển, là không khác gì cả. Con người được sinh ra trong tội lỗi và
được hình thành trong sự vi phạm (Thi thiên 51:5). ĐCT đã cung ứng một kế hoạch cứu rỗi và đã
ban cho chúng ta môt giai đoạn thời gian để đáp ứng. Lời của Ngài là thành tín và chân thật. Khi
thời gian đã hết, Ngài sẽ phán xét. Chúng ta đã thảo luận về các thành phần cuả những bứơc khởi
đầu của sự cứu rỗi trong nhiều bài học vừa rồi. Bài học này sẽ lập lại nhiều câu KT và các lời
tuyên bố y hệt như thế, nhưng nó sẽ cung cấp một cái nhìn sát hơn, tóm tắt hơn về kế hoạch cứu
rỗi ngày nay.
Trong Bài Học Này
• Nền tảng
• Tấm Lòng
• Kêt luận
NỀN TẢNG
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Hãy đọc 2 Phi-e-rơ 1:20, 21.
KT là đuợc ĐCT cảm thúc.
Hãy đọc 2 Ti-mô-thê 2:15.
Chúng ta phải học và tim tòi lời Chúa. Chúng ta phải phân chia lời Chúa cách đúng đắn.
Chúng ta không thể lấy ra một câu KT từ một phần của cuốn KT và nói đó là sự cứu rỗi.
Chúng ta phải xem KT như là một tổng thể và phân phát lời Chuá một cách đúng đắn.
Hãy đọc Giăng 12:48.
KT là điều sẽ phán xét chúng ta. Đây là lý do vì sao chúng ta không được đặt niềm tin
của mình vào các lý thuyết hay tôn giáo nhưng phải đặt vào điều gì mà lời của ĐCT phán
dạy.
Hãy đọc Mathi-ơ 7:13-15.
Đây là một con đường hẹp và chỉ it người tìm thấy được nó. Để tìm được con đường hẹp
này, chúng ta phải làm các điều sau đây:
Hãy tin KT là được ĐCT cảm thúc 100%.
Hãy học nó và đừng chấp nhận lời của lòai người.
Hãy phân phát lời Chúa cách đúng đắn. Hãy nhìn vào bảng mục lục ở phía trước cuốn KT
của bạn. Tân Ước cho thấy các điều sau đây:
Mathi-ơ, Mác, Luca và Giăng = Cuộc đời của Đấng Christ (Đấng Christ bước đi trên đất,
thực hiện những phép lạ, và dạy dỗ các sứ đồ của Ngài)

•
•
•

Công vụ Các Sứ đồ = Các hành động của các Sứ đồ một khi Đấng Christ đã thăng thiên
Từ Rô-ma đến Giu-đe = Các Thư tín gởi đến các HT và các baì viết của các sứ đồ
Bây giờ chúng ta hiểu được cách trình bày của KT, nó phải đến cùng với nhau cách tuyệt
hảo. Khi nó đến với mục sự cứu rỗi, chúng ta sẽ không phải lấy ra và chọn lựa các câu
KT và tạo ra một lý thuyết để làm cho nó phù hợp. Chúng ta sẽ chỉ đơn gỉan học các sư
dạy dỗ của Đấng Chist và rồi các hành động của các sứ đồ.

TẤM LÒNG
1. Phúc Âm
• Hãy đọc Mathi-ơ 16:18-19.
• Chúa Giê-xu đang phán bảo trong phân đoạn lời Chúa này và Ngài đã ban cho Phie-rơ
các chìa khóa, hay là điều gì phải làm để được lên thiên đàng.
• Hãy đọc Mathi-ơ 28:19.
• Hãy làm báp têm trong danh đó. Nếu chúng ta phải làm báp têm trong danh của ba sự bày
tỏ này, chúng ta sẽ cần làm điều đó trong danh của Chúa Giê-xu.
• Danh của Đức Cha là gì? Là Giê-xu. Giăng 5:43 nói, “Ta nhân danh Cha Ta mà đến…”
Danh của Đức Con à gì? Là Giê-xu (Mathi-ơ 1:21). Danh của ĐTL là gì? Là Giê-xu.
Giăng 14:26 nói, “…nhưng Đấng An ủi, là Chúa Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai
đến…” Một người nam có thể là một người cha, là một người con trai, và có một tâm
linh. Nếu bạn cố gắng để có được sự chú ý của người nam đó, bạn sẽ gọi tên của anh ta.
Nếu chúng ta phải làm báp têm trong danh của ba sự bày tỏ này, chúng ta sẽ cần phải làm
báp têm trong danh của Chúa Giê-xu.
• Đồng thời, đây là phần lời Chúa duy nhất trong toàn cuốn KT nói rằng, “…làm báp têm
cho họ trong danh Đức Cha, danh Đức Con, và ĐTL.” Bất cứ lúc nào sau phần lời Chúa
này thì các Sứ đồ đều làm theo điều mà Đức Chúa Giê-xu đã dạy, và họ đã làm báp têm
trong danh của Chúa Giê-xu. Chúng ta không bao giờ nhìn thấy trong KT các danh của
Đức Cha, Đức Con và ĐTL được nói lên với bất cứ ai trong lễ báp têm cả.
• Hãy đọc Mác 16:16-17.
• Hãy tin và chịu báp têm. Họ là những kẻ tin sẽ nói tiếng mới.
• Hãy đọc Luca 24:47.
• Sự ăn năn và sự rửa sạch tội (đó là lễ báp têm) phải được giảng ra trong danh của Ngài,
bắt đầù từ Giê-rusalem.
• Hãy đọc Luca 24:49.
• Bạn sẽ nhận được lơì hứa (là ĐTL) là quyền năng từ trên cao.
• Hãy đọc Giăng 3:5.
• Một người phải được sinh bởi nước (đó là lễ báp têm) và Thánh Linh (đó là ĐTL), hoặc
là anh ta không thể vào được nước của ĐCT.
• Hãy đọc Giăng 7:38-39.
• Bạn phải tin như lời Chúa đã nói. Nếu bạn tin cách này bạn sẽ nhận được ĐTL.
2. Sách Công vụ các Sứ đồ
• Hãy đọc Công vụ 1:3.
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Chúa Giê-xu đã trải qua 40 ngày kế tiếp trước khi Ngài thăng thiên “dạy về vương quốc
ĐCT.” Vì sự cứu rỗi là một đề tài quan trọng, tôi chắc chắn rằng Ngài đã dùng nhiều thời
gian của Ngài để trả lời bất cứ câu hỏi nào mà các Sứ đồ của Ngài đã có thể có được.
Hãy đọc Công vụ 1:8.
Bạn sẽ nhận được năng quyền sau khi ĐTL giáng trên bạn. Điều này sẽ là một hiện
tượng rất mạnh mẽ.
Hãy đọc Công vụ 1:9.
Đấng Christ thăng thiên.
Hãy đọc Công vụ 1:12.
Họ trở laị Giê-rusalem.
Hãy đọc Công vụ 1:15.
Có 120 người trong căn phòng này.
Hãy đọc Công vụ 2:4.
Trong số 120 người trong căn phòng cao này, không phải chỉ 10 người hay 20 người
nhận được ĐTL mà thôi. Tất cả 120 người trong căn phòng cao đã được đầy dẫy ĐTL và
đã bắt đầu nói bằng các ngôn ngữ khác. Điều này có nghiã là việc nhận lãnh ĐTL và nói
tiếng lạ là không phải chỉ để dành cho một số người nào đó mà thôi. Nó là để cho tất cả
mọi người.
Hãy đọc Công vu 2:12-14.
Họ kinh ngạc và ngờ vực về điều họ đã nhìn thấy. Do vậy, Phie-rơ đã đứng dậy và bắt
đầu rao gỉang.
Hãy đọc Công vụ 2:37.
Sau khi ông đã kết thúc sự rao giảng, lòng dân chúng như bị kim châm và họ đã hỏi,
“Chúng tôi sẽ phải làm gì?” Hoặc là chúng tôi nên làm gì để được cứu? Phie-rơ đang rao
giảng (Mathi-ơ 16:18, Phie-rơ có các chìa khóa để vào thiên đàng) tại Giê-rusalem (Luca
24:47; nó sẽ bắt đầu tại Giê-rusalem). Điều này có làm trọn lời Chúa nêu trên không?
Hãy đọc Công vụ 2:38.
SỰ ĂN NĂN – Luca 24:47
SỰ BÁP TÊM TRONG DANH CHÚA GIÊ-XU – Mathi-ơ 28:19, Mác 16:16, Luca
24:47, Giăng 3:5
SỰ TIẾP NHẬN ĐTL – Luca 24:49, Giăng 3:5, Giăng 7:39, Công vụ 1:8, Công vụ 2:4
Nó thật làm trọn đoạn lời Chúa nói trên – sự ăn năn, sự báp têm trong danh Chúa Giê-xu,
và sự nhận lãnh ĐTL.
Vài người nói rằng cảm thấy vui mừng, nếm trãi sư chữa lành, tin Chúa Giê-xu hay được
làm báp têm trong nước là dấu hiệu rằng họ đã nhận lãnh ĐTL. KT nói gì?
Hãy đọc Công vụ 8:5-8.
Họ đã có được niềm vui lớn?
Có người được chưã lành?
Hãy đọc Công vụ 8:12.
Họ đã có tin về điều đã đuợc rao gỉảng về Đức Chúa Giê-xu Christ?
Hãy đoc Công vụ 8:14-17.
Họ đã được làm báp têm trong danh của Chúa Giê-xu?
Họ đã nhận lãnh ĐTL như là một sự trãi nghiệm riêng rẽ?

•
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Chúng ta thây rằng sự nhận lãn ĐTL là một sự trãi nghiệm riêng rẽ khác với sự cảm thấy
vui mừng, sự nếm trãi vịêc chữa lành, việc tin vào Chúa Giê-xu, hay việc được làm báp
têm trong nước.
Nhiều người nói làm một người tốt hay sống một đời sống sùng đạo là đủ tốt rồi, hoặc
được đầy dẫy ĐTL hay nói tiếng lạ là chỉ dành cho Ngày Lễ Ngũ tuần mà thôi. Chúng ta
hãy xem KT nói gì vê cuộc đời của Cọt-nây.
Hãy đọc Công vụ 10:1-2.
Cọt-nây có phải là một người sùng đạo không?
Ông ấy có kính sợ ĐCT và dùng thì giờ để cầu nguyện không?
Hãy đọc Công vụ 10:5-6.
Đây là một người nam tốt và đã dùng thì giờ để cầu nguyện, nhưng có phải ĐCT đã có
thêm nhiều điều hơn nữa để cho ông ấy thực hiện?
Hãy đọc Công vụ 10:44-46.
Có phải họ đã nhận lãnh ĐTL và nói tiếng lạ sau Ngày Lễ Ngũ tuần (Công vụ Chương
2)?
Hãy đọc Công vụ 10:47-48.
Mặc dù họ đã nhận lãnh ĐTL và nói tiếng lạ, có phải họ vẫn được yêu cầu phải được làm
báp têm trong danh Chúa?
Có vài người tin có thể chưa nghe nói về ĐTL. Những người khác đã cảm thấy không cần
thiết để được làm báp têm. Cho là bạn đã được làm báp têm bởi Giăng Báp tít, bạn có
nghĩ là bạn cần được làm báp têm lại hay không? Có vài người nói điều được nói ra đối
với bạn khi bạn chịu báp têm là không thành vấn đề. Chúng ta hãy xem KT nói gì về các
tín hữu ở Ê-phê-sô.
Hãy đọc Công vụ 19:1-2.
Các môn đồ đã tin, nhưng họ đã được nghe về hay đã tiếp nhận ĐTL chưa?
Thậm chí họ đã chưa nghe nói về ĐTL, thì nói gì về việc nhận lãnh ĐTL.
Hãy đọc Công vụ 19:3-5.
Những ai đã được làm báp têm bởi Giăng Báp tít có cần đựơc tái báp têm trong danh
Chúa Giê-xu không?
Thế thì, điều gì được nói ra đối với bạn khi bạn đang chịu lễ báp têm có đặt thành vấn đề
không?
Hãy đọc Công vụ 19:6.
Họ đã có nói tiếng lạ khi ĐTL giáng trên họ không?

3. Các Thơ tín
• Chúng ta hãy nhìn đến những sự dạy dỗ và những bài viết gởi đên các HT.
• Hãy đọc 1 Ti-mô-thê 1:3.
• Không được dạy một giáo lý nào khác.
• Hãy đọc 2 Ti-mô-thê 4:3-4.
• Lòai người sẽ thay đổi giáo lý này.
• Hãy đọc Galati 1:6-10.
• Đừng tìm cách làm vui lòng loài người bởi vì không có một phúc âm nào khác.
• Hãy đọc 2 Ti-mô-thê 3:5.
• Hãy rời bỏ những ai phủ nhận năng quyền mà đó là ĐTL.
• Hãy đọc Phi-líp 2:12.

•
•
•
•

Hãy lấy lòng kinh sợ, run rẫy để hoàn thành sự cứu rỗi của bạn.
Hãy đọc 1 Ti-mô-thê 4:16.
Gíao lý này sẽ cưú được.
Bằng cách đặt để sáu câu lời Chuá này vào hình thức một phân đoạn, nó tạo nên một lời
tuyên bố đầy năng quyền. Ti-mô-thê nói không được dạỵ một gíao lý nào khác. Loài
nguời sẽ thay đổi giáo lý này, nhưng đừng tìm cách làm đẹp lòng loài người bởi vì không
có một phúc âm nào khác. Hãy lia khỏi nhũng ai chối bỏ quyền năng khi quyền năng đó
là của ĐTL và hãy lấy lòng kính sợ run rẩy để hoàn thành sự cứu rỗi của bạn bởi vì giáo
lý này sẽ cứu bạn.

KẾT LUẬN
•
•
•
•
•
•
•

Chúa Giê-xu đã dạy ba điều. Ngài đã dạy những điều gì (sự ăn năn, sư báp têm trong
danh Chúa Giê-xu, và sự nhận lãnh ĐTL)?
Các sứ đồ cũng đã dạy ba điều. Họ đã dạy những điều gì (sự ăn năn, sự báp têm trong
danh Chúa Giê-xu, và sự nhận lãnh ĐTL)?
Bạn có tin Lời của ĐCT là chân thật và sẽ phán xét tất cả chúng ta không?
Bạn có tin cần phải ăn năn bằng cách xác định lìa khỏi tội lỗi và dâng đời sống của bạn
cho ĐCT không?
Bạn có tin sự báp têm bằng nước trong danh của Đức Chúa Giê-xu Christ là cách để được
báp têm hợp với KT không?
Bạn có tin khi bạn nhận lãnh ân tứ của ĐTL bạn sẽ nói các ngôn ngữ khác theo như
Thánh Linh ban cho hay không?
Trong bài học kế tiếp, chúng ta sẽ nhìn đến một lối sống mới sau khi bước vào giao ước
với Ngài.

The Bible Made Simple
Lesson 10
Covenant Life
Bài học 10
Đời Sống Giao Ước
Một khi chúng ta đã bước vào trong giao ước với Ngài, ĐCT đã phát họa một đời sống
mới cho chúng ta. Ước ao của Ngài dành cho chúng ta không những chỉ có sự sống mà thôi, mà
còn có được sự sống dư dật thêm nữa. Bài học này là một sự nghiên cứu của cách sống mới đó.
Chúng ta sẽ nhìn đến các đặc ân, trách nhiệm, và đến Bài Giảng ở trên Núi. Chúng ta cũng sẽ
nhìn đến các kỷ luật hàng ngày là điều cung cấp sức mạnh thuộc linh. Chúng ta phải ném đi các
lý thuyết của chính mình và phát hiện ra hướng đi mới, các niềm vui mới, hạnh phúc mới, và các
mục tiêu mới mà Chúa chỉ ra cho chúng ta qua lời Chúa.
Trong Bài Học Này
• Những sự Bắt đầu Mới
• Sức Mạnh Thuộc linh
• Tìm ra Vị trí của Bạn trong Vương quốc
NHỮNG SỰ BẮT ĐẦU MỚI
1. Hiểu biết các Đặc quyền và Trách nhiệm Vương quốc
• Bất cứ người nào cũng có thể trở thành một đối tác giao ước với Đức Chúa Giê-xu Christ.
Khi bạn bước vào trong giao ước của ĐCT, các ơn phước lớn lao đi cùng với nó.
• Chỉ cần nêu lên một ít, như Ngài xóa đi các tội lỗi của chúng ta và Ngài rửa sạch quá khứ
chúng ta (Rô-ma 3:25).
• Ngài nhận chúng ta làm con nuôi trong gia đình Ngài và trở thành cha thiên thượng của
chúng ta (1 Giăng 3:1-2).
• Ngài ban cho chúng ta sự công bình để rồi chúng ta có thể đứng được trong sự hiện diện
của Ngài mà không có lỗi lầm hay sự xấu hổ nào (Rô-ma 3:22).
• Chúng ta có được sự sống đời đời qua Ngài (Giăng 5:24). Bản chất và sự sống của ĐCT
sẽ sống ở trong tâm linh của chúng ta.
• Chúng ta trở nên một con người mới và tốt hơn (2 Cô-rinh-tô 5:17).
• Ngài tở thàh Đấn cung ứ cho chúng ta và sẽ cun cấp mọi hu cầu (Mathi-ơ 6:31-32; Luca
9:9).
• Các trách nhiệm cũng sẽ đến cùng với giao ước.
• Đây không phải là một danh sách thấu đáo, nhưng để nêu lên một ít thì chúng ta phải yêu
mến Chúa hết lòng và phải học vâng lời Ngài (Giăng 14:23).
• Chúng ta phải tim kiếm ý của Ngài thay vì các ham muốn và ước ao của chúng ta (Mathiơ 7:21).
• Như bạn có thể đã biết rôi, việc tạo nên một đời sống mới không phải là luôn luôn dễ
dàng. Nhiều lần nó có liên quan đến sự va chạm, thử thách, chịu đựng, thù nghịch, và sự
kỷ luật.

•

Chúng ta cũng được ủy thác nhiệm vụ, giống y như các Sứ đồ, để tiếp tục sứ mạng loan
truyền phúc âm cho thế giới (Mác 16:15).

2. Vượt qua Tội lỗi và Bản thân
• Hãy đọc Công vụ 26:18.
• Bản tính tội lỗi của con người hướng về sự tối tăm và tội lỗi một cách tự nhiên. Khi
chúng ta được đổ đầy bằng sự sống mới của Ngài, chúng ta bắt đầu cho thấy sự sáng của
Ngài.
• Nhũng sự thèm muốn của chúng ta đôí với bản chất tội lỗi xưa cũ của chúng ta sẽ không
bỏ đi một cách tự động. Xác thịt của chúng ta rất mạnh mẽ.
• Hãy đọc 1 Giăng 1:7.
• Cách duy nhất để vượt qua sư tranh đấu đó là bằng cách bước đi trong ánh sáng của Lời
và Thánh Linh của ĐCT. Khi bạn bước ra khỏi sự che chở của Ngài, sự tối tăm bắt đầu
cố gắng phát triễn dần dần trở lại bên trong chúng ta. Chỉ có Lời của ĐCT và Thánh Linh
của Ngài sẽ giữ chúng ta trong vòng kiểm soát mà thôi.
• Bài Gỉang trên Nuí là sự dạy dỗ vĩ đại của Chúa Giê-xu, cho chúng ta nhiều lời khuyên
thực tế về việc chúng ta nên sống như thế nào (Mathi-ơ 5, 6, 7). Nó cũng đã cho chúng ta
vài cách đối xử mà chúng ta không nên có.
• Một vài nét đặc trưng mà Ngài đã khích lệ là: nghèo trong tâm linh (sự khiêm nhường),
khóc than (khả năng để khóc và ăn năn), nhu mì (dịu dàng hay tử tế), đói và khát (một sự
thèm muốn các điều thuộc linh), có lòng thương xót (yêu thương những người khác mà
không có sự chỉ trích), có lòng trong sạch (không có tính bất lương), là những người hòa
giải (đem lại sự hiệp một trong các tình huống xung đột), và bị bắt bớ (khi bị đối xử một
cách đáng xấu hổ, đừng trả đũa).
• Rồi Chúa Giê-xu phán nghịch lại với một vài điều: sự giết người, nóng giận, các tội tình
dục, sự trả thù, định kiến, đạo đức giả, tham ăn, hay phán xét, và thậm chí cả sự lo lắng
nữa.
• Nguyên tắc cơ bản của đời sống Cơ đốc có thể được tóm lược trong một câu gốc, được
biết đến như là “Nguyên tắc Vàng”.
• Hãy đọc Mathi-ơ 7:12.
• Hãy làm cho những người khác điều mà bạn muốn họ làm cho mình.
• Hãy đọc Mác 12:29-31.
• Hai điều răn quan trọng nhất để ghi nhớ là yêu mến ĐCT với hết cả tấm lòng của bạn và
yêu mến người lân cận như bản thân mình vậy.
• Vì sao Đấng Christ đã ban cho chúng ta các luật pháp và quy tắc? Vì sao các đường lối
chỉ đạo này là cần thiết?
• Bản chất loài người của chúng ta có khuynh hướng trôi dạt ra khỏi ĐCT, vì vậy chúng ta
phải có được môt tiêu chuẩn để biết được phải vạch lằn ranh ở chỗ nào. Nó cho chúng ta
một cơ hội được lớn lên gần với Đấng Christ hơn nữa bằng cách phân ly chúng ta ra khỏi
tội lỗi và thế gian.
• Khi mà tình yêu của ĐCT còn là sức mạnh to lớn trong đòi sống của chúng ta thì các luật
pháp và quy tắc của KT sẽ là dễ dàng để đi theo. Người ta thay vì nghĩ rằng họ là nô lệ
thì họ thật sự trở nên một sự tự do.

SỨC MẠNH THUỘC LINH
1. Sự Cầu nguyện
• Bởi vì thế gian và xác thịt liên tục lôi kéo mạnh một người, nên việc làm mới thuộc linh
và sức mạnh trở nên một điều ưu tiên.
• Có ba nguồn chính của sức mạnh thuộc linh.
• Sức mạnh đầu tiên là sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện là hệ thống liên lạc giữa loài ngừơi
và ĐCT.
• Hãy đọc Gia-cơ 4:8, 1 Ti-mô-thê 2:8, và 1 Phie-rơ 4:7.
• Sự cầu nguyện là một trong những kỷ luật quan trọng nhất mà một người có thể học hỏi.
Sự cầu nguyện là giống như hơi thở thuôc linh đối với một CĐN. Nếu chúng ta không
muốn chết về phương diện thuộc linh chúng ta phải cầu nguyện.
• Sư cầu nguyện là nguồn của sức mạnh và năng lực mà chúng ta cần có để vươt qua mọi
trở ngại và khó khăn của cuộc sống.
• Trong KT những con người vĩ đại của ĐCT đã trở thành vĩ đaị bởi vì họ đã biết cách như
thế nào để cầu nguyện. Những người trong lịch sử làm được những điều to lớn cho ĐCT
đã dùng thời gian trong sự cầu nguyện.
• Các môn đồ của Chúa Giê-xu đã cảm thấy cần phải được dạy cách cầu nguỵên là như thế
nào. Đức Chúa Giê-xu đã ban cho các môn đồ đó điều mà chúng ta gọi là “Lời Cầu
nguyện của Chúa”.
• Hãy đọc Mathi-ơ 6:9-13.
• Lời cầu nguyện này cho chúng ta một mô hình để làm mẫu cho các lần cầu nguyện cá
nhân của chúng ta:
• “Lạy Cha chúng con ở trên trời” – Hãy khởi đầu bằng cách định hứơng lời cầu nguyện
của bạn đến ĐCT. Ngài là Cha của bạn, vậy hãy làm cho lời cầu nguyện của bạn trở nên
có tính cá nhân.
• “Nguyện danh Cha được tôn thánh” – Hãy bắt đầu sự cầu nguyện của bạn với một thì
giờ thờ phựơng và cảm tạ. Hãy dành nhiều thì giờ cho phần cầu nguyện này.
• “Xin vương quốc Cha đến” – Hãy cầu nguyện rằng HT của Ngài sẽ vươn đến với nhiều
người nữa, và thành lập vương quốc của Ngài trong lòng của loài người.
• “Ý muốn Cha được thực hiện trên đất cũng như trong thiên đàng” – Hãy cầu nguyện
rằng ý muốn của ĐCT sẽ được thực hiện cho đời sống của bạn, cũng như trong những đời
sống chung quanh bạn. Hãy cầu xin ý muốn của ĐCT sẽ được hoàn thành trong HT địa
phương cũng như trên toàn cầu.
• “Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày” – Đây là một thời điểm để chúng ta cầu
xin ĐCT giúp đỡ chúng ta với những thứ chúng ta cần: về thuộc linh, thuộc thể, cảm xúc,
v.v…
• “Xin tha tội cho chúng con, như chúng con tha cho người mắc tội với chúng con” – Hãy
ăn năn và cầu xin ĐCT tha thứ cho bạn vì tội lỗi và các sự yếu đuối của bạn. Không có ai
là toàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều cần tìm kiếm sự tha thứ của ĐCT mỗi ngày.
• “Xin đừng để chúng con vào vòng cám dỗ, nhưng giải cứu chúng con khỏi điều gian ác”
– Hãy cầu xin Chúa gìn giữ bạn khỏi sự cám dỗ và những thử thách của Satan.
• “Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng” – Hãy kết thúc lời cầu
nguyện của bạn theo cách giống y như bạn đã khởi đầu, với thì giờ tôn vinh, thờ phượng
và cảm tạ.
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Một kiểu mẫu thực tế khác có thể được xử dụng là khuôn mẫu cầu nguyện “ACTSS”. Khi
bạn đang cầu nguyện, hãy bước theo mỗi chữ của từ viết tắt đó:
A – adoration [sự ngưỡng mộ] (thờ phượng và ngợi khen)
C – confession [sự xưng tội] (sự ăn năn)
T – thanksgiving [sự cảm tạ]
S – supplication [sự thỉnh cầu] (làm cho lời yêu cầu cuả bạn được biết đến)
S – submission [sự phục tùng] (sự suy gẫm về ĐCT và Lời của Ngài).
Hãy dùng thời gian lâu bao nhiêu tùy ý trên mỗi thành phần nói trên.
Chúng ta hãy nói về một vài kinh nghiệm bạn đã có được với sự cầu nguyện.

2. Nền tảng Sự Học KT
• Nguồn chính kế tiếp của sức mạnh thuộc linh là sự học KT (Giô-suê 1:8; Châm ngôn 4:4;
Thi thiên 1:2-3).
• Trên một thang điểm từ 0 đến 10, bạn sẽ đánh giá việc bạn quen thuộc với KT là như thế
nào?
• Tại sao bạn nghĩ người ta lại cảm thấy bị đe dọa bởi KT đến như thế? Bạn có thỉnh
thoảng cảm thấy bị đe dọa bởi KT không?
• Hãy đọc 2 Ti-mô-thê 2:15.
• Đây là một cuốn sách đáng kinh ngạc và ĐCT đã đặt để một sự ao ước trong mỗi con
người mà sự đó không thể đựơc lấp đầy bởi một điều gi khác ngoài Lời của ĐCT. Một
nền tảng học KT tốt cho chúng ta có được thức ăn thuộc linh.
• Khi chúng ta trải qua những điều đặc thù thì Lời Chúa là ở đó để cho chúng ta sự khích
lệ, sự hướng dẫn, và nhiều điều khác nữa.
• Lời Chúa được phát thảo ra để đươc ứng dụng vào đời sống của chúng ta, chứ không phải
chỉ để đọc mà thôi. Chúng ta phải đặt lời đó vào trong hành động và sống theo như những
chỉ dẫn của nó.
• Bạn có kiên trì nghiên cứu KT hay không?
• Có phải KT là món hàng chính trong nhà bạn khi bạn lớn lên không?
• Bạn có thể nhìn thấy một sự khác biệt trong đời sống của bạn chỉ bởi nghiên cứu lời Chúa
trong vài tuần lễ vùa qua?
• Chúng ta hãy nhìn đến một vài cách nghiên cứu KT.
• Trước nhất, kiếm được một cuốn KT khảo cứu tốt là rất hữu ích. Chỉ cần cảnh giác rằng
giáo lý chỉ nên được lấy ra từ văn mạch thật của KT chứ không phải từ lời chú giải mà
bạn thấy được in trong các cuốn KT khác nhau.
• Cuốn KT ấn bản King James là ấn bản Anh ngữ sát nhất mà chúng ta có đựơc đối với
mạch văn nguyên thủy. Các ấn bản khác là dễ đọc, nhưng bạn hãy cẩn thận chớ nương
cậy lên chúng để tìm ra các lẽ thật thuộc về giáo lý. Các ấn bản được chú giải không phải
là các bản dịch thật sự, và chúng có nhiêù sự thay đổi làm bởi loài người so với văn mạch
nguyên thủy.
• Các cuốn KT một-năm cho phép bạn đọc xuyên suốt cuốn KT trong một năm bằng cách
cho bạn một kế hoạch đọc đặc trưng.
• Bạn có thể đọc một chương của sách Châm ngôn mỗi ngày và hoàn tất nó trong một
tháng.
• Bạn có thể nghiên cứu về một nhân vật bằng cách đọc mọi thứ mà KT phải nói về nhân
vật đó (ví dụ như Môi se, Đavít, hay Chúa Giê-xu).
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Ban có thể nghiên cứu về một chủ đề bằng cách đọc hết mọi thứ mà KT phải nói về một
chủ đề riêng biệt (vi dụ như tình yêu thương, các ân tứ của Thánh Linh, hay sự cứu rỗi).
Đọc suốt KT với một cuốn kinh cầu nguyện hàng ngày có thể đem đến vài cảm hứng
tuyệt vời.
Hãy nghiên cứu một sách trong KT, hay một phân đoạn bằng cách dùng “phương pháp
quan sát:”
Để tìm ra các nguyên tắc chính với phương pháp quan sát, chúng ta có thể làm ba điều
khi chúng ta đang đọc: đó là sự quan sát, sự giải kinh, và sự ứng dụng.
Ví dụ, chúng ta hãy đọc với nhau Mác 5:24-29.
Sự quan sát (các từ và nhóm từ chính):
Câu 24: Chúa Giê-xu đang trên đường đi để đến xem con gái của Giai-ru đang sắp sửa
chết, nhiều người đi theo Ngài.
Câu 25: Có một người phụ nữ trong đám đông đã mắc phải một căn bịnh mười hai năm.
Câu 26: Chị ấy đã cố thử bằng mọi phương cách để được chữa lành, và đã không còn tiền
bạc gì nữa. Dù vậy, thay vì trở nên khỏe hơn thì căn bịnh của chị ấy ngày càng tệ hại hơn.
Câu 27: Chị ấy đã sờ đụng trôn áo của Ngài.
Câu 28-29: Chị ấy đã tin mình sẽ được lành bịnh và chị ấy quả đã được lành bịnh.
Sự giải kinh:
Những từ nào trong các câu 25-26 cho thấy tính nghiêm trọng của sự tuyệt vọng của vấn
đề của người phụ nữ này? Mười hai năm; đã chịu đựng nhiều thứ từ nhiều y sĩ; đã tiêu hết
tiền bạc mà chị ấy có được.
Theo người phụ nữ này, công thức cho sự chữa lành cho chị ấy là gì ở trong câu 28? Chị
ấy phải sờ được áo của Chúa Giê-xu.
Tại sao chị ấy đã sờ đụng Chúa Giê-xu? Chị ấy đã muốn được lành bịnh và đã tin rằng
Ngài có thể làm được điều đó.
Sự ứng dụng:
Chúng ta có thể học được điều gì từ thái độ của người phụ nữ naỳ và đức tin của chị ấy?
Chúng ta có thể áp dụng điều đó vào đời sống của chúng ta bằng cách nào?
KT là một công cụ thuộc linh quyền năng chỉ khi nào chúng ta tìm kiếm lời Chuá và áp
dụng lời đó cho đời sống của chúng ta mà thôi.

3. Sự kiêng ăn
• Sự kiêng ăn là một sức mạnh thuộc linh khác (Mathi-ơ 6:16-18; Công vụ 13:2-3; Mác
9:29). Có hơn 70 sự tham chiếu về sự kiêng ăn trong KT.
• Kiêng ăn là sự tự nguyện kiêng cử không ăn điều gì, nhất là thực phẩm.
• Tại sao bạn nghĩ việc kiêng ăn là một kỷ luật quan trọng?
• Trước đây bạn có bao giờ kiêng ăn chưa?
• Khi kiêng ăn, chúng ta hướng sự chú ý của chúng ta một cách có chủ đích từ những điều
vật chất đến những điều thuộc linh. Nó giúp gia tăng tính nhạy cảm và sự cảnh giác thuộc
linh của chúng ta. Nó cũng giúp chỉ cho chúng ta hướng đi trong đời sống chúng ta.
• Sự kiêng ăn là bạn đối tác của đức tin và luôn luôn nên được thực hiện cùng với sự cầu
nguyện (1 Cô-rinh-tô 7:5). Trong hầu hết các trường hợp, nơi nào mà sự kiêng ăn được
noí đến ở trong KT, thì sự cầu nguyện cũng được đề cập đến luôn.
• Sư kiêng ăn là một cách để chúng ta hạ mình trước mặt ĐCT (1 Phie-rơ 5:6; Ê-xơ-ra
8:21; 1 Cô-rinh-tô 9:27). Nó giúp chúng ta tổ chức các điều ưu tiên của chúng ta. Nó đặt
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tâm linh lên trên xác thịt. Nó đặt ý muốn của con người bề trong lên trên ý muốn của con
người bề ngoài.
Đôi khi sự kiêng ăn được thực hiện trong suốt thời gian của sự khủng hoảng hay là nhu
cầu to lớn (Quan xét 20:26; Giô-na 3:5, 10). Các thời gian kiêng ăn đều đặn phải là một
việc làm đều đều trong đời sống của một CĐN. Điều này giúp chúng ta kềm giữ xác thịt
dưới sự tuân phục, nhưng cũng có những thời điểm đặc biệt của sự khủng hoảng, tai họa,
và nhu cầu cần có được những thời điểm cầu nguyện và kiêng ăn mạnh mẽ hơn nữa.
Sự kiêng ăn phải là một phần của đời sống ăn năn đang tiếp diễn của chúng ta (1 Vua
21:7). Trong 1 Samuên 7:6, Y-sơ-ra-ên đã kiêng ăn khi họ đã ăn năn về tội thờ hình
tượng. Không có nơi nào trong lời Chúa đòi hỏi phải kiêng ăn trước khi ăn năn, hay đuợc
làm báp têm bằng nước, hoặc nhận lãnh ĐTL. Nhưng khi một CĐN đầy-dẫy-ĐTL đã mắc
một lỗi lầm hoặc rơi vào tội lỗi thì sự kiêng ăn trong lúc ăn năn có thể giúp đem xác thịt
trở lại phù hợp với ĐCT.
Khi chúng ta cần sự dẫn dắt hay chỉ đạo đặc thù cho đời sống của minh thì sự kiêng ăn
đem chúng ta đến sự liên lạc gần hơn với ĐCT để rồi chúng ta có thể khám phá ra ý
muốn của Ngài (Công vụ 13:2-3).
Một trong những ước muốn mạnh mẽ nhất của thân thể là thực phẩm và sự nuôi dưỡng.
Khi chúng ta phủ nhận ước ao này trong một khoảng thời gian xác định nào đó như là
một sự hy sinh cho Chúa, thì đó là một hành động thờ phượng chân thật đôi với ĐCT
(Rôma 12:1-2).
Sự kiêng ăn không phải là một sự nổi cáu cứng đầu về tính khí để buộc ĐCT phải làm
điều mà chúng ta muốn Ngài làm. Chúng ta không được lèo lái ĐCT làm theo ý muốn
của chúng ta, nhưng thay vào đó, sự kiêng ăn giúp chúng ta đem ý muốn của mình đến
vơí sự hòa hợp với ý muốn của Ngài.
Sư kiêng ăn không nên là một sự trinh diễn công cọng để lôi kéo sự chú ý đến với bạn.
Ngoại trừ khi nào nó là một sự kiêng ăn tập thể, chúng ta nên cố gắng giữ cho sự kiêng ăn
càng nhẹ nhàng và không gây chú ý càng nhiều càng tốt (Mathi-ơ 6:16-18).
Có nhiều cách để kiêng ăn. Sự kiêng ăn có thể là toàn phần hoặc từng phần. Nó có thể
xảy ra cho một thời gian dài, hay một thời gian ngắn.
Nhân vật trong KT đã kiêng ăn thường không ăn thực phẩm và không uống nước, nhưng
còn nhiều thứ khác nữa mà bạn có thể không dùng cũng có thể được xem như là một sự
hy sinh. Ví dụ như, trong khi kiêng không ăn thực phẩm trong ba ngaỳ, việc từ bỏ
phương tiện truyền thông cũng là hữu ích.
Sự kiêng ăn là một công cụ thuộc linh đầy năng quyền được ban hành bởi ĐCT để giúp
chúng ta đem bản thân mình vào sự vâng phục đối với Thánh Linh của Ngài. Bất cứ sự
hy sinh hợp lý nào mà bạn có thể thực hiện được sẽ chỉ giúp cho bạn và sự đồng hành của
bạn với ĐCT mà thôi.
Nếu chúng ta đã từng nắm hiểu đựơc tính quan trọng của sự cầu nguyện hàng ngày, sự
kiêng ăn, và Lời Chúa thì không còn điều gì có thể ngăn cản chúng ta về phương diện
thuộc linh cả. Khi chúng ta triễn khai một tình yêu cho Ngài, điều đó đem đến cho Ngài
một cơ hội để cho thấy tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.

TÌM RA VỊ TRÍ CỦA BẠN TRONG VƯƠNG QUỐC
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Khải tượng của bạn là gì? ĐCT đã kêu goi bạn làm gì trong cuộc sống hàng ngày của bạn
và trong HT?
Phần lớn, người ta chỉ tình cờ vấp phải những điều trong cuộc sống, hy vọng rằng ngày
mai sẽ là tốt hơn ngày hôm nay. Nhiều người không có kế hoạch hoặc ước mơ gì cả. Họ
hầu hết chỉ hiện hữu, hy vọng có được một sự giải lao. Họ chỉ tiếp tục lật qua các trang
sách của lịch sử cuộc đời của họ, trang này tiếp nối trang khác, cho đến khi chạm phải
chương cuối cùng của cuộc đời họ.
KT cho thấy rõ rằng chúng ta được tạo ra từ lúc ban đầu để sống vì một lý do duy nhất.
Ban và tôi được tạo ra theo ảnh tượng của một ĐCT tiên-tiến, đầy ắp mục đích.
Hãy đọc Thi thiên 139:13-16.
ĐCT tạo ra bạn với một kế hoạch thiêng liêng được định hứơng trong tâm tri. Trước khi
bạn đựơc sinh ra thì ĐCT đã biết bạn rồi. Ngài đã biết Ngài muốn cuộc đời của bạn sẽ
giống như thế nào, nhưng Ngài đã ban cho chúng ta một sự chọn lựa.
Đó là lý do vì sao ĐCT kêu gọi chúng ta sống với mục đích, gìn giữ sự cuối cùng ở trong
tầm nhìn. Ngài muốn chúng ta tìm kiếm Ngài để học biết kế hoạch tuyệt hảo của Ngài
dành cho cuộc đời của chúng ta là gì.
Hãy đọc Châm ngôn 29:18.
Ở đâu không có khải tượng, không có ước mơ, hoặc không có ý nghĩa của mục đích được
tạo ra của chúng ta, chúng ta bị hư mất.
Hãy bắt đâù cầu nguyện rằng Ngài sẽ dẫn lối và chỉ dẫn bạn đến khải tượng tuyệt vời đó
dành cho bạn. Nó là tùy thuộc vào bạn để tìm ra và chọn lối đi của Ngài.
Trong bài học kế tiếp, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình qua thời gian và có một cái
nhìn vào lịch sử Cơ-đốc-giáo trãi qua hai ngàn năm.
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Bài học 11
Hôị Thánh Tân Ước
Để thật sự hiểu được tại sao lại có quá nhiều “hương vị” của CĐN và nhiều niềm tin đến
như thế, chúng ta cần phải đi ngược trở lại về lúc khởi đầu. Bằng cách nào mà ĐCT đã khởi thủy
phát thảo ra Hội Thánh? Đây là một câu hỏi quan trọng để hỏi. Ê-phê-sô 4:4-6 nói, “Chỉ có một
thân thể và một Chúa Thánh Linh, cũng như anh chị em đã đựơc gọi đến với một hy vọng như
anh chị em đã được gọi; chỉ có môt Chúa, một đức tin, một báp têm; một ĐCT là Cha mọi người,
Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người, và trong mọi người”. Mathi-ơ 7:13-14 nói, “Hãy vào cửa
hẹp; vì cửa rộng và đường thênh thang dẫn đến chỗ diệt vong, thì có nhiều người vào đó. Còn
cửa hẹp và đường chật dẫn vào sự sống, thì lại ít người tìm thấy”. Đó là một con đường chật dẫn
đến sự sống và chỉ có ít người sẽ tìm thấy nó. Trong bài học này, chúng ta sẽ xem đến lịch sử Cơ
đốc giáo cách đây vài ngàn năm qua.
Trong Bài Học Này
• Hội Thánh Mới Bắt đầu
• Kể Từ Khi Đó, Điều Gì Đã Xảy Ra?
HỘI THÁNH MỚI BẮT ĐẦU
1. Sách Công vụ Các Sứ đồ
• Chúng ta có thể xem ở đâu để tìm thấy HT nguyên thủy đã giống như thế naò?
• Khi Chúa Giê-xu lia khỏi các môn đồ của Ngài và thăng thiên về trời, Ngài đã trao cho
họ sự thách thức của sự thành lập HT. Sách Công vụ là một sự ghi chép về cách nào mà
họ đã làm trọn mạng lịnh này. Như chúng ta đã học trong các bài học trước, chúng ta có
thể tìm thấy cách chính xác người ta đã được cứu như thế nào, và được cho phép bước
vào trong HT của ĐCT như thế nào bằng cách nghiên cứu sách này.
• Sau sự tuôn đổ của ĐTL, HT mới khai sinh đã bắt đầu truyền giáo vào Ngày Lễ Ngũ
tuần.
• Giờ đây, Thánh Linh của ĐCT có thể ngự bên trong bất cứ người nào tin và vâng theo
phúc âm. ĐTL ban cho năng quyền để làm chứng và năng quyền vượt trên kẻ thù địch.
Ngài dạy và hướng dẫn vào trong mọi lẽ thật.
• Hãy đọc Giăng 14:12 và Công vụ 2:43
• Các Sứ đồ đã bị thuyết phục bởi lời nói và tình yêu của Chuá Giê-xu, và họ đã chăm sóc
bất cứ ai mà họ có được sự liên lạc.
• Một ngày nọ, Phie-rơ và Giăng đã đi đến Đền Thờ để cầu nguyện. Họ đã gặp phải một
người ăn maỳ què đang ngồi ở các bậc thềm cửa (Công vụ 3:1-11).
• Phie-rơ đã nói với người đàn ông đó, “Bạc hay vàng tôi không có, nhưng tôi cho anh điều
tôi có”.
• Rồi ông nói, “Nhân danh Chúa Giê-xu Christ ở Naxa-rét, hãy bước đi!”

•
•
•

Nắm lấy tay người ăn mày, Phie-rơ đỡ anh ta đứng dậy và bỗng nhiên người ăn mày cảm
thấy có sức mạnh trong đôi chân của mình và bắt đầu bước đi.
Từ điểm này trở đi, một chức vụ chữa lành đáng nể đã bắt đầu. Khi các môn đồ rao ra lời
Chúa thì các phép lạ đã gia tăng.
Hãy đọc Công vụ 5:16.

2. Sự Bắt bớ HT Ban đầu
• Cùng vói sự gia tăng trong các phép lạ, sự gia tăng trong việc bắt bớ cũng đã đến (Công
vụ 4:13-22).
• Ê-tiên là một người nam khác được ĐCT đại dụng và nhiều phép lạ đã được thực hiện
qua ông (Công vụ 7:54-60). Vài người trong số những người Do thái, chống đối lại với
niềm tin mới này, đã đem Ê-tiên ra xử án. Họ đã nói láo về những điều ông đang làm, đã
lôi kéo ổng ra ngoài đường, và đã ném đá ông.
• Cái chết này đã tạo ra một phản ứng dây chuyền của việc bắt bớ khiến cho HT phải trốn
ra các khu vực cô lập của Giu-đê và Samari.
• Theo như Công vụ 8:4, họ tiếp tục rao giảng Lời Chúa.
• Khi sự bắt bớ lớn lên, một vài môn đồ và sứ đồ đã bị bắt nhốt. Vài ngươì thậm chí đã bị
xử tử
• Mặc dù có sự bắt bớ, HT ban đầu đã lớn mạnh rất nhanh.
• Sau-lơ là một người nam công dân quốc tịch La mã. Ông đã lên kế hoạch tiêu diệt sự loan
truyền phúc âm của HT mới. Ông đã bắt giữ và khởi kiện nhiều tín hữu (Công vụ 9:1-2).
• Tại một thời điểm, Sau-lơ đã đi đến một thành có tên là Đa-mách để bắt một nhóm tín
hữu tị nạn.
• Khi Sau-lơ đến gần thành Đa-mách, một luồng ánh sáng rất rực rỡ từ trời bỗng nhiên
chiếu sáng chung quanh ông. Ông đã ngã xuống ngựa và Chúa Giê-xu đã hiện ra với ông
(1 Cô-rinh-tô 9:1).
• Rồi Sau-lơ đã nghe một Tiếng Nói nói rằng, “Bớ Sau-lơ, bớ Sau-lơ, vì sao ngươi bắt bớ
Ta?” Ông trả lời, “Thưa Chúa, Chúa là ai?” Tiếng Nói trả lời, “Ta là Giê-xu ở Na-xa-rét
mà ngươi bắt bớ.”
• Sau-lơ được chỉ thị đi vào trong thành Đa-mách. Khi ông đứng dậy, ông nhận biết rằng
mình không nhìn thấy được nữa. Ông được dẫn vào trong một ngôi nhà trong thành Đamách.
• Sau khi kiêng ăn ba ngày, sự mù mắt của Sau-lơ đã được chữa lành. Ông đã được dạy dỗ
và rồi được làm báp têm bởi một môn đồ có tên là A-na-nia. KT cũng cho thấy là ông đã
được đầy dẫy ĐTL và đã nói tiếng lạ (Công vụ 9:17-18, 1 Cô-rinh-tô 14:18).
• Sau đó, Sau-lơ đã trở thành một Sứ đồ và đã ở nhiều năm tại Tạc-sơ. Cuối cùng, một HT
đã được bắt đầu ở An-ti-ốt và Sau-lơ đã đến đó để gíup đỡ Ba-na-ba.
• Sau đó, Sau-lơ và Ba-na-ba được dẫn dắt bởi ĐTL để trở thành những giáo sĩ nước ngoài
đầu tiên cho người Ngoại (Công vụ 13:1-3).
• Trong thế giới nói-tiếng-Hy lạp này, ông đã thay đôỉ cái tên Hê-bơ-rơ của ông là Sau-lơ
thành Phao-lô, theo cách phát âm Hy-lạp.
• Rồi thì ông đã tiếp tục thực hiện nhiều chuyến hành trình truyền giáo và đã thiết lập nhiều
HT.
• Cuối cùng Phao-lô đã bị bắt giữ và hầu như bị giết chết bởi một đám đông người Do thái.
Rồi ông đã bị chuyển tới thành Xê-xa-rê và bị bỏ vào tù (2 Cô-rinh-tô 11:23-28)

•
•
•

Phao-lô đã viết “Tôi đã học biết thỏa lòng ở trong bất cứ hoàn cảnh nào”.
Qua sự bị bắt bớ và tù đày, Phao-lô đã viết mười ba trong số hai mươi mốt Thư tín Tân
Ứơc.
Lý do mà chúng ta có được nhiều hiêu biết va sự chỉ dẫn đến như thế về Cơ-đốc-giáo
ngày nay là do kế hoạch của ĐCT dành cho Phao-lô, bao gồm cả một thời hạn ở trong tù.

KỂ TỪ KHI ĐÓ, ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA?
1. Sự Cai trị của La-mã
• Người Do thái đã tin rằng họ đã đựơc dư định để chinh phục và cai trị thế giới. Có được
sự tin tưởng này, họ đã từ chối vâng phục sự cai trị của La mã.
• Khoảng 66 Trước Công nguyên, người Do thái đột nhiên bắt đầu sự nổi loạn chống lại La
mã.
• Các lực lượng La mã đã nhanh chóng chinh phục Giê-rusalem và trả thù người Do thái vì
sự cứng đầu của họ. Nhiều người Do thái đã bị tàn sát.
• Sau 1300 năm, nước Do thái đã bị phá hủy.
• Hơn một triệu người Do thái đã chết. Bất chấp sự bị đàn áp của họ, người Do thái đã
hưng thịnh. Họ đã bị chế nhạo và làm cho sợ hãi. Họ đã bị cướp bóc, dù vậy vẫn giàu có.
Họ đã bị tàn sát, nhưng không bị tiêu diệt. Người Do thái đã sống lâu hơn sự bắt bớ của
những thế kỷ và sẽ tiếp tục sống cho đến cùng. Đây là một trong những phép lạ vĩ đại
nhất của thời đại chúng ta.
• Quốc gia Do thái, Y-sơ-ra-ên, đã đuợc tái lập trong năm 1948, và cuối cùng, người Do
thái sẽ trãi nghiệm được một sự hồi phục lại hoàn toàn các lời hứa Giao ước của họ.
• Cho 200 năm kế tiếp, HT đã vượt qua nhiều sự bắt bớ.
• Trong suốt thế kỷ thứ nhì, thứ ba, và phần đầu của thế kỷ thứ tư, Rô-ma đã dùng tất cả
sức mạnh của nó để cố gắng tiêu diệt phong trào Cơ đốc. Họ đã không thành công và các
CĐN đã tiếp tục truyền giáo và sinh sôi nảy nở trong mười chin thế kỷ.
• Mãi đến thời điểm cai trị của Nê-rôn, CĐG đã bị áp bức, nhưng lại được chấp nhận.
• Trong năm 64 TCN, Nê-rôn đã làm tình hình tồi tệ hơn khi ông ta hành hạ và xử tử hàng
ngàn người.
• Trong năm 257 TCN, sự bắt bớ vẫn tiếp tục. Họ thậm chí đã không cho phép các CĐN
được chôn cất trong các nghĩa trang. Điều này đã khiến cho các tín hữu phải chôn cất
những người đã chết của họ trong các “hầm mộ” của Rô-ma, ngầm sâu trong các lối đi
trong lòng đất được đào ra để lấy đá cho việc xây dựng thành phố. Đã có khoảng 500
dặm của các hầm mộ trong Rô-ma. Nó đã trở thành một nơi trú ẩn để thờ phượng và chôn
cất.
• Khoảng hai mươi năm trôi qua mà không có chính sách chống đốí CĐN. Trong năm 303
TCN, một lịnh mới được đưa ra để phá hủy tất cả các tòa nhà HT và các ấn bản lời Chúa.
CĐG bi cấm đoán và trừng phạt nghiêm ngặt bằng sự hành hạ và xử tử trong nhiều năm
nữa sắp đến.
• Trong vòng ít hơn tám mươi năm, sau động thái bách hại chính, CĐG đã đứng lên từ sự
hăm dọa tiêu diệt đến một vị trí quan trọng trong vòng các ngai vàng có ảnh hưởng nhiều
nhất của thế giới. Trong năm 381 TCN, CĐG đã trở thành tôn giáo chính thức của Đế
quốc La mã.

2. HT Cơ đốc Trở nên Yếu hơn
• 30-150 TCN.
• Ngaỳ Lễ Ngũ Tuần - 30 TCN.
• Sự chịu khổ và sư chết của các sứ đồ - 44-68 TCN.
• Nê-rôn bắt bớ các CĐN – 54-68 TCN.
• Giê-rusalem bị phá hủy – 70 TCN.
• 150-300 TCN.
• Trong nưả thế kỷ sau của thế kỷ thứ nhì, nhiều sự lường gạt giả dối đã từ từ trở nên một
nan đề cho HT. Những sự dạy dỗ giả dối đã trổi dậy, chẳng hạn như Phái Ngộ đạo và
Montanists. Đã có một sự lạc đề tiệm tiến xa lìa lẽ thật từ HT ban đầu.
• Đồng thời cũng trong giai đoạn này, một người đàn ông có tên là Tertullian đã đưa vào
một nền thần học mới về Thượng đế được gọi là ĐCT Ba Ngôi. Điều này về sau đã trở
thành nên tảng của HT La mã.
• Ý nghĩa cơ bản của ĐCT Ba Ngôi là trong sự hiệp một của ĐCT Ba Ngôi có ba thân vị:
là Đức Cha, Đức Con và Thánh Thần. Ba thân vị này, thật sự tách biệt đối với nhau, đều
là có từ đời đời và đều ngang nhau. Tất cả các vị này đều không phải được tao ra và đều
là toàn năng (Tự điển Bách khoa Toàn thư Công giáo, Cuốn 15, trang 47).
• Thoạt tiên, lễ báp têm được cử hành trong danh Chúa Giê-xu, nhưng từ từ, nó trở nên phổ
biến để làm báp têm trong danh của Đức Cha, Đức Con và Thánh Thần.
• 300 – 400 TCN.
• Hội đồng Constantinople trong năm 381 TCN đã lên án niềm tin về ba sự thể hiện của
Một ĐCT như là dị giáo. Vì vậy, giáo lý Ba Ngôi đã hoàn toàn được thành lập bởi luật
pháp.
• 400 – 500 TCN.
• Sau khi Constantin kết thúc sự bắt bớ CĐN, chẳng bao lâu nó đã trở nên một vinh dự để
được là một “CĐN”. Vào lúc đó, CĐG có nghĩa là quyền lực về chính trị, quân sự và xã
hội. Nhiều người ngoại đaọ đã tụ tập tại nhà thờ, mang theo các đường lối và niềm tin
ngoại giáo. HT không còn thay đổi con người nữa; nhưng con người đã thay đổi HT.
• Trong năm 410 TCN, Đế quốc La mã sụp đổ.
• Trong năm 461 TCN, Giáo Hoàng đã được thành lập. Ông đã cai trị chính phủ và HT. Sự
làm báp têm đã được thực hiện bằng cách rảy nước thay vì dìm mình dưới nước.
• 500 – 1500 TCN (Các Kỷ nguyên Đen tối).
• Vào thế kỷ thứ năm, những sự dạy dỗ không theo Lời Chúa đã đi vào và đã làm biến
dạng những niềm tin cơ bản nguyên thủy. Người ta tự gọi mình là “CĐN”, nhưng những
gì họ đi theo là quá xa đối với gíao lý nguyên thủy của các sứ đồ.
• Trong năm 570 TCN, một người đàn ông tên là Ma-hô-mét được sinh ra. Sau đó, ông ta
tự cho là đã có được một sự khải thị mới, và ông đã thiết lập ra đạo Hồi. Ông rao giảng
có một ĐCT, là A-la. Ông khích lệ moị người hãy chiến đấu cho niềm tin của họ dù phải
chết. Điều này đã taọ ra nhiêù bạo lực tôn giáo.
• Trong năm 1476 TCN, HT Công gíao La mã đã bắt đầu bán bùa xá tội, là một tài liệu
chính thức cho phép người ta tự do phạm tội. Điều này đã trở thành một nguồn thu nhập
khổng lồ cho HT.
3. HT Cơ đốc Cải thiện
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•
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Giữa những năm 1350 và 1650, con người lại bắt đầu nghĩ về bản thân laị. Có một động
thái nhìn đến thẩm quyền của KT trên Giáo hoàng và đạo Công giáo. Một sự tái sanh của
việc học hỏi và giáo dục được biết đến như là thời kỳ Phục hưng đã bắt đầu xảy ra.
1500 – 1600 TCN.
Vào những năm đâù 1500, một tu sĩ Công giáo có tên là Martin Luther đã trở nên quan
tâm và bị lay động vì một vài sự dối trá đang xảy ra trong HT Công giáo.
Luther càng nghiên cứu sâu chừng nào thì HT Rô-ma càng bị rơi vào tầm nhìn của ông
nhiều chừng nấy. Ông đã bắt đầu công kích chính phủ và giới thẩm quyền mà Công giáo
đã dựa lên trên đó. Điều này đã dẫn đến sự Cải chánh Tin lành.
1700 – 1800 TCN.
Trong năm 1612, HT Báp-tít đầu tiên đã được thành lập tại Anh quốc. Họ đã làm báp-têm
lại những người đi theo họ khi họ đã nhận ra cách làm theo KT là phải dìm mình trong
nước.
Năm 1647, những người Quaker đã di chuyển từ nước Anh sang Pennsylvania để tìm
kiếm sự tự do tôn giáo. Ông đã dạy rằng ĐCT chỉ có một và Giáo lý Ba Ngôi là do con
người làm ra.
1700 – 1800 TCN.
Trong năm 1727, những người Moravian đã bắt đầu thực hiện Đại Mạng Lịnh và thành
lập các công việc truyền giáo.
Trong năm 1734, Jonathan Edwards đã bắt đầu rao giảng cac sứ điệp ăn năn.
John Wesley đã giúp đỡ hình thành Chính thống giáo trong năm 1784. Những người
Chính thống giáo đầu tiên đã nói tiếng lạ, đã nhìn thấy sự chữa lành, và đã có những khải
tượng. Họ đã giúp mang lại sự phục hồi chính các phần của giaó lý thuộc các sứ đồ. Ho
đã tiến đến gần hơn điều mà HT thật đã được mô tả trong sách Công vụ.
1800 - 1900 TCN.
Trong năm 1821, Charles Finney đã xuất hiện ở hiện trường và đã trở thành một trong số
những nhà truyền giáo vĩ đại nhất trong thời của ông ấy. Nhiều người đã đến với Chúa
qua chức vụ của ông.
Trong năm 1859, nhân vật nổi tiếng, là Charles Spurgeon, đã bắt đầu một sự tỉnh thức
thuộc linh trong nước Anh.

4. Sự Sống lại của HT Thật
• Một người nam có tên là Charles Perham đã có một ước muốn sâu xa về Lời Chúa và đã
quyết định mở ra một Trường KT vào tháng Mười năm 1900 ở Topeka, Kansas. Sự ghi
danh đầu tiên của ông là khoảng bốn mươi snh viên.
• Các sinh viên nay đang học Công vụ 2 và đã hỏi các câu hỏi, “Có phải sự báp têm Thánh
Linh luôn luôn đi cùng bởi sự nói tiếng lạ không? Có phải kinh nghiệm về tiếng lạ vẫn
còn có sẵn không?”
• Sau khi học hỏi với tinh thần cầu nguyện, nhóm này đã kết luận rằng việc nói tiếng lạ đã
luôn luôn đi cùng sự báp têm Thánh Linh trong Tân Ước.
• Vào cuối năm 1900, họ đã bắt đầu tìm kiếm việc báp têm Thánh Linh cho chính bản thân
họ, với hy vọng nói được các tiếng lạ.
• Vào Ngày Đầu Năm của năm 1901, điều đó đã xảy ra . Một học viên có tên là Agnes
Ozman đã yêu cầu huấn luyện viên của cô ấy đặt tay lên cô ta và cầu nguyện cho cô ta
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được nhận lãnh ĐTL. Khi Parham cầu nguyện, cô ấy đã bắt đầu nói các tiếng lạ với sự
tràn ngập niềm vui và nụ cười.
Vào ngày thứ ba, nhiều học viên đã nhận lãnh được ĐTL. Không một người nào nói thứ
tiếng trước đó của họ, và không một ai hiểu được tiếng nói của người khác. Mười hai
chức viên của những niềm tin khác nhau đã được báp têm Thánh Linh.
Các phóng viên, các giáo sư, những ngừơi nước ngoài, các phiên dịch viên của chính phủ,
và nhiều người khác nữa đã đến từ khắp mọi nơi để xem điều gì đã xảy ra.
Đây là lần đầu tiên tại Mỹ các tín hữu đã nhận lãnh ĐTL với bằng cớ của việc nói các
tiếng lạ.
Những đám đông từ khắp mọi nơi đã đến để nghe Parham và các học viên của ông rao
giảng. Không bao lâu sau đó, nhiều thị trấn khác đã bắt đầu có được kinh nghiệm nóng
cháy của ĐTL.
Ở Galena, Kansas, nhiều người được chữa khỏi mù mắt, ung thư và những chứng bịnh
khác nữa. Hàng trăm người đã đựơc báp têm. Rồi điều đó đã bắt đầu lan tỏa ra khắp đất
nước.
Trong năm 1906, đã có một sự tuôn đổ Thánh Linh ĐCT nổi tiếng khác được gọi là
Đừơng Phố Azusa, là điều đuợc khởi đầu với một người nam có tên là W.J. Seymour.
Trong ba năm, sự hồi sinh đã tiếp tục từng ngày đêm.
Trong năm 1913, một người đàn ông tên là R.E. McAlister đã bắt đâù nghiên cứu sự báp
têm bằng nước Tân Ước.
Tại Los Angeles vào năm 1913, tại một cuôc họp cắm trại toàn thế giới, ông chỉ ra rằng
không nơi nào trong Tân Ước các tín hữu được báp têm trong các các danh – Đức Cha,
Đức Con, và ĐTL.
Bằng sự học Lời Chúa, họ đã phát hiện ra rằng ĐCT duy nhất của chúng ta đã bày tỏ
chính Ngài như là Đức Cha trong sự sáng tạo, như là Đức Con trong sự cứu chuộc, và
như là ĐTL trong sự làm hòa.
Sự khải thị theo Lời Chúa này đã đem lại kết quả trong sư thành lập nhiều tổ chức theo
kiểu sứ đồ.
Trong suốt những năm thuộc 1950, một cơn sóng thần thuộc linh đã bắt đầu càn quét từ
giáo phái này sang giáo phái kia.
Ngày nay, nhiều triệu người đã nhận lãnh ân tứ Thánh Linh. Có rất ít HT không được
đụng chạm bởi ĐTL vơi chứng cớ của việc nói các tiếng lạ.
Bạn nghĩ điều gì đã bắt đầu sự cải chánh HT trong những năm cuối của 1300?
Chúng ta đã nhanh chóng lướt qua hơn 2000 năm lịch sử, nhưng phần lớn nhất của HT là
vẫn còn ở phía trước của chúng ta. Phie-rơ đã nói với các sứ đồ và HT ban đầu rằng, “Lời
hứa là dành cho các anh và con cái các anh, và dành cho tất cả những người còn ở xa.”
Điều đó là tùy thuộc vào chúng ta để bảo đảm nó tiếp tục lớn mạnh và thậm chí sẽ được
tốt hơn nữa trong tương lai.
Trong bài học kế tiếp, chúng ta sẽ có một cái nhìn đến các dấu hiệu cho thấy thế hệ nào
sẽ sống trên đất ngay trước khi Ngài trở lại.

The Bible Made Simple
Lesson 12
The End is Near
Bài học 12
Sự Cuối cùng đã Gần kề
Trước khi Đấng Christ thăng thiên, Ngài đã nhận diện một thế hệ sẽ sống trên đất ngay
trước lúc Ngài trở lại. Bài học này nhìn đến các dấu hiệu cho biết thế hệ đó sẽ là thế hệ nào.
Đồng thời, chúng ta cũng sẽ đi qua các sự kiện sẽ xảy ra trong nhưng ngày sau rốt đó.
Ghi chú: Hãy tìm trên internet và lắng nghe những tin tức để tim kiếm các bài báo thích
đáng để ủng hộ các đề tài khác nhau trong bài khảo sát này.
Trong Bài học Này
• Làm cách nào Chúng ta Sẽ Biết Được sự Cuối cùng là Gần kề?
• Kẻ Chống Chúa
• Những Sự kiện trong những Ngày Sau rốt
LÀM CÁCH NÀO CHÚNG TA SẼ BIẾT ĐƯỢC SỰ CUỐI CÙNG LÀ GẦN KỀ?
1. Những Dấu hiệu Thuộc Linh
• Hãy đọc Mathi-ơ 24:3
• Những dấu hiệu của sự cuối cùng của thế gian là gì? Làm cách nào chúng ta sẽ biết được
sự cuối cùng là gần kề?
• Hãy đọc 2 Ti-mô-thê 3:1-5.
• Những CĐN ngày nay cảm nhận có một sư lôi kéo rất mạnh đối với những thứ của thế
gian này. Khi sự cuối cùng của kỷ nguyên HT đến, chúng ta có thể trông đợi điều đó lại
càng trở nên manh mẽ hơn nữa. Chúng ta phải cẩn thận để không chối bỏ điều chúng ta
biêt như là sự thật và không lấy những ước ao của thế gian này để thay thế những ước ao
của ĐCT.
• Sự trổi dâỵ và phát triễn của những giáo phái và tôn giáo huyền bí có vẻ như xảy ra khắp
nơi.
• Phong trào Kỷ nguyên Mới là một trong số đó. Nó cho ra một mưu đồ khôn khéo là “ý tốt
cho tất cả mọi người”. Họ kiếm cách đạt được tiềm năng cao nhất của cá nhân con người
hơn là sự nương dựa vào ĐCT. Không có hệ thống niềm tin thống nhất, mặc dù nhiều sự
thực hành và triết lý là rất phổ biến trong tính thuộc linh của Kỷ nguyên Mới. Họ rút cảm
hứng ra từ các tôn giáo thế gian khác nhau như Đạo Phật, Đạo làm người của Trung
quốc, Đạo Hin-đu, thậm chí cả Tin lành, và nhiều đạo khác nữa.
• Có hàng ngàn tổ chức và giáo phái khác nhau, chỉ kể riêng ở tại Mỹ. Hầu hết các nhóm
này khuyến khích thuyết thần bí, tự do luyến ái, và kiểm soát tâm trí.
• Hãy đọc 1 Ti-mô-thê 4:1.
• Trong vài thập niên cuối đã có một sự bùng nổ về hoạt động huyền bí. Giờ đây, nhiều
người nghĩ các sự thực hành huyền bí và ngoại cảm siêu nhiên là hợp pháp.
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Trên binh diện toàn cầu, có nhiều phù thủy và pháp sư đang hoạt động, họ kiếm tiền bằng
cách bán ra các công thức và các bùa chú.
Chiêm tinh học và tử vi là cũng thịnh hành. Hầu hết các tờ báo đều có mục tử vi.
Đấng Christ đã cảnh báo chúng ta hãy cảnh giác đối với những sự thực hành này.
Hãy đọc Công vụ 2:17-18.
Không phải tất cả các dấu hiệu đó đều là tiêu cực. Trong khi các điều kiện của thế giới
tiếp tục trở nên tệ hơn thì HT sẽ có được sự hồi sinh và sự lớn lên toàn cầu (Mathi-ơ
24:14; Mác 13:10).

2. Các Dấu hiệu Do thái
• Qua suốt Lời Chúa, cây vả tượng trưng cho quốc gia Do thái. Khi cây vả bắt đầu “nẩy
mầm” bằng những chiếc lá, Đấng Christ cảnh báo, thì sự kết thúc là gần kề (Ê-xê-chi-ên
37:1- 28; 36:33-35).
• Thi thiên 102:16 cho chúng ta biết rằng sự xây dựng lại thành Giê-ru-salem là một dấu
hiệu của sự Chúa sớm trở lại.
• Vào ngày 14 tháng Năm, 1948, Do thái đã trở thành một quốc gia và hàng triệu người Do
thái đã trở về đó.
• Giê-ru-salem, nhiều hơn bất cứ một thành phố nào khác của thế giới, sẽ đóng một vai trò
lớn trong những sự kiện của thời kỳ sau rốt (Luca 21:24). Nó là thủ đô và là trung tâm
văn hóa của quốc gia Do thái.
• Sự khôi phục của thành Giê-rusalem cổ trong năm 1967 có lẽ là sự làm trọn lời tiên tri vĩ
đại nhất trong thời đại chúng ta. Đã có được 1897 năm kể từ khi những người Do thái
kiểm soát thành Giê-rusalem.
• Sự thù hận dành cho dân Do thái sẽ tăng lên, chẳng hạn như Hit-le cố tuyệt dịêt dòng
giống Do thái. Những quốc gia sẽ trôĩ dậy chống lại Y-sơ-ra-ên (Ê-xê-chi-ên 38, 39; Luca
21:10) Nhiều ví dụ cuả thời hiện đại về một sự trỗi dậy trong sự thù hận người Do thái và
những quốc gia nổi lên nghịch cùng Do thái (hãy nghiên cứu kỹ lưỡng các đề mục hiện
hành).
• Đấng Christ cũng đã tiên đoán rằng sau khi Y-sơ-ra-ên đã đựơc gom bó trở lại, một đền
thờ lại sẽ được tái xây dựng với một “Nơi Thánh” và các cuả lễ huyết hy sinh của hệ
thống Môi-se sẽ tiếp diễn (Mathi-ơ 24:15-16).
• Y-sơ-ra-ên đã được gom bó trở lại và tái-hồi-phục như là một quốc gia, nhưng sự vô tín
vẫn chối bỏ Đấng Mê-si chân thật sẽ đến. Bị bao quanh bởi cácquốc gia thù nghịch, Ysơ-a-ên đang tìm kiếm các giải pháp cho nan đề của mình và vẫn còn đang mong chờ
Đấng Mê-si đến.
3. Các Dấu hiệu Khắp Thế giới
• Có nhiều dấu hiệu khắp thế giới cho thấy rằng chúng ta đang sống trong những ngày sau
rốt (hãy nghiên cứu kỹ các đề mục hiện hành trên từng câu KT).
• KT nói rằng sẽ có một sự gia tăng các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia – “chiến tranh
và những tin đồn về chiến tranh” (Mathi-ơ 24:6; Mác 13:7).
• Mathi-ơ 24:7 nói, “… sẽ có nạn đói và bệnh dịch”. Hàng ngàn người chết đói mỗi ngày.
• Một dấu hiệu thứ ba là những cơn động đất (Mathi-ơ 24:7; Luca 21:11). Thế hệ hiện taị
đã nếm trãi nhiều cơn động đất hơn bất cứ thế hệ nào khác trong lịch sử.
• Hãy đọc 2 Ti-mô-thê 3:1-4.
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Sự tìm kiếm vui thú là một dấu hiệu khác. Khoái lạc là kỹ nghệ hàng đầu ở Mỹ. Hàng tỉ
đô-la được người ta tiêu xài cho vấn đề khoái lạc mỗi năm.
Theo Luca 21:26, lòng người ta sẽ khiếp sợ.
Bởi vì các áp lực cao ngày nay, nhiều người mắc phải nhiều vấn đề về tim mạch và bị đau
tim. Bệnh về tim là một trong các sát thủ hàng đầu ở Hoa kỳ.
Tính vô đạo đức sẽ lan tràn khó kiểm soát (Luca 17:28-30, 2 Ti-mô-thê 3:2-4). Có cần tôi
nói thêm không? Sự đồi bại tình dục và tính vô đạo đức là ở khắp mọi nơi ngày hôm nay.
ĐCT đã đem sự phán xét đến trên Sô-đôm vì sự đồi truỵ tình dục bởi vì đó là một sự ghê
tởm (Rô-ma 1:27).
Hãy đọc Đa-ni-ên 12:4.
Hai điều được nhắc đến – một sự gia tăng về sự đi lại và về sự hiểu biết của loài người.
Vào lúc khởi đầu của thế kỷ sau cùng, con người đi lại trong những chiếc xe ngựa tương
tự như những chiếc xe ngựa được Phara-ôn xử dụng cách đó 3500 năm. Không có xe hơi
hay máy bay gì cả. Giờ đây, người ta đã lên đến cung trăng và trở về với vận tốc 25.000
dặm hay hơn thế nữa trong một giờ.
Con người đã chiến đấu với gươm, cung tên cho 3500 năm trước khi phát minh ra thuốc
súng. Dòng dõi chúng ta đã tạo ra các vũ khí có thể hủy diệt toàn thể dân số của địa cầu.
Công nghệ đang gia tăng nhanh chóng cách nào trong những ngày sau rốt này là đáng
kinh ngạc. Đã có ý nghĩ là trong một vài thập niên nữa, sự thông minh máy móc sẽ qua
mặt sự thông minh của con người.
Trong những năm 1950, quân đội đã phát triễn những bước đầu của Internet. Giờ đây,
internet và các máy tính là lối sống hiện tại.

KẺ CHỐNG CHÚA
1. Đời sống Chủ nghĩa Nhân văn
• Người ta đã tự hỏi trong nhiều năm là bằng cách nào mà Kẻ Chống Chúa sẽ khống chế
toàn thế giới. Làm thế nào mà mọi người lại có thể dễ dàng bị lừa dối và thờ lạy con
người tội lỗi? Mặc dù sách Khải huyền có nhiều chi tiết đặc thù về tất cả những điều này
thì vẫn còn có hàng ngàn người vẫn sẽ chấp nhận hắn và dấu hiệu của hắn.
• Bạn nghĩ điều này sẽ xảy ra như thế nào?
• Các học giả KT tin là nó sẽ bắt đầu với một triết lý quảng bá cho hệ thống thế gian của
Kẻ Chống Chúa được gọi là “chủ nghĩa nhân văn”. Sự tin tưởng này nhấn mạnh đến sự
khôn ngoan của loài người, thay vì sự khôn ngoan của ĐCT. Nó khuyến khích con người
tự giải quyết các nan đề của mình thay vì để cho ĐCT can thiệp vào.
• Chủ nghĩa nhân văn được dựa vào các nguyên tắc sau đây:
o Con người cơ bản là tốt.
o Trong cái ta của con người có đủ sự thông minh và khả năng để giải quyết các nan
đề của chính mình và đáp ứng các nhu cầu của chính mình.
o Không có sức mạnh bên ngoài nào của năng quyền cao hơn cần được tư vấn hay
trông đợi đến, cũng không có sức mạnh nào như vậy hiện hữu cả.
o Thuyết tiến hóa là chịu trách nhiệm về nguồn gốc của con người.
o Không có cuộc sống nào sau cái chết.
o Con người nên theo đuổi cách tích cực “đời sống tốt đẹp” ở đây ngay trên đất
này.

•

•
•

Cơ-đốc giáo được nhanh chóng xóa bỏ khỏi các trường học và có điều đó là bởi vì các
quan điểm nhân văn này. Giờ đây, Mười Điều Răn không thể được trình bày trong lớp
học hay trong các tòa nhà của chính phủ nữa.
Có nhiều, nhiều phương cách khác nữa thuộc chủ nghĩa nhân văn đang càn quét đất nước
chúng ta.
Với tất cả những điều đang xảy ra đó, nó sẽ là dễ dàng cho Kẻ Chống Chúa nhanh chóng
xuất hiện với những đáp án khả thi cho các nan đề thế giới và sẽ được mạnh mẽ chấp
nhận.

2. Hệ thống Tiền bạc
• Hệ thống tiền bạc sẽ đóng một phần quan trọng. Cho đến cuối thập niên 1980, tiền mặt và
sự trao đổi hàng hóa là hai hình thức chính của việc mua và bán. Rồi thì các ngân phiếu
trở nên được xử dụng rộng rãi. Từ đầu cho đến giữa các thập niên 1990, cuối cùng, thẻ tín
dụng đã được chấp nhận rộng rãi.
• Rồi thẻ thông minh đã đến. Nó có một bộ nhớ với khả năng chứa đựng bất cứ điều gì bạn
muốn biết về một cá nhân. Mục đích của thẻ này là để thay thế cái bóp đựng tiền.
• Với thẻ này, người đó sẽ có thể mua và bán, không bao giờ lại phải mang tiền bạc mặt
theo.
• Cái thẻ này có kích cỡ của một thẻ tín dụng tiêu chuẩn, nhưng không có sọc từ tính. Thay
vào đó, nó có một con chip siêu nhỏ.
• Cũng nan đề y hệt như vậy xảy ra đối với thẻ tín dụng, các ngân phiếu, và các thẻ ATM,
vẫn còn ở một vài mức độ nào đó đối với một thẻ thông minh. Nó có thể dễ dàng bị đánh
cắp.
• Được suy đoán là theo thời gian, con chip siêu nhỏ đó sẽ được lấy ra khỏi thẻ và đặt vào
bên trong cơ thể.
• Hãy đọc Khải huyền 13:16-18.
• Thế giới đang tiến đến một xã hội không xử dụng tiền mặt, là điều sẽ lát đường cho Kẻ
Chống Chúa và hệ thống của hắn. Việc lướt tay của bạn trên một cửa tiệm tạp hóa để trả
tiền cho các món hàng bạn mua không phải là sẽ dễ dàng hơn nhiều hay sao? Không còn
những sự trộm cắp hay cướp bóc nữa.
• Trong Khải huyền 13:18, Giăng dùng từ “con thú” để mô tả một người nào đó.
• Sàn diễn đã được chuẩn bị cho kẻ chống Chúa đến và trở thành “đáp án” cho thế giới.
Hắn sẽ có một kế hoạch phổ quát và sẽ tạo ra chiến tranh để kết thúc. Nền kinh tế sẽ phát
đạt bởi vì các ý kiến của hắn. Những thành đạt kỳ diệu sẽ xảy ra và nhiều người trên thế
giới sẽ sùng kính hắn. Thậm chí sau cùng hắn sẽ tự xưng mình là ĐCT (2 Tê-sa-lô-nica
2:4).
• Điều gì sẽ xảy ra nếu có ai đó chối bỏ kế hoạch phổ quát được đề nghị này? Bạn có nghĩ
rằng bạn có thể từ chối Con Thú đó không?
• Hãy đọc Khải huyền 20:4.
• Nhiều người sẽ bị chặt đầu bởi vì họ không thờ lạy con thú hay nhận dấu hiệu của hắn.
Bất cứ bạn làm việc gì cũng đừng lấy điều đó. Người không lấy dấu đó sẽ sống và đồng
trị với Đấng Christ.

NHỮNG SỰ KIỆN TRONG NHỮNG NGÀY SAU RỐT

1. Sự Cất lên
• Hãy đọc Giăng 14:1-3.
• Điều tốt lành là HT có được một tương lai tuyệt vời. Các lời Chúa này đã được Chúa Giêxu hứa vào thời điểm của buổi tiệc thánh cuối cùng.
• Khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời, các môn đồ của Ngài nhìn lên và thấy hai người
nam mặc đồ trắng và họ nói.
• Hãy đọc những điều họ nói trong Công vụ 1:11.
• Thời gian là đã gần kề khi Chúa Giê-xu sắp trở lại trong thân thể vinh hiển của Ngài và
giải cứu chúng ta khỏi thế gian này. Nhiều học giả KT gọi thời điểm này là sự cất lên.
Đấng Christ sẽ đến để đón cô dâu của Ngài, là HT.
• Hãy đọc Gia-cơ 5:8.
• Hãy đọc Khải huyền 22:20, 21, là hai câu gốc sau cùng của KT.
• Chúa sẽ trở lại nhanh chóng và trong khi chúng ta ít trông đợi điều đó nhất.
• Không phải tất cả mọi người đều sẽ vui mừng về việc Ngài trở lại. Người nào đã sẵn sàng
sẽ phấn khởi và vui mừng. Những ai chưa sẵn sàng sẽ có một thời gian phẫn nộ rất nhiều.
• Hãy đọc 1 Tê-sa-lô-nica 4:13-18.
• Sự cất lên của HT là được miêu tả. Chỉ một mình ĐCT biết được khi nào sự cất lên sẽ
xảy ra. Chúng ta không biết nó sẽ có liên quan với nhiều sự kiện tận thế khác hay là
không.
• Theo như sách Đa-ni-ên, Y-sơ-ra-ên sẽ làm một giao ước bảy năm với kẻ cai trị Người
Ngoại cuối cùng của thế giới, đó là kẻ chống Chúa. Giao ước này sẽ là sự khởi đầu của
cơn thịnh nộ của ĐCT đối với thế giới. Điều này được xem như là “Ngày của Chúa” và
“Ngày Lớn của sự Thịnh nộ” (Các chương 6-19 của sách Khải huyền).
• Từ 1 Tê-sa-lô-nica (1:9-10; 5:9-11), nhiều người tin rằng HT có thể được cất lên trước
thời điểm của cơn đại nạn và sự thịnh nộ này.
• Ngày Lớn của sự Thịnh nộ, đồng thời cũng được biết như là Cơn Đại Nạn, sẽ có liên
quan đến Y-sơ-ra-ên. ĐCT sẽ chuẩn bị Y-sơ-ra-ên vô tín tiếp nhận Đấng Mê-si, là Đức
Chúa Giê-xu Christ, và thừa hưởng vương quốc được hứa trên đất. Vào cùng thời điểm
đó, ĐCT sẽ tiêu diệt những hệ thống thế gian của dân Ngoại đứng đầu bởi Kẻ Chống
Chúa.
• Chỉ một mình Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ là Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn chúa
(Khải huyền 19:16).
2. Sự Thử thách Cuối cùng
• HT, sau khi đã được cất lên, sẽ phải đối diện ngôi phán xét của Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô
3:12-15).
• Đây là sự thử thách cuối cùng. Tôi đã dùng thì giờ của tôi một cách khôn ngoan như thế
nào? Các điều ưu tiên của tôi là những gì? Tôi có phải là một đầy tớ trung tín đối với các
ta-lâng, thời gian và ơn phước đã được trao cho tôi hay không? Tôi đã cố gắng để trở nên
giống Đấng Christ và thực hiện ý muốn của Ngài hay không? Có phải các lợi ích của
Ngài được đặt trước các lợi ích của tôi hay không?
• Sự phán xét này sẽ không khẳng định là chúng ta được cứu hay không, nhưng nó khẳng
định phần thưởng và vị trí chúng ta nhận được trong Vương quốc mới.

3. Cuộc Hôn nhân
• Hay đọc Khải huyền 19:7-9.
• Hôn nhân của Chiên Con sẽ là sự kiện vĩ đại nhất của cuộc đời chúng ta. Đức Chúa Giêxu Christ sẽ được kết nối với Cô Dâu của Ngài, là HT. Chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài mặt
đối mặt.
• Trong khi Cô Dâu và Chú Rể được kết nối lại với nhau trong hôn nhân thì thế gian sẽ
nếm traĩ những sự phán xét tệ hại nhất kể từ khi thế giới được bắt đầu.
• Rồi thì, sau ít nhất là bảy năm, Đấng Christ sẽ trở lại để cứu Y-sơ-ra-ên và thành lập
vương quốc của Ngài trên đất. HT sẽ trở lại cùng với Ngài để giúp Ngài cầm quyền và trị
vì một ngàn năm.
4. Ngày Lớn của Sự Thạnh nộ của Ngài
• Những nét chính của các sự kiện thuộc thế hệ cuối cùng của Chúa Giê-xu được ghi chép
bởi ba tác giả Phúc âm trong Mathi-ơ 24, Mác 13, và Luca 21.
• Chúng ta bắt đầu bằng một ít dấu hiệu mở đầu của các thời kỳ cuối cùng và rồi, khi nó
đến gần hơn, chúng càng trở nên căng thẳng hơn.
• Các dấu hiệu đầu tiên là một sự gia tăng số Christ giả, sự lừa dối, các cuộc chiến tranh và
những tin đồn về chiến tranh (Mathi-ơ 24:6). Nạn đói, dịch bệnh, và động đất trong
những nơi khác nhau sẽ trở nên tệ hại hơn.
• Khi thời gian trôi qua, các dấu hiệu đó sẽ trở nên mạnh hơn. Hầu hết những ai yêu mến
và phụng sự Chúa sẽ bắt đầu cảm nhận sự thù ghét của những kẻ vô tín (2 Phi-e-rơ 3:3).
Họ sẽ bị xúc phạm và phản bội, một đôi khi bởi các người bạn thân thiết và những người
bà con. Các tiên tri giả sẽ là rất quỉ quyệt. Trừ khi chúng ta được bám rễ sâu trong Lời
Chúa, nếu không thì Satan sẽ làm chúng ta bối rối và nản lòng.
• Đừng trở nên thất vọng và thiếu kiên nhẫn trong những lúc này. Hãy từ chối các cuộc tấn
công đó. Nếu ngôi nhà thuộc linh của bạn được xây trên đá, bạn sẽ đứng vững trong các
cơn thử thách và bạn sẽ được cứu (Mathi-ơ 7:24; 24:13).
• Mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên căng thẳng, thậm chí còn căng thẳng hơn nữa lúc gần thời
điểm kẻ chống Chúa bị phát hiện khi ở khoảng nửa đường trong giai đoạn cơn đại nạn.
• Để tóm lượt các sự kiện trong Ngày Lớn của Cơn Thịnh Nộ: Các dấu hiệu của sự kết thúc
sẽ gia tăng cường độ; những người Do thái đã làm một giao ước với Con Thú, suy nghĩ
rằng hắn là Đấng Mê-si của họ; họ nhận ra sự lừa dối đó và trốn thoát ra khỏi thành; dấu
hiệu của Con Thú sẽ được thực thi khắp đất; những người nam, những người nữ, và trẻ
em bị bắt bớ vì từ chối thờ lạy Con Thú và nhận lấy dấu hiệu đó.
• Hãy đọc Luca 21:17-19.
• Hãy kiên trì và chờ đợi cách kiên nhẫn vì Chúa Giê-xu đang trở lại.
• Giai đoạn chót là cơn thạnh nộ của ĐCT giáng trên mỗi người đã mang lấy dấu hiệu của
con thú.
• Một lần nữa, chỉ hãy nhó rằng Ngài đang trở laị.
5. Trận Chiến Chung Cuộc – Ama-ghê-đôn
• Tại một điểm nào đó, tất cả nhũng sự xung đột toàn cầu sẽ gặp gỡ cùng nhau trong một
trận chiến gọi là Ama-ghê-đôn (Ê-xê-chi-ên 38:1-6; Khải huyền 16:12). Mặt trận sẽ là
trong một đồng bằng rộng mười bốn dặm, dài hai mươi dặm ở phía Bắc Y-sơ-ra-ên.

•

•
•
•

•
•
•

Satan đã có sẵn trong đầu những quốc gia nào có liên quan để hủy diệt Y-sơ-ra-ên, và để
cho kẻ chống Chúa lên trị vì như là ĐCT. Tuy nhiên ĐCT cũng có trong tâm trí ý đinh
tiêu diệt các đạo quân đó và kẻ chống Chúa, và xiềng Satan lại trong một cái hố không
đáy.
Đỉnh đỉểm sẽ đến khi Đấng Christ trở lại trái đất với những đạo quân từ trời, bao gồm cả
chúng ta trong đó (Khải huyền 19:11-16). Ngài đánh bại tất cả những lực lượng gian ác.
Theo Khải huyền 14:20, cuộc chiến sẽ rất là ghê gớm đến nỗi máu sẽ chảy dài khoảng
một trăm tám mươi dặm và “ngập đến chỗ bàn đạp cỡi ngựa”.
Sau khi những lính tráng tập thể của Ama-ghê-đôn đã bị tiêu diệt, phải mất bảy tháng để
chôn người chết. Xác của các binh lính bị chết sẽ trãi ra trên một diện tích hơn hai trăm
dặm.
Hãy đọc Khải huyền 19:20 và 20:1-3.
Satan phải bị nhốt tù một ngàn năm. Số phận sau cùng ra hắn vẫn còn xa cách một ngàn
năm.
Trong bài học kế tiếp, chúng ta sẽ nghiên cứu điều gì xảy ra kế đó: Kỷ nguyên Vương
quốc, sự Phán xét Ngai Trắng, và rồi hãy nhìn đến Giê-ru-salem Mới.

Sự Điều Tra Tổng Quát Dòng Thời Gian Tân Ước
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Thập Tự Giá
Sự Thăng thiên của Đấng Christ (Luca 24:50, 51)
ĐTL Được Ban Cho (Công vụ 2: 1- 4)
Kỷ Nguyên HT (Khaỉ huyền các chương 1- 3)
Sự Cất Lên (HT được cất lên) (Khải huyền các chương 4- 5; 1 Tê-sa-lô-nica 4:16, 17)
Ngày Lớn của sự Thạnh nộ (Giai đọan Cơn Đại Nan) (Ê-sai 13:9; Khải huyền các chương
6 – 18)
7. Kẻ Chống Chuá xuất hiện ở giửa đường qua Ngày Lớn của sự Thạnh Nộ
8. Ama-ghê-đôn (Khải huyền chương 19)
9. Kỷ nguyên Vương quốc (Một Ngàn Năm Bình an và sự Cai trị của Đấng Christ) (Khải
huyền 20:1- 10)
10. Sự Phán xét Ngai Trắng (Khaỉ huyền 20:11- 15)
11. Trời Mới và Giê-rusalem Mới; hay Sự Chết và Địa ngục

The Bible Made Simple
Lesson 13
Eternity is Forever
Bài Học 13
Sự Vĩnh Cửu là Đời Đời
Sau sự cất lên, những người chết trong Đấng Christ và “những người được cất lên” sẽ trở
lại trái đất với Đấng Christ và sẽ cai trị và trị vì môt ngàn năm. Giai đoạn thời gian này được gọi
là Kỷ nguyên Vương quốc. Sẽ có được sự toàn hảo trên đất, trong đời sống con người, trong tôn
giáo, và trong chính phủ. Sau khi một ngàn năm trên đất trôi qua, loài người sẽ được giới thiệu
cho Thiên đàng hay Địa ngục, và sự vĩnh cửu sẽ bắt đầu. Khi sự vĩnh cửu bắt đầu, một cá nhân
có thể không còn nếm trải sự đau buồn, bịnh tật hay sư chết nữa – một cuộc sống đầy niềm vui
và hạnh phúc; hoặc là anh ta có thể traỉ nghiệm lửa cháy đời đời cùng vói sự khóc lóc và nghiến
răng. Sự vĩnh cửu là đời đời.
Trong Bài Học Này
• Kỷ nguyên Vương quốc
• Sự Phán xét Sau cùng
KỶ NGUYÊN VƯƠNG QUỐC
1. Đời sống trong Kỷ nguyên Vương quốc
• Khi Đấng Christ bắt đầu sự trị vì thiên hy niên của Ngài thì kỷ nguyên Ân điển sẽ chính
thức kết thúc, và một giai đoạn thời gian mới sẽ bắt đầu.
• Điều đầu tiên sẽ xảy ra trong Kỷ nguyên Vương quốc là Satan sẽ bị xiềng lại (Khải huyền
20:1-3; Ê-sai 24: 21-22). Kẻ đã là lý do gốc rễ của tất cả sự dối gạt và rối rắm trong môt
ngàn năm sẽ bị ném vào trong ngục.
• Vơí việc Satan cuối cùng bi xiềng lại, mọi người trên đất sẽ có nhiêù thoải mái và tự do.
• Hãy đọc Ê-sai 35:1, 6-7 và 55:13.
• Sự rủa sả trên đất sẽ bị cất đi (Khải huyền 22:3) và địa cầu sẽ được biến hóa thành như
một trái đất-giống-như-địa-đàng (Xachari 8:12; Ê-sai 35:1, 6-7; 55:13). Nó sẽ là một
thiên đàng nông nghiệp. Nó sẽ là giai đoạn thời gian tuyệt vời nhất trên đất kể từ khi Ađam và Ê-va đã ở trong khu vườn đó.
• Các bản chất của thú vật sẽ thay đổi mạnh mẽ (Ê-sai 11: 6-8; 65:25). Những con thú hung
dữ sẽ trở nên vô hại.
• Sẽ không còn nhu cầu nào cho việc thực hành y khoa nữa (Ê-sai 33:24; 35:5-6. Sẽ chẳng
còn tình trạng đau yếu, bịnh hoạn, bịnh ung thư, bịnh đau tim, hay bịnh tiểu đường
• nào nữa.Với việc Satan bị xiềng lại, các nhân tố căng thẳng sẽ biến mất. Không còn lo
lắng, sợ hãi, hay áp lực nữa. Tất cả những bệnh tật hiện có sẽ biến mất và các dị dạng cơ
thể sẽ được chữa lành.
• Loài người trên đất sẽ có được cuộc sống kéo dài, kiểu giống như các cuộc sống của thời
Cựu Ước (Ê-sai 65:20; Xachari 8:4).
• Giống như lúc trước khi các quốc gia bị phân tán, sẽ chỉ có một ngôn ngữ trên đất mà
thôi (Sô-phô-ni 3:9).
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Sẽ không còn hàng trăm niềm tin và tôn giáo khác nhau (Giê-rê-mi 31:31-36; Xachari
14:9). Mọi người sẽ chung vai thờ phượng Chúa.
Một trong số các đặc điểm chính của kỷ nguyên này sẽ là sự hòa bình trên toàn vũ trụ (Êsai 2:4; 9:6-7; 11:3-5; Mi-chê 4:3-4). Sẽ không có cuộc chiến tranh hay sự xung đột nào
cả.
Sẽ có một chính phủ tuyệt hảo được dựa trên các Luật pháp tuyệt hảo của ĐCT.
Đấng Christ và các thánh đồ của Ngài sẽ cai trị trên đất và Giê-rusalem sẽ là trung tâm
của các hoạt động này (Ê-sai 2:2-4; Giê-rê-mi 17:25; Xachari 8:3-8; 14:16-21).
Trái đất sẽ không chỉ hoàn toàn khác biệt so với cách chúng ta sống hôm nay mà thôi, mà
chúng ta cũng sẽ khác biệt nữa. Chúng ta sẽ có được thân thể vinh hiển, giống như thân
thể vinh hiển của Đấng Christ sau sự Sống lại (Phi-líp 3:21; 1 Cô-rinh-tô 15:49-54, 55).
Các thánh đồ là người đã trở lại để cai quản và trị vì, sẽ là bất tử. Sự chết sẽ không còn
quyền hành gì đối với chúng ta nữa.

2. Mục đích của chúng ta trong Kỷ nguyên Vương quốc
• Với một môi trường đáng kính sợ và những thân thể vinh hiển, mục đích của chúng ta
trong Kỷ nguyên Vương quốc sẽ là gì?
• Chúng ta sẽ bắt đầu làm trọn những công việc được giao cho chúng ta tại Ngai Phán xét
của Đấng Christ. Dựa trên những kết qủa về sự phán xét chúng ta, một vài người sẽ có
được những công việc cao cấp hơn so với những người khác.
• Chúng ta đang thật sự được xét đủ phẩm chất hay không cho các công việc của chúng ta
ngay bây giờ. Chúa thẩm định các hành vi, các động cơ, các công việc, và cách chúng ta
sống đời sống của chúng ta. Điều này không ban cho chúng ta sự cứu rỗi; tuy nhiên nó
xác định phẩm trật của chúng ta trong Kỷ nguyên Vương quốc.
• Vài người trong chúng ta sẽ là những vị vua và vài người là những thầy tế lễ (Khải huyền
1:6 và 5:10). Sẽ có những nhà quý tộc, thống đốc, hoàng tử, và những chức vụ khác.
• Hầu hết những nhiệm vụ được giao cho chúng ta liên quan đến sự dạy dỗ dân sự những
đường lối của Chúa và sự công bình.

SỰ PHÁN XÉT SAU CÙNG
1. Sự Phán xét Ngai Trắng
• Rồi ĐCT sẽ bắt đầu tổ chức phiên tòa cho những kẻ vô tín của mọi thời đại.
• Ma quỷ, từ cái hố không đáy, sẽ bị ném vào hồ lửa là nơi Con Thú và những Tiên tri Giả
đã bị ném vào một ngàn năm trước đó. Theo Khải huyền 20:10, chúng sẽ bị đau đớn ngày
và đêm, mãi mãi vô tận.
• Hãy đọc Khải huyền 20:11-12.
• Cuối cùng, toàn cả thế giới sẽ được triệu đến cho Sự Phán xét Ngai Trắng. Ngay cả
những thánh đồ cũng sẽ có mặt ở đó, nhưng chỉ đứng xem mà thôi.
• Tất cả mọi người, kể luôn cả những kẻ đã chết, sẽ phải chịu một “cái chết thứ nhì”, hoặc
sự trừng phạt đời đời (Khải huyền 20:14).
• Nhiều sách sẽ được mở ra trong suốt kỳ phán xét, bao gồm cả sáu mươi sáu sách của Lời
ĐCT. Theo như Giăng 12:48, sư chối bỏ lời của Chúa Giê-xu sẽ được dùng như là chúng
cớ chống lại chúng.

•
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Một trong số những tội lỗi tệ hại nhất, theo như Mác 16:15-16, là chỉ đơn giản chối bỏ
Phúc âm. Một tội lỗi khác mà Chúa sẽ báo trả là không vâng theo Phúc âm (2 Têsa-lônica 1:8-9).
Mác 16:16 nói, “Ai tin và chịu báp têm sẽ được cứu, còn ai không tin sẽ bị đoán phạt.”
Phao-lô nói ngay cả các ý tưởng của chúng ta cũng được ghi chép lại và sẽ phán xét
chúng ta vào ngày đó (Rô-ma 2:15-16).
Trong Ma-thi-ơ 12:36-37, Đấng Christ dạy mỗi lời chúng ta nói ra cũng sẽ giúp quyết
định số phận của chúng ta.
Mỗi hành động và việc làm của chúng ta sẽ được dùng để phán xét chúng ta (Khải huyền
20:12).
Trong phần kết luận, con người sẽ bị phán xét bởi Lời của ĐCT, bởi các ý tưởng, lời nói
và hành động của họ. Dù vậy, lý do cơ bản nhất mà loài người sẽ phải trải qua đời đời
trong hồ lửa là bởi vì họ đã từ chối chấp nhận sự ban cho sự sống đời đời của Chúa Giêxu: tội chối bỏ Đức Chuá Giê-xu Christ như là Chúa và Cứu Chúa.
Ước gì họ chỉ chọn “sự sống” thay vì cái chết khi họ còn sống trên đất. Ước gì họ chỉ yêu
mến và hầu việc Đức Chúa Giê-xu khi họ đã có thời gian và cơ hội.

2. Thực tế của Địa ngục
• Giống y như Thiên đàng là một nơi đúng theo nghĩa đen, thì địa ngục cũng đúng theo
nghĩa đen như vậy.
• Hãy đọc Khải huyền 21:8.
• Sẽ có một sự chết thứ hai cho những kẻ không chọn sự sống.
• Mathi-ơ nói sẽ có một ngọn lửa cháy đời đời, một sự tối tăm ở bên ngoài, sự khóc lóc và
nghiến răng, và một hồ lửa (Mathi-ơ 25:41; 8:12; 13:42).
• Mác mô tả một nơi “mà ở đó sâu bọ không hề chết và lửa không hề tàn” (Mác 9:44).
• Giu-đe mô tả nó như là “sự đen tối của bóng tối” (Giu-đe 13).
• Hãy đọc Khải huyền 14:11 và 20:10.
• Ngay cả chúng ta cũng không thể nào hiểu được sự khủng khiếp và thống khổ sẽ là như
thế nào ở địa ngục.
3. Một cái Nhìn thoáng qua về Thiên đàng
• Trong một vài chương sau cùng, Giăng đã có được một cái thoáng nhìn hiếm hoi về
Thiên đàng, thành Giê-rusalem Mới. Đó là một thành phố nổi trong bầu trời. Đây là thành
phố, là ngôi nhà và là phần thưởng của những người trung tín.
• Hãy đọc Giăng 14:2-3.
• Đấy là nơi mà Đấng Christ đã hứa chuẩn bị cho những kẻ được chọn của Ngài. Nó phải
là rất đáng kinh ngạc.
• Ngay cả khi Giăng cho chúng ta những chi tiết chính xác, thì thành phố này cũng khó mà
có thể tưởng tượng ra được. Vẻ đẹp và các chiều kích của nó là quá to lớn đến nổi không
có thành phố nào hay quốc gia nào có thể so sánh với nó được.
• Chiều cao, chiều rộng và chiều dài là bằng nhau và đo được 12.000 ếch-ta-đơ chiều dài,
là khoảng 1500 dặm (Khải huyền 21:16).
• Sẽ có mười hai lối vào được làm bằng ngọc trai và được canh giữ bởi mười hai thiên sứ.
• Cây sự sống mà A-đam và Ê-va đã bị đuổi đi nay không còn những sự cấm đoán nữa. Bất
cứ ai cũng có thể ăn những trái của cây đó (Khải huyền 22:2).
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Khi chúng ta lên đến thiên đàng thì không cần phải nhóm nhau lại trong một đền thờ hay
một HT, hay một nơi thờ phượng nào khác (Khải huyền 21:22). Chúng ta sẽ được nhìn
thấy Đấng Christ mặt đối mặt.
Một vật thể khác sẽ biến mất – đó là mặt trời (Khải huyền 21:22). Không nguồn năng
lượng bên ngoài nào sẽ được cần đến nưã. Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ là Nguồn trực tiếp
của “Ánh sáng cho sự sống” trong thành Giê-rusalem Mới. Ngài sẽ là Nguồn gốc cho mọi
thứ. Ngài sẽ là đền thờ, ánh sáng, và nước của sự sống (Khải huyền 22:1).
Thành phố sẽ có đá qúy khắp mọi nơi. Các đường phố và các lối đi sẽ làm bằng vàng
ròng trong suốt (Khải huyền 21:21).
Hãy đọc Khải huyền 21:4.
Bên cạnh các phẩm chất vật lý, sẽ còn có một đời sống đầy vui mừng và hạnh phúc –
không còn buồn rầu hay đau đớn nữa.
Sẽ không còn thời gian, đồng hồ hay các tờ lịch nữa. Sự sống đời đời sẽ là mãi mãi.
Sẽ không còn công việc hay sự lao động nào nữa. Sẽ chỉ có sự nghỉ ngơi bình an mà thôi
(Khải huyền 14:13).
Chúng ta sẽ không còn phải thắc mắc hay đoán về bất cứ điều gì nữa. Chúng ta sẽ có
được sự hiểu biết trọn vẹn. Các câu hỏi sẽ được gỉai đáp, các sự huyền bí sẽ được gỉai
quyết, và tất cả những bí mật sẽ được mở ra (1 Cô-rinh-tô 13:12)
Sẽ có sự hoàn toàn trong sáng và thánh khiết. Chúng ta sẽ mãi mãi không còn gặp bất cứ
sự cám dỗ nào để phạm tội nữa (Khải huyền 21:27).
Chúng ta sẽ không bao giờ còn thiếu thứ gì nữa (Khải huyền 21:6).
Chúng ta sẽ được ở trong sự thờ phượng, ngưỡng mộ Đấng Christ không hề dứt (Khải
huyền 7:9-10, 12). Chúng ta sẽ có được một mối quan hệ tuyệt hảo với Ngài.
Hãy đọc 1 Cô-rinh-tô 2:9.
Thậm chí không có cách nào để chúng ta có thể hiểu được những thứ mà ĐCT đã chuẩn
bị cho chúng ta. Chúng ta sẽ thật sự kinh ngạc với vẻ đẹp và sự hoàn hảo của thiên đàng.

4. Một Con Đường Hẹp
• Tiến đến cuối sư khảo sát của chúng tôi, chúng tôi thậm chí cũng chưa bắt đầu phát hiện
được tất cả mọi lẽ thật của KT. Chúng tôi chỉ vừa mới cố gắng đặt ra môt nền tảng để
giúp dẫn dắt các bạn bước vào sâu hơn sự học KT và sự khải thi cá nhân.
• Hãy đọc Mathi-ơ 7:13-14.
• Có hai con đường có thể được bước lên và mỗi cá nhân sẽ chọn con đường này hoặc con
đường kia. Nhiều người có và sẽ chọn lối đi tìm kiếm sự vui thích của riêng họ mà điều
đó sẽ chỉ dẫn đến sự hủy diệt và sự chết sau cùng mà thôi. Chúng ta không thể cứ ngồi đó
và cho phép điều đó xảy ra trong cuộc đời chúng ta và những cuộc đời chung quanh
chúng ta.
• Điều tuyệt vời về sự hầu việc Chúa là Ngài đã cung cấp một lối thoát qua thập tự giá.
Đức Chúa Giê-xu Christ đã gánh chịu sự đau đớn mà lý ra nó là của chúng ta. Ngài đã trở
nên sự thay thế chịu tội cho chúng ta và đã chiến thắng sự chết và Địa ngục. Qua huyết
Ngài, chúng ta đã được mua chuộc lại thoát khỏi sự nô lệ Satan.
• Thập tự giá đã trở nên niềm hy vọng của chúng ta để thoát khỏi sự trừng phạt đời đời.
• Làm cách nào chúng ta tìm được con đường dẫn đến sự sống đời đời? Tấm bản đồ đó
được gọi là “Kinh Thánh”.

•

Chúng ta có một trách nhiêm phải làm trọn phúc âm trong đời sống chúng ta và rồi chia
xẻ nó với thế giới. Sự vĩnh cửu là mãi mãi!

