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CHÀO MỪNG EM ĐẾN VỚI GIA
ĐÌNH ĐỨC CHÚA TRỜI
Cảm giác khi biết rằng bây giờ em thuộc
về đại già đình Đức Chúa Trời thật là vui
phải không? Em là một thành viên trong
gia đình của Ngài và em luôn luôn có thể
là một thành viên khi mà em tin Chúa
Giê-xu là Cứu Chúa của em, vâng Lời
Ngài và dành thời gian để hiểu biết Ngài
nhiều hơn.
Gia đình Đức Chúa Trời được tạo thành từ những đứa con
trai và con gái, người trẻ và người già. Chúng ta là anh chị
em với nhau. Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của
chúng ta.
Việc xin Đức Chúa Trời tha thứ cho em về những việc làm
sai trật của em có nghĩa là những tội lỗi của em trong quá
khứ đã được tha thứ và bị quên mất rồi. Sự tha thứ có thể
thực hiện được bởi vì Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự
giá cho em.
Là một thành viên của gia đình Đức Chúa Trời và là một
Cơ-đốc nhân, Đức Chúa Trời muốn em sống một đời sống
làm hài lòng Ngài. Với sự giúp đỡ của Ngài, em có thể
sống đời sống này ở nhà, ở trường, ở trong Hội Thánh, ở
nơi vui chơi, và ở mọi nơi.
Quyển sách này sẽ giúp em học biết điều gì Đức Chúa Trời
muốn ở em. Bây giờ em là một thành viên của gia đình
Ngài, em cũng sẽ học cách để em có thể làm hài lòng và
phục vụ Chúa Giê-xu Christ, là Cứu Chúa và là Bạn hữu
của em. Em sẽ lớn lên và trở thành một Cơ-đốc nhân
mạnh mẽ.
Hãy học thuộc lòng câu Kinh Thánh này:
"Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng
lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta."
(Lu-ca 2:52)
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Hãy vẽ hình em vào khung này!

Em tên là _________________________________ đã
nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa cách cá nhân
Vào ngày _____________________________________
Tại _________________________________ .
Tên người đã cầu nguyện với em:
_________________________________
Trước khi em bắt đầu...
Hãy tìm một quyển Kinh Thánh
Tìm một cây bút chì và cục gôm
Tìm một quyển từ điển
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Cách sử dụng quyển sách này...
1. Dùng quyển sách này chung với
quyển Kinh Thánh của em. Những
câu Kinh Thánh được trích dẫn
trong Kinh Thánh NIV và Kinh
Thánh NKJV.
2. Cầu nguyện và xin Chúa giúp đỡ
em làm hết sức mình.

3. Hãy dành thời gian. Đọc mỗi bài học trước, sau đó
hãy làm giấy chấm công.

4. Đọc từng câu hỏi và ghi ra câu trả lời.
5. Học và hiểu những câu Kinh Thánh được nêu ra
trong mỗi bài học.
6. Khi bài học hoàn tất, hãy đưa cho giáo viên của em.
Sách của em sẽ được trả lại.

7. Giữ kỹ sách của em để sau này có thể đọc và xem
lại.

8. Hãy chia sẻ quyển sách đã học xong với bạn bè em.

9. Tiếp tục đọc Kinh
Thánh, cầu nguyện và
sống cho Chúa Giê-xu.
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Bài một

EM LÀ MỘT CƠ-ĐỐC NHÂN - GIỜ THÌ SAO?
Một số người không chắc là họ có là Cơ-đốc nhân hay
không, nhưng em thì có thể chắc chắn. Khi em xin Chúa
tha thứ cho em về những điều em làm sai trật và nói với
Chúa Giê-xu là em muốn Ngài làm Cứu Chúa của em, em
trở thành một Cơ-đốc nhân tái sanh, điều này đồng nghĩa
với việc em trở thành một thành viên trong gia đình của
ngài. Đức Chúa Trời làm những điều này bởi vì Ngài hứa là
Ngài sẽ làm. Ngài không thể nói dối! Hãy đọc lời hứa của
Ngài. (Giăng 1:12)
Bây giờ em thuộc về gia đình Đức Chúa Trời, em sẽ muốn
được lớn lên về phần thuộc linh và trở thành một Cơ-đốc
nhân mạnh mẽ. Điều này sẽ xảy ra nếu em học biết từ Lời
Đức Chúa Trời và làm điều Ngài muốn nơi em, là con cái
của Ngài.
Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng hài lòng với điều
chúng ta làm nhưng Ngài vẫn yêu chúng ta và giúp chúng
ta làm điều gì đúng và hài lòng Ngài.
"Tội lỗi" là một từ khác thể hiện sự không vâng lời. Khi
chúng ta phạm tội, chúng ta vẫn thuộc về gia đình Đức
Chúa Trời bởi vì Chúa luôn sẵn sàng để tha thứ cho chúng
ta khi chúng ta cầu xin sự tha thứ của ngài.
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Đức Chúa Trời phán với chúng ta trong Kinh Thánh điều gì
chúng ta nên làm để làm hài lòng Ngài.
Chúng ta vui khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời, Cha
Thiên Thượng của chúng ta.
Hãy tìm những câu Kinh Thánh sau trong Kinh Thánh của
em và đọc lên cho đến khi em thuộc những điều Chúa
muốn em làm giống như là một trong những con cái của
ngài.
1. Bày tỏ tình yêu với mọi người, kể cả kẻ thù của
em. (Ma-thi-ơ 5:44)
2. Bày tỏ sự nhơn từ với mọi người. (Ê-phê-sô 4:32)
3. Học biết tha thứ cho người khác (Lu-ca 6:38)
4. Giúp đỡ người khác. (Ê-sai 41:16)
5. Không trộm cắp. (Xuất Ê-díp-tô ký 20:15)
6. Không lừa dối. (Hê-bơ-rơ 13:18)
7. Không nói dối. (Châm ngôn 12:17)
8. Vâng lời cha mẹ. (Ê-phê-sô 6:1)
9. Cẩn thận trong lời nói và việc làm. (Lu-ca 6:31)
Khi em vào Thiên đàng, em sẽ không phải cố gắng để làm
điều tốt. Trong Thiên đàng, không có cám dỗ và không có
tội lỗi. Mọi việc và mọi người đều sẽ rất hoàn hảo. Em sẽ
sống với Chúa và gia đình của Ngài mãi mãi.

EM HỌC ĐƯỢC ĐIỀU GÌ TRONG BÀI ĐỌC?
1. Làm thế nào em biết chắc rằng em là một
Cơ-đốc nhân?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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2. Chép ra câu Kinh Thánh I Giăng 1:9:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

3. Hãy gạch bỏ những từ sai trong mỗi câu.
Không vâng lời, vâng lời cha mẹ.
Chia sẻ với chẳng ai cả, người khác.
Yêu thương, ghét bỏ kẻ thù của em.
4. Khoanh tròn câu trả lời đúng.
Chúa ban Kinh Thánh để chúng ta noi theo.
Đúng
Sai
Chúa có yêu cầu chúng ta phải vâng theo Kinh
Thánh không?
Có
Không
Chúa có luôn hài lòng với bất cứ điều gì chúng ta
làm không?
Có
Không
Chúa có tha thứ cho chúng ta về những việc làm
sai trật của chúng ta không?
Có
Không
Chúa có muốn giúp đỡ chúng ta vâng lời Ngài không?
Có
Không
5. Hãy điền tên của em vào khoảng trống.
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương ____________, đến
nỗi Ngài ban Con Một của Ngài, hầu cho
_____________, tin Con ấy, ____________ không bị
hư mất mà được sự sống đời đời." Giăng 3:16
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6. Một từ ngữ khác nói về tội lỗi là: (gạch dưới từ
đúng)
VÂNG LỜI
KHÔNG VÂNG LỜI
LÀM VIỆC SAI
ĐIỀU XẤU
7. Em có thể sống một đời sống Cơ-đốc nhân ở bất
cứ nơi nào không?
Có
Không
Có lẽ
Đôi khi
8. Chúa Giê-xu là ai? Tìm câu trả lời trong I Giăng 5:5.
__________________________________________________
9. Tại sao Chúa Giê-xu lại chết trên thập tự giá?
Đọc I Cô-rinh-tô 15:3
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
10. Khi em không vâng lời Chúa, em nên làm gì?
Đọc I Giăng 1:9
X__ __ __ __ __ __ __ tội lỗi chúng ta và
Chúa sẽ T__ __ __ __ __ tội cho chúng ta.
11. Một câu Kinh Thánh chứng minh cho chúng ta
rằng chúng ta sẽ có sự sống đời đời trên Thiên
đàng. Em có thể điền vào những từ còn thiếu
được không? Đọc I Giăng 5:13.
Ta đã viết những điều này cho ________________,
hầu cho ________________ biết _________________có
sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến Danh
____________________ Đức Chúa Trời.
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12. Hãy gạch dưới từ "Cơ-đốc" trong chữ Cơ-đốc
nhân.
Ghi nhớ những câu Kinh Thánh này:
"Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì ngài ban cho
quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là
ban cho những kẻ tin danh Ngài." Giăng 1:12
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi
đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con
ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."
Giăng 3:16
"Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà
chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu
chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh." I Côrinh-tô 15:3
Em đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của em
và tin rằng Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời, vì
vậy em là một trong những người con của Ngài.
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Bài hai

SỐNG CHO CHÚA GIÊ-XU
Chỉ có một cách duy nhất để sống và thật sự vui vẻ
đó là sống cho Chúa Giê-xu.
Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng có nhiều quy
luật cho chúng ta noi theo để trở nên giống như điều
Đức Chúa Trời đã hoạch định cho chúng ta. Đây là
một số quy tắc được Đức Chúa Trời ban cho chúng
ta để cuộc sống chúng ta được bình an và vui vẻ.
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Đức Chúa Trời không bao giờ đòi hỏi chúng ta làm
việc gì đó mà Ngài không hứa rằng sẽ giúp đỡ chúng
ta. Khi em phạm lỗi lầm hoặc vi phạm một trong
những quy tắc của Ngài, thì thật là quan trọng khi
em nói với Chúa rằng Con xin lỗi Chúa. Chúa luôn
luôn chờ đợi để tha thứ cho em.
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Chúa vẫn luôn yêu em khi em phạm lỗi, nhưng đôi khi
Ngài không thích việc chúng ta làm. Em vẫn thuộc về
Chúa.
Người khác đang nhìn vào em. Em có biết không?

Khi em không chắc rằng liệu điều gì đó là đúng hay sai,
hãy tự hỏi những câu hỏi này:
Điều em làm và nói có làm hài lòng Chúa hay không?
Em có cố gắng để suy nghĩ và nói chuyện giống như
Chúa Giê-xu không?
Em có đối xử với người khác giống như cách em muốn
người khác đối xử với em?
Em có bày tỏ sự nhân từ và yêu thương đối với người
khác?
Em có sẵn sàng để hữu dụng không?
Sẽ có nhiều lần khi Sa-tan cám dỗ em làm
điều sai trật. Khi điều này xảy ra với em,
hãy nói chuyện với Đức Chúa Trời và xin
Ngài giúp đỡ. Hãy nhớ rằng bị cám dỗ
không phải là tội, nhưng nếu sa vào cám
dỗ và làm điều sai trái mới là tội lỗi.
Ma quỷ là kẻ thù của em. Hắn rất là khôn
khéo. Hắn thích lừa em làm điều sai trật.
Đức Chúa Trời mạnh mẽ hơn Sa-tan nhiều.
Ngài sẽ giúp đỡ em lúc khó khăn. Hãy đọc I
Giăng 4:4.
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EM HỌC ĐƯỢC ĐIỀU GÌ TRONG BÀI ĐỌC?
1. Liệt kê 5 trong số những quy tắc mà chúng ta nên
noi theo.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
2. Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho chúng ta khi chúng ta
xin lỗi Ngài về tội lỗi của chúng ta? Đọc I Giăng 1:9
______________________________________________________
3. Hãy khoanh tròn "Đúng" hay "Sai" cho mỗi câu.
Người ta nhìn xem điều chúng ta làm.
ĐÚNG
SAI
Người ta nghe điều chúng ta nói.
ĐÚNG
SAI
Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhân từ.
ĐÚNG
SAI
4. Đánh dấu X bên cạnh câu đúng.
______ Em nên nói chuyện với Chúa bằng lời cầu
nguyện mỗi ngày.
______ Em nên làm điều tốt chỉ một lần trong tuần.
______ Em nên vâng theo Lời Chúa lúc nào em cảm thấy
thích thôi.
5. Ai cố gắng khiến chúng ta làm điều sai?
ĐỨC CHÚA TRỜI
CHÚA GIÊ-XU

SA-TAN
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6. Đúng hay Sai: Khoanh tròn đáp án đúng.
Đức Chúa Trời sẽ là sự giúp đỡ em trong lúc khó khăn.
ĐÚNG

SAI

Ma quỷ cố gắng cám dỗ chúng ta làm điều sai.
ĐÚNG

SAI

Bị cám dỗ là phạm tội.
ĐÚNG

SAI

7. Ai là MẠNH HƠN và LỚN HƠN Sa-tan?
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
8. Đức Chúa Trời có thể nào cám dỗ chúng ta không?
Đọc Gia-cơ 1:3
____ CÓ

____ KHÔNG

9. Hãy đọc và học câu Kinh Thánh này.
"Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên
hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta."
Giăng 13:35
10. Hãy ghi lại phần nào trong câu Kinh Thánh
Ma-thi-ơ 28:20 có lời hứa của Đức Chúa Trời dành
cho tất cả chúng ta.
"Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn
cho đến tận thế."
Ma-thi-ơ 28:20b

_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Bài ba

ĐỌC KINH THÁNH
Cũng giống như em ăn thức ăn mỗi ngày để lớn
lên về thể xác, em cũng cần phải đọc Kinh
Thánh để lớn lên về phần tâm linh.
Kinh Thánh là thông điệp của Đức Chúa Trời dành cho loài
người sống trên Trái Đất. Nó dành cho con người ở mọi
lứa tuổi. Nó là một quyển sách thật lớn chứa đựng tổng
cộng là 66 sách - 39 sách Cựu Ước và 27 sách Tân Ước.
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày sẽ giúp em...
•
•
•
•

Học biết về Chúa Giê-xu, Con của Đức Chúa Trời.
Học biết Đức Chúa Trời mong đợi điều gì ở em.
Khi em cô đơn hay buồn.
Khi em cần Đức Chúa Trời giúp đỡ trong việc thực hiện
quyết định.
• Lớn lên như một Cơ-đốc nhân.
Hãy đọc Kinh Thánh của em mỗi ngày. Em cũng sẽ học
biết bằng cách đọc những sách Trường Chúa Nhật, những
tờ giấy em mang về nhà và những câu chuyện hay khác
trong Kinh Thánh.
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Hãy đọc Kinh Thánh BẤT CỨ NƠI ĐÂU - ở nhà, trong kỳ
nghỉ hè, ở nhà thờ, trong lớp Trường Chúa Nhật, trong
phòng riêng của em, ngoài trời, bất cứ đâu, bất cứ lúc
nào.
Hãy đọc Kinh Thánh của em CÁCH CẨN THẬN. Khi em
không hiểu điều em đọc, hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp
em hiểu. Em cũng có thể nói chuyện với giáo viên Trường
Chúa Nhật hay Mục sư về những điều em không hiểu.
Hãy đọc Kinh Thánh CÁCH IM LẶNG hay ĐỌC TO LÊN. Hãy
nghĩ về điều Đức Chúa Trời nói với em qua Lời của Ngài,
Kinh Thánh.

EM NÊN BẮT ĐẦU ĐỌC TỪ ĐÂU?
Em có một lựa chọn. Em có thể bắt đầu từ phần đầu tiên
hết của sách Sáng-thế ký ahy bắt đầu với Tân Ước. Bắt
đầu đọc sách Lu-ca trong Tân Ước cũng tốt.

EM HỌC ĐƯỢC ĐIỀU GÌ TRONG BÀI ĐỌC?
1. Hãy sắp xếp lại những từ sau đây về điều mà em là
một Cơ-đốc nhân nên làm.
cọđ
__________
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hink

nhath

__________

__________

2. Hãy kể ra hai điều mà việc đọc Kinh Thánh làm cho
em.
______________________________________________________
______________________________________________________
3. Đánh dấu X trước câu đúng.
_____ Em nên đọc Kinh Thánh mỗi ngày.
_____ Em chỉ có thể đọc Kinh Thánh trong nhà thờ.
_____ Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời.
4. Ai có thể giúp em hiểu những điều em đọc trong
Kinh Thánh?
______________________________________________________
5. Hãy đọc Thi Thiên 119:105. Lời Chúa là gì đối với
em?
"Là __ __ __ __ __ __ __ cho chơn em và là __ __ __
__ __ __ __ cho đường lối em."
6. Hãy viết và học thuộc lòng những câu này:
"Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua
đi." Ma-thi-ơ 24:35
______________________________________________________
______________________________________________________
"Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không
phạm tội cùng Chúa." Thi Thiên 119:11
______________________________________________________
______________________________________________________
"Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho
đường lối tôi." Thi Thiên 119:105
______________________________________________________
______________________________________________________
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7. Trong nhà em, cô sẽ tìm thấy Kinh Thánh
_______________
8. Viết một lời ghi chú cho Chúa về Kinh Thánh và ý nghĩa
của Kinh Thánh đối với em.

Lạy Chúa,

Ký tên,

9. Câu Kinh Thánh ưa thích của em là:
___________________ ____ : ____
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Bài bốn

NÓI CHUYỆN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
Nói chuyện với Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của em,
được gọi là "cầu nguyện." Em sẽ muốn nói chuyện với Đức
Chúa Trời thường xuyên hơn vì Kinh Thánh dạy em trong I
Tê-sa-lô-ni-ca 5:17, "Cầu nguyện không thôi." Chúng ta
có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
Đức Chúa Trời luôn luôn sẵn sàng để lắng nghe lời cầu
nguyện của chúng ta cho dù chúng ta cầu nguyện lớn
tiếng hay thì thầm đi chăng nữa. Đức Chúa Trời chẳng bao
giờ ngủ vì vậy em có thể nói chuyện với Ngài bất cứ lúc
nào, ngày hay đêm. Ngài sẽ KHÔNG BAO GIỜ quá bận rộn.
Đây là một số thời gian cầu nguyện gợi ý:
Trước khi em bắt đầu một ngày mới - xin Ngài giúp đỡ
em.
Trước bữa ăn - cám ơn Ngài về thức ăn.
Khi em lo sợ - cầu xin sự can đảm.
Khi em cô đơn hay buồn - xin Ngài giúp em được vui
vẻ.
Khi em gặp khó khăn - xin và tin rằng Ngài có thể đáp
ứng nhu cầu của em.
Khi em phạm tội - xin Ngài tha thứ cho em.
Khi em đau ốm - xin Ngài chữa lành.
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Khi em cần giúp đỡ - xin Ngài giúp đỡ em.
Trước khi đi ngủ - xin Ngài bảo vệ.
Đây là một số điều em phải nhớ khi em cầu nguyện:
• Cám ơn Ngài về những điều đặc biệt mà Ngài đã
làm cho em.
• Hãy nhớ đến gia đình của em, bạn bè của em, Hội
Thánh, Mục sư và các giáo sĩ.
• Hãy kể với Chúa về những nan đề và nhu cầu của em.
• Khi em kết thúc bài cầu nguyện, hãy nói những lời
này: "Nhơn danh Chúa Giê-xu." (Xem Giăng
14:13,14.)
Chúa Giê-xu dạy các môn đồ của Ngài cầu nguyện. Trong
Ma-thi-ơ đoạn 6:9-13, Ngài đưa ra một bài cầu nguyện
mẫu:
"Lạy Cha chúng con ở trên
trời, Danh Cha được thánh;
Nước Cha được đến, ý Cha
được nên ở đất như trời. Xin
cho chúng con hôm nay đồ
ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho
chúng con, như chúng con
cũng tha kẻ phạm tội nghịch
cùng chúng con. Xin chớ để
chúng con bị cám dỗ, mà cứu
chúng con khỏi điều ác. Vì
nước, quyền, vinh hiển đều
thuộc về Cha đời đời.
A-men."
Đôi khi em sẽ cầu nguyện với người khác nhưng nó cũng
quan trọng khi em cầu nguyện cách cá nhân với Đức Chúa
Trời. Hãy nói chuyện với Ngài giống y như em nói chuyện
với một người bạn ở bên cạnh em vậy. Đấy mới là cầu
nguyện.
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Em có thể cầu nguyện trong phòng riêng của em, trong xe
hơi, ở trường, ở trong nhà thờ, ở bất cứ nơi đâu. Đôi khi
em có thể quỳ gối xuống trong lúc khác thì em có thể chỉ
nhắm mắt lại thôi. Trong nhà thờ, em có thể đứng hay
gom lại thành vòng tròn và nắm tay nhau cầu nguyện.

Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện. Đôi khi
câu trả lời của Ngài là "Được," đôi khi lại là "Không được,"
và đôi khi câu trả lời của Ngài là "Hãy đợi đấy." Ngài sẽ
luôn luôn giữ lời Ngài hứa, em có thể chắc chắn điều này.
Trong Rô-ma 4:21, chúng ta đọc thấy những lời này: "vì
tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có
quyền làm trọn được."
Kinh Thánh dạy chúng ta cầu nguyện cho nhau và cầu
nguyện cho những ai ngược đãi chúng ta.
Gia-cơ 5:16 "...cầu
nguyện cho nhau,
hầu cho anh em được
lành bịnh: người
công bình lấy lòng
sốt sắng cầu nguyện,
thật có linh nghiệm
nhiều."

dear god
please heal
my friend…

Ma-thi-ơ 5:44 "...Hãy
yêu kẻ thù nghịch, và
cầu nguyện cho kẻ
bắt bớ các ngươi."
EM HỌC ĐƯỢC ĐIỀU GÌ TRONG BÀI ĐỌC?
1. "Nói chuyện với Đức Chúa Trời" là gì? Đánh dấu X
trước câu trả lời đúng.
___ Hát
___ Cầu nguyện
___ Đọc
2. I Phi-e-rơ 3:12 nói gì về lời cầu nguyện của chúng
ta?
Mắt Ngài __________________
Tai Ngài __________________
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3. Lúc nào em có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời?
______________________________________________________
4. Em có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời ở đâu?
______________________________________________________
5. Ghi chữ "Đ" trước câu đúng.
____ Em có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời bất cứ lúc
nào, bất cứ nơi đâu.
____ Đức Chúa Trời đôi khi quá bận rộn nên không
nghe em cầu nguyện.
____ Em không nên cầu nguyện với người khác.
____ Xưng tội là thú nhận với Đức Chúa Trời về những
việc làm sai của em.
____ Cầu nguyện mỗi ngày là một thói quen tốt.
6. Hãy đọc to và sau đó ghi nhớ "Bài Cầu Nguyện
Chung" trong Ma-thi-ơ 6:9-13.
7. Khoanh tròn câu trả lời đúng.
Em nên luôn luôn quỳ gối khi em cầu nguyện.
ĐÚNG
SAI
Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời.
ĐÚNG
SAI
Em có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào,
bất cứ nơi đâu.
ĐÚNG
SAI
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Bài năm

MỘT NƠI THỜ PHƯỢNG
Một trong số rất nhiều nơi chúng ta có thể học biết về
Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời là ở nhà thờ. Nhà thờ đôi
khi còn được gọi là "Nhà Chúa." Đó là nơi mà con người
thuộc mọi lứa tuổi gom nhóm lại để mà:
1. Thờ phượng và tôn vinh Chúa.
2. Học biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời và Con của
Ngài,

Chúa Giê-xu.

3. Gặp gỡ bạn bè Cơ-đốc.
4. Ở với gia đình Đức Chúa Trời.
5. Hát, cầu nguyện và học tập.
6. Chia xẻ với người khác điều Đức Chúa Trời đã làm
cho

chúng ta.

7. Tận hưởng mối thông công Cơ-đốc.
8. Tham gia lớp Trường Chúa Nhật.
9. Được dạy dỗ từ Kinh Thánh.
Tham dự lớp Trường Chúa Nhật và những hoạt động khác
trong nhà thờ mỗi tuần sẽ giúp em bằng nhiều cách để
học hỏi thêm từ Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời.
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Có những giáo viên và nhân sự là người dạy em trong lớp
Thánh Kinh Mùa Hè, Câu lạc bộ Kinh Thánh và những hoạt
động khác.
Học biết thêm về Đức Chúa Trời sẽ giúp em trở thành một
Cơ-đốc nhân mạnh mẽ hơn, một Cơ-đốc nhân trưởng
thành. Đây là lý do tại sao việc em đến nhà thờ thường
xuyên là thật quan trọng.
Chúa Nhật thường là ngày mà hầu hết mọi người đến nhà
thờ. Nhưng có những ngày khác trong tuần chúng ta cũng
có thể đến nhà thờ. Ngoài ngày Chúa Nhật, nhà thờ của
em có lẽ sẽ có những hoạt động vào những ngày khác
trong tuần.
Đức Chúa Trời phán dạy chúng ta không nên quên đi nhà
thờ. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:25. Đức Chúa Trời dạy chúng
ta nên cẩn thận về việc "chớ bỏ qua sự nhóm lại."
Tại sao lại là đi nhà thờ? Đây là một câu hỏi mà con trai và
con gái thường hay đặt ra. Đây là một vài lý do cần phải
nhớ:
Chúng ta đến nhà thờ bởi vì:
1. Kinh Thánh dạy chúng ta nhóm hiệp lại với nhau và
thờ phượng Đức Chúa Trời.
2. Chúng ta lớn lên để biết Chúa nhiều hơn bằng cách
nghe lời dạy và bài giảng.
3. Chúng ta sẽ gặp và hiểu những bạn hữu Cơ-đốc
khác.
4. Chúng ta cần phải có thời gian thông công Cơ-đốc.
5. Chúng ta cần thời gian để dâng lên Chúa tất cả mọi
suy nghĩ của chúng ta.
6. Chúng ta muốn chia sẻ tình yêu của chúng ta cho
Chúa.
Có nhiều việc em sẽ làm trong nhà thờ. Khi em tham gia
với những người khác, em và họ sẽ thờ phượng Chúa với
nhau trong cùng một chỗ.
24

Sau đây là 8 việc có thể diễn ra trong nhà thờ của em:

Ca hát
Ban cho

Học hỏi
Chia sẻ
Cầu nguyện
Thờ phượng

Giảng luận
Làm chứng
Khi em đi nhà thờ, hãy mang Kinh Thánh và mang theo
tiền dâng hiến của em nữa.
Bởi vì em là một phần trong Hội Thánh, nên việc em tôn
trọng và khi em giữ gìn nhà thờ sạch sẽ rất là quan trọng.
Em sẽ muốn kể người khác nghe về nhà thờ của em và
mời họ tham gia với em.
Học biết về Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời, Cha Thiên
Thượng của chúng ta, có thể vui và thích thú lắm đấy. Hãy
biến việc đi nhà thờ trở thành một thói quen. Nó sẽ giúp
em sống một đời sống mà Chúa Giê-xu đã định cho em.
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EM HỌC ĐƯỢC ĐIỀU GÌ TRONG BÀI ĐỌC?
1. Hội Thánh là gì? (Đánh dấu X trước câu đúng.)
___ Một nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời.
___ Một nơi để hát và ngợi khen Chúa.
___ Một nơi để học biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời.
___ Một nơi để đánh nhau.
2. Hoàn thành câu Kinh Thánh sau: Hê-bơ-rơ 10:25
"Chớ __ __ __ __ __ sự __ __ __ __ __ __ __."
3. Khoanh tròn câu trả lời đúng.
Em có nên đi nhà thờ không?
CÓ
KHÔNG
Em có thên đi nhà thờ thường xuyên không?
CÓ
KHÔNG
Em có nên mời người khác đến nhà thờ không?
CÓ
KHÔNG
4. Nơi tốt nhất để gặp gỡ bạn bè là ở đâu?
______________________________________________________
5. Liệt kê ra tám (8) việc có thể diễn ra trong nhà thờ.
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_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

6. Kể ra hai vật mà em nên mang đến nhà thờ.
__________________________ __________________________
7. Em cảm thấy như thế nào sau khi em đến nhà thờ?
______________________________________________________
8. Tên Hội Thánh mà em đang nhóm lại là gì?
______________________________________________________
9. Tên vị Mục sư của em là gì?
______________________________________________________
10. Những hoạt động nào có trong Hội Thánh của em?
______________________
______________________
______________________
Em có thể giúp đỡ trong nhà thờ bằng cách:
___________________________ sạch sẽ.
Kể _________________về nhà thờ.
Mời người khác _________________.
Hãy học thuộc những câu Kinh Thánh sau:
"Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe,
mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ
được rao giảng." Rô-ma 10:17
"Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức
Chúa Trời và sự công bình cảu Ngài, thì
Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy
nữa." Ma-thi-ơ 6:33
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Bài sáu

NÓI CHO NGƯỜI KHÁC NGHE VỀ CHÚA
GIÊ-XU
Bây giờ em là con của Chúa, em sẽ muốn kể cho người
khác nghe về Chúa Giê-xu. Em có thể là một chứng nhân
- người kể lại điều Chúa đã làm cho đời sống họ.
Trong Mác 5:19, Chúa Giê-xu phán: "Hãy về nhà ngươi,
nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể
nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót
ngươi." Tất cả chúng ta đều có bạn bè, hàng xóm và
những người họ hàng là những người không biết Chúa
Giê-xu là Cứu Chúa của họ. Hãy chắc chắn rằng em sẽ
chia sẻ với họ Chúa Giê-xu đã làm gì cho em nhé.
Đây là một số điều em phải biết trước khi em có thể nói
cho người khác nghe về Chúa Giê-xu:
1. Hãy biết rằng em là một Cơ-đốc nhân. (Giăng 5:24)
2. Hãy biết rằng Đức Chúa Trời yêu mỗi người một.
(Giăng 3:16)
3. Hãy biết rằng mọi người đều phạm tội. (Rô-ma 3:23)
4. Hãy biết rằng mọi người phải xưng tội của họ với
Chúa Giê-xu. (I Giăng 1:9)
5. Hãy biết rằng Đức Chúa Trời hứa ban sự sống đời
đời cho ai tin nhận. (Rô-ma 6:23)
6. Hãy biết rằng Chúa Giê-xu sẵn sàng nhậm lời cầu xin
của mỗi người. (Ma-thi-ơ 21:22)
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Khi bất kỳ bạn bè hay họ hàng nào của em xưng tội của họ
với Chúa Giê-xu và xin Ngài tha thứ, họ trở thành một
thành viên của gia đình Đức Chúa Trời cũng giống như
em. Hãy nhớ rằng, Chúa Giê-xu đã chết cho mỗi một
người trong cả thế giới này.
Hãy chia sẻ với những người bạn mới trong Chúa của
em tầm quan trọng của:
1. Đọc Kinh Thánh mỗi ngày.
2. Nói chuyện với Chúa mỗi ngày.
3. Tham gia lớp Trường Chúa Nhật và đi nhà thờ
thường xuyên.
4. Nói cho người khác nghe về Chúa Giê-xu.
5. Sống đời sống Cơ-đốc trước người khác.
Có nhiều cách để nói cho người khác nghe về Chúa
Giê-xu. Sau đây là một vài gợi ý. Hãy thử xem!
NÓI CHO NGƯỜI KHÁC NGHE BẰNG CÁCH:
1. Dùng giọng của em. Hãy kể lại điều mà Chúa Giê-xu
đã làm cho em.
2. Hãy tặng những truyền đạo đơn nói về Chúa Giê-xu.

3. Hãy sống đời sống Cơ-đốc.
4. Hãy mời họ đến nhà thờ với em.
5. Hãy viết một lá thơ hay một miếng giấy nhỏ chia sẻ
với họ.
Chúa Giê-xu muốn chúng ta kể cho người khác nghe về
Ngài. Có thể Ngài đang mong đợi em trở nên nhân chứng
cho Ngài chăng?
Đúng vậy, Chúa Giê-xu có thể mong đợi ________________
trở nên một nhân chứng cho Ngài.
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EM HỌC ĐƯỢC ĐIỀU GÌ TRONG BÀI ĐỌC?
1. Chúng ta có thể tìm được câu Kinh Thánh dạy chúng
ta nên đi ra và nói với người khác ở đâu?
______________________________________________________
2. Hãy trả lời những câu hỏi sau bằng cách ghi vào
"CÓ" hay "KHÔNG"
А. Mọi người đều phạm tội. _______
B. Chúa chỉ yêu Cơ-đốc nhân mà thôi. _______
C. Mọi người phải xưng tội lỗi mình ra. _______
D. Chúa Giê-xu luôn luôn tha thứ cho chúng ta. _______
3. Em nên bảo một Cơ-đốc nhân mới làm gì? Đánh dấu
X trước câu trả lời đúng.
____ Chỉ cầu nguyện vào ngày Chúa Nhật.
____ Đọc Kinh Thánh mỗi ngày.
____ Chỉ đến nhà thờ vào ngày Chúa Nhật.
____ Nói cho người khác biết về Chúa Giê-xu.
____ Sống đời sống Cơ-đốc trước người khác.
4. Hãy liệt kê hai cách chúng ta có thể nói cho người
khác nghe về Chúa Giê-xu.
______________________________________________________
______________________________________________________
5. Tại sao chúng ta nên kể cho người khác nghe về
Chúa Giê-xu?
______________________________________________________
______________________________________________________
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6. Ghi ra 3 người mà em sẽ nói về Chúa Giê-xu cho họ
nghe.
___________________________
___________________________
___________________________
7. Hãy ghi ra 3 điều em nên biết trước khi em nói cho
người khác nghe về Chúa Giê-xu.
BIẾT ___________________________
BIẾT ___________________________
BIẾT ___________________________

8. Hãy ghi ra những câu Kinh Thánh (Sách, đoạn, câu)
mà sẽ giúp đỡ em trong việc nói với người khác về
Chúa.
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
9. Hãy ôn lại những câu Kinh Thánh em vừa học thuộc
lòng.

10. Hãy thuộc câu Kinh Thánh này:
"Vậy, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, Lẽ
thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến
cùng Cha." Giăng 14:6
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Đây là một số những câu Kinh Thánh quan trọng trong tập
sách này mà em nên học thuộc lòng.
Lu-ca 2:52
Ma-thi-ơ 24:35
Giăng 3:16
I Giăng 1:9
Mác 11:24
Ma-thi-ơ 6:9
Khi em đã học xong quyển sách này, hãy đưa cho giáo
viên của em để xem lại, kiểm tra lại bài làm của em và sau
đó sẽ đưa lại cho em.
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