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Bài Học 1
Con Đường Làm Môn Đồ
Mục tiêu bài học: Để chứng tỏ rằng làm một môn đồ không có nghĩa
là đạt được mục tiêu rồi dừng lại ở đó, mà là một con đường tiến
triển hướng về những mục tiêu mới trong sự học hỏi không ngừng
của chúng ta.
Con Đường Làm Môn Đồ
1. Kinh Thánh cho chúng ta biết việc làm một môn đồ khởi sự như thế
nào. Hãy đọc Ma-thi-ơ 4:19-20. Đức Chúa Giê-xu tìm gặp Phi-e-rơ
và Anh-rê lúc họ đang đánh cá, và Ngài kêu gọi họ.
____________________ và ta sẽ khiến ngươi _________
____________________. Họ lập tức bỏ chày lưới của mình và ___________
____________________.
2. Đức Chúa Giê-xu kêu gọi họ theo Ngài và Phi-e-rơ với Anh-rê đã
làm y như vậy. Để đi theo Chúa Giê-xu, họ phải quyết định theo
Ngài. Theo câu 20, điều này có nghĩa là bỏ chày lưới của họ và đi
theo Ngài. Quyết định đầu tiên của việc làm một môn đồ có một khía
cạnh tích cực lẫn tiêu cực. Theo câu 20, khía cạnh tiêu cực là gì?____
____________________ chày lưới của họ. Khía cạnh tích cực là
gì?________ ____________________ Chúa Giê-xu.
3. Khía cạnh tiêu cực trong quyết định đầu tiên để trở thành một môn
đồ là phải bỏ lại chài lưới của họ, và khía cạnh tích cực đó là đi theo
Chúa Giê-xu. Mỗi người, để được làm môn đồ của Chúa Giê-xu, phải
từ bỏ một điều gì đó mới có thể theo Ngài. Nếu bạn đã là một môn
đồ của Đức Chúa Giê-xu, bạn đã bỏ điều gì để theo Ngài? Nếu bạn
chưa phải là một môn đồ của Chúa, bạn phải từ bỏ điều gì để theo
Ngài? ____________________
Sự Hình Thành Một Môn Đồ
4. Môn đồ là một người học trò, và một người học trò thì cần có thầy
giáo. Trong trường hợp này, thầy giáo là Chúa Giê-xu. Qua Phúc Âm
Mác chúng ta được biết rằng Chúa Giê-xu đã phong chức cho mười
hai người, để họ được ở với Ngài. Làm một môn đồ tức là có một mối
tương giao mật thiết với Chúa Giê-xu. Hãy đọc Ma-thi-ơ 11:28-30.
Chúa Giê-xu phán, Hãy học biết ____________________
____________________. Chúa Giê-xu muốn các môn đồ học trở nên
giống như thầy mình. Nếu thầy có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì
người môn đồ cũng phải có lòng_____________ ____________________
và ____________________ nữa.
5. Đúng vậy, người môn đồ phải học hỏi từ thầy mình cho tới khi được
nhu mì và khiêm nhường như thầy mình. Trong một dịp khác, Chúa
Giê-xu nói việc này rất rõ. Hãy xem Ma-thi-ơ 10:24-25. Người môn
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6.

7.

8.

9.

đồ được giống như thầy mình, và người nô lệ được giống chủ mình
là đủ lắm rồi. Các môn đồ đã ở với Chúa Giê-xu nhiều năm, lắng
nghe những điều Ngài phán, nhìn thấy những việc Ngài làm, và đi
theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi.
Các môn đồ không chỉ có một mối tương giao với Đức Chúa Giê-xu,
nhưng cũng có mối liên hệ với những người khác. Có lúc Chúa Giêxu nói chuyện riêng với một môn đồ, nhưng hầu hết thì giờ họ hoạt
động với nhóm. Học hỏi nơi Chúa Giê-xu có nghĩa là học sống trong
một cộng đồng với mọi người khác. Học sống với nhau như một
nhóm không phải là việc dễ dàng. Hãy xem Ma-thi-ơ 18:1-5. Giữa
vòng các môn đồ cũng có sự tranh cạnh và ghen tị. Mỗi người đều
muốn biết xem ai sẽ là ____________________ trong
____________________ thiên đàng. Ngay cả giữa vòng các môn đồ, Đức
Chúa Giê-xu cũng phải đối diện với vấn đề tham vọng cá nhân.
Để trả lời câu hỏi ai là người lớn hơn hết trong vương quốc, Chúa
Giê-xu dạy rằng người lớn nhất phải là người hạ mình xuống và trở
nên như một ____________________. Sự khiêm nhường thật là chiếc
chìa khóa dẫn tới các mối quan hệ tốt đẹp. Các mối quan hệ xấu hầu
như luôn có nguồn gốc từ sự kiêu ngạo. Sự khiêm nhường tìm kiếm
ích lợi cho cả nhóm thay vì tập trung vào chỉ một cá nhân. Chúa Giêxu thậm chí cũng nói rõ rằng sự khiêm nhường là một đòi hỏi để vào
vương quốc Đức Chúa Trời. Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu nói
rõ bản chất của người môn đồ. Người môn đồ là một công dân nước
Đức Chúa Trời, và vì thế, phải khiêm nhường trước mặt Ngài. Lý do
khiến cho có nhiều nan đề giữa vòng các Cơ Đốc nhân là gì?
____________________
Khi Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đồ, Ngài nói với họ về mục đích
của một người môn đồ. Họ từng là ngư phủ, và Ngài bảo họ rằng
Ngài sẽ khiến họ trở nên ____________________ người. Đức Chúa Giêxu dạy họ trở thành những tay đánh lưới người bằng cách dạy họ về
lẽ thật, bằng cách bày tỏ quyền năng của Ngài, và bằng cách sai phái
họ ra đi giảng dạy. Làm một môn đồ không phải là một chương trình
học trừu tượng, mà là một hành động. Đức Chúa Giê-xu không nhốt
các môn đồ của mình mỗi ngày trong phòng học, nhưng Ngài đem họ
ra ngoài đường, lên núi, ra hồ, vào làng và các thành phố. Cách tốt
nhất để trở nên tay đánh lưới người là gì—ở trong phòng học hay ra
ngoài với người khác? ____________________
Trước khi rời khỏi thế gian này, Đức Chúa Giê-xu có những lời nhắn
nhủ cuối cùng và quan trọng nhất cho các môn đồ Ngài. Hãy đọc
Ma-thi-ơ 28:19-20. Hãy đi khắp thế gian và ____________________
muôn dân. Làm một môn đồ có nghĩa là khiến người khác cũng trở
thành môn đồ. Các môn đồ không được phép chỉ nhận những đặc
quyền và lời hứa của Nước Đức Chúa Trời rồi chỉ dùng riêng cho họ,
mà đòi hỏi phải rao truyền Phúc Âm cho cả thế giới. Việc môn đồ
hóa đòi hỏi bạn đi ra làm báp-tem và dạy dỗ mọi điều Đức Chúa Giêxu đã dạy. Báp-tem bằng nước là một lời chứng để khẳng định
quyết định học tập và đi theo Chúa Giê-xu. Một môn đồ trưởng
thành có trách nhiệm phải dạy dỗ các môn đồ mới mọi điều Đức
Chúa Giê-xu đã dạy. Điều gì xảy ra nếu một người tuyên bố rằng
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mình là một môn đồ, mà lại không môn đồ hóa những người khác?
____________________
10. Trước khi ra đi, Chúa Giê-xu phán, Này, ta hằng ở cùng các ngươi
luôn ____________________. Đức Chúa Giê-xu sai Đức Thánh Linh đến
để ban năng lực cho các môn đồ hằng ngày. Một môn đồ ngày càng
trở nên giống như Đức Chúa Giê-xu, cho tới khi được tầm thước vóc
giáng trọn vẹn của Chúa Cứu Thế (Ê-phê-sô 4:13). Một môn đồ trung
tín là người không chấp nhận ở yên một chỗ. Một số Cơ Đốc nhân
không chịu di chuyển sau khi họ đã quyết định “tiếp nhận Chúa Cứu
Thế.” Những người khác thì chỉ muốn làm thành viên, mà là những
thành viên thụ động trong Hội Thánh. Nhiều thành viên Hội Thánh
thậm chí không cho phép Đức Thánh Linh sử dụng họ để môn đồ hóa
những người khác. Người môn đồ sẽ luôn luôn nhắm tới mục đích
này. Hãy đọc I Giăng 3:2: Khi Ngài (Chúa Cứu Thế) hiện ra, chúng ta
sẽ__________ ____________________.

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Một số người chỉ nhìn xem việc làm môn đồ ở khía cạnh truyền giáo,
và xem việc trưởng thành không quan trọng. Như thế, họ sẽ có nhiều
người tin nhận Chúa Cứu Thế, nhưng ít môn đồ. Trong trường hợp
này thì phải làm sao?
2. Những người khác thì xem việc làm môn đồ là một phương tiện của
sự trưởng thành, và quên đi khía cạnh sinh sản. Vấn đề này có thể xử
lý như thế nào?
3. Nhiều thành viên Hội Thánh là những khán giả thụ động thay vì
những người dự phần tích cực vào công việc. Giải pháp cho vấn đề
này là gì?
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Bài Học 2
Sự Lựa Chọn Các Môn Đồ
Mục tiêu bài học: Xác định những đặc tính của những người mà Đức
Chúa Giê-xu chọn làm môn đồ Ngài.
1. Để biết cách Đức Chúa Giê-xu lựa chọn những môn đồ của Ngài, bạn
có thể xem trong Ma-thi-ơ 4:17-20. Chúa Giê-xu giảng về sự ăn năn
cho đoàn dân đông như là bước đầu tiên để thiết lập sự cai trị của
Đức Chúa Trời trong đời sống những người nghe Ngài. Rõ ràng Đức
Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ bằng cách giảng về sự ăn năn cho đoàn
dân đông. (Lu-ca 4:14-15). Đức Chúa Giê-xu giảng điều gì cho đoàn
dân đông? ____________________
2. Chúa Giê-xu giảng về sự ăn năn cho đoàn dân. Ngài cũng công bố
rằng vương quốc Đức Chúa Trời đang đến gần. Sự đến gần của
vương quốc Đức Chúa Trời có nghĩa là Đức Chúa Trời bắt đầu cai trị
trong đời sống của những ai ăn năn. Một người ăn năn nhìn nhận
rằng Chúa Giê-xu là Đấng tể trị trong đời sống người đó; đây là khởi
đầu của một đời sống trung thành với Chúa Giê-xu. Sự ăn năn có
nghĩa là Đức Chúa Giê-xu đã trở thành ____________________ của đời
sống bạn. Bạn có để cho Chúa Giê-xu trở thành Đấng cai trị đời sống
bạn chưa?
3. Theo như câu 18, Đức Chúa Giê-xu tìm gặp Phi-e-rơ và Anh-rê đang
thả lưới xuống biển vì họ đang ____________________. Chúa Giê-xu
gọi những ngư phủ ____________________ này trở thành các môn đồ
Ngài. Điều quan trọng cần lưu ý đó là Chúa Giê-xu kêu gọi những
người làm việc có trách nhiệm. Chúa Giê-xu không tìm kiếm những
người có địa vị xã hội cao trọng, mà Ngài cũng không tìm kiếm
những người vô trách nhiệm. Đức Chúa Giê-xu chọn loại người nào?
____________________. Theo bạn, vì sao Đức Chúa Giê-xu lại chọn
những loại người đó làm môn đồ mình? ____________________
4. Rõ ràng Đức Chúa Giê-xu lựa chọn những người làm việc vì Ngài
muốn những người có quyết định và lòng tận hiến, những người có
thể đáp ứng những đòi hỏi của sự làm môn đồ. Nhiều lúc có sự cám
dỗ để tìm kiếm những người thụ động, nghĩ rằng họ sẽ dễ dàng tiếp
nhận Phúc Âm. Nếu chúng ta trình bày cho họ một điều gì đó hấp
dẫn, có thể họ sẽ chấp nhận. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta
chỉ trình bày Phúc Âm với những người thất nghiệp và có nhu cầu?
Hãy trả lời tùy theo điều bạn suy nghĩ về vấn đề này.
____________________
5. Thường thì những người thất nghiệp và những người có nhu cầu tiếp
nhận Phúc Âm như là một sự ban cho lại trở nên lệ thuộc vào người
khác. Thay vì trình bày Phúc Âm như một sự ban cho, Chúa Giê-xu
trình bày Phúc Âm như một đòi hỏi. Trong câu 19, Ngài phán rằng,
Hãy theo ta. Câu này ở thể mệnh lệnh. Đây là một mạng lệnh. Chúa
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truyền lệnh cho chúng ta. Theo câu 20, Phi-e-rơ và Anh-rê đã hành
động như thế nào? ____________________
6. Họ bỏ chài lưới của họ và theo Ngài. Chúng ta không được nghĩ rằng
họ có nghĩa vụ phải làm theo một điều gì đó trái ý muốn họ. Phúc Âm
Giăng giải thích rằng Anh-rê đã nghe Giăng Báp-tít trình bày Chúa
Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Vì vậy Anh-rê bắt đầu đi
theo Chúa Giê-xu. Về sau ông đem Phi-e-rơ đến với Chúa. Như vậy,
rõ ràng Đức Chúa Giê-xu trình bày những đòi hỏi của việc làm môn
đồ cho những người nào bày tỏ quyết định đi theo Ngài. Bạn có nghĩ
rằng Phi-e-rơ và Anh-rê bị buộc phải theo Chúa Giê-xu không?
____________________. Vì sao họ lập tức đi theo Chúa Giê-xu?
____________________
7. Phi-e-rơ và Anh-rê không có nghĩa vụ phải đi theo Chúa Giê-xu,
nhưng họ tự nguyện đáp lại những đòi hỏi của việc làm môn đồ. Rõ
ràng không phải mọi người được gọi thì đều được chọn (Ma-thi-ơ
22:14). Hãy đọc Ma-thi-ơ 8:19-22. Thầy thông giáo trong phân đoạn
này nói có vẻ rất hùng hồn. Ông ta tỏ vẻ như mình có một cam kết vô
điều kiện. Tuy nhiên Đức Chúa Giê-xu đáp lời ông bằng cách nói rõ
những khó khăn và gian khổ của việc làm một môn đồ bằng cách
khẳng định rằng Con Người không có chỗ ____________________. Đức
Chúa Giê-xu đã trả lời như thế nào trước một người muốn điều gì đó
trước rồi mới theo Ngài sau? ____________________
8. Khi Chúa Giê-xu lựa chọn các môn đồ, Ngài đã phải loại bỏ một số
người. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không trực tiếp loại bỏ những người
nào dâng phó chính họ cho Ngài với vẻ ngoài như thể những ứng
viên cho cương vị môn đồ. Ngài chỉ khẳng định những đòi hỏi và khó
khăn của việc làm một môn đồ, và những người nào không chấp
nhận thách thức đó thì tự rút lui. Đây chính là sự khác biệt giữa đám
đông những người nghe, và nhóm nhỏ các môn đồ. Tinh thần của
đám đông thì khác nhau. Đức Chúa Giê-xu đã làm phép lạ cho năm
ngàn người ăn. Ngày hôm sau nhiều người đến tìm Chúa. Vì sao
những người này đến tìm Chúa? ____________________. Đức Chúa Giêxu nói người ta phải tìm kiếm loại thức ăn gì? ____________________.
9. Chúa Giê-xu muốn người ta không tìm kiếm thức ăn vật chất (tức là
thức ăn thuộc thể hoặc tự nhiên), mà tìm kiếm thức ăn đời đời. Khi
Ngài phán rằng họ phải ăn thịt Ngài, nhiều người không hiểu được,
và họ rút lui. Rồi Đức Chúa Giê-xu nói riêng với các môn đồ Ngài.
Hãy đọc Giăng 6:67. Đức Chúa Giê-xu hỏi các môn đồ thân cận nhất
của Ngài rằng họ có muốn bỏ đi không. Điều quan trọng cần lưu ý là
Đức Chúa Giê-xu không nài nỉ họ nói, nhưng Ngài chỉ chờ đợi cho
một câu trả lời can đảm và tự phát từ họ. Họ đã trả lời Ngài như thế
nào? ____________________. Bạn cảm thấy cái nào tốt hơn: nài nỉ người
ta tiếp nhận những món quà của Đức Chúa Trời, hay thách thức họ
bằng những đòi hỏi của việc làm môn đồ? Hãy giải thích quan điểm
của bạn. ____________________.
10. Trên một số phương diện, Phúc Âm trình bày đôi điều thu hút, nhưng
để trở thành những môn đồ vững mạnh, điều cần thiết đó là phải đối
diện với những đòi hỏi của việc làm môn đồ. Chúng ta phải nhớ rằng
Đức Chúa Giê-xu không ngừng làm việc với các đám đông, nhưng
8

Ngài biết chắc rằng sự tiếp nối công việc là tùy thuộc vào nhóm
những người được chọn, là những người có thể chịu kỷ luật đi theo
Chúa Giê-xu trong lĩnh vực hành động. Vì sao phải thành lập một
nhóm các môn đồ?

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Tất cả những ai bắt đầu học hỏi về việc làm môn đồ thì phải xem
mình là một môn đồ đã khởi hành trên con đường làm một môn đồ.
Mỗi người trong nhóm phải trả lời câu hỏi này: Việc làm một môn đồ
có ý nghĩa gì đối với tôi?
2. Nhiều Hội Thánh và các thành viên Hội Thánh ngày nay gặp những
thất bại nào trong việc làm môn đồ thật?
3. Làm thế nào để chúng ta liên hệ những món quà Phúc Âm đem tới và
những đòi hỏi của việc làm một môn đồ?
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Bài Học 3
Sự Hình Thành Các Môn Đồ
Khi Chúa Giê-xu Sống Với Họ
Mục tiêu bài học: Tìm những ví dụ về cách Đức Chúa Giê-xu minh
chứng bằng hành động những lời dạy của Ngài.
1. Trong bài học thứ nhất, bạn biết rằng người môn đồ học hỏi từ Chúa
Giê-xu những phẩm chất nhu mì và khiêm nhường. Cách tốt nhất để
học những phẩm chất này là nhìn xem hành động của một người bày
tỏ những phẩm chất đó. Hãy đọc Ma-thi-ơ 11:25. Đức Chúa Giê-xu
thừa nhận rằng những phẩm chất này là cần thiết để nhận lãnh sự
mặc khải thiêng liêng. Ai không thể nhận lãnh sự mặc khải thiêng
liêng? ____________________. Ai có thể nhận lãnh sự mặc khải
đó?__________________ ____________________.
2. Những lẽ thật thiêng liêng được che giấu khỏi những người khôn
ngoan và có học thức mà bày tỏ cho những em bé. Thái độ của Chúa
Giê-xu hoàn toàn trái ngược với thái độ của tôn giáo thế giới. Nhiều
người thời đó cũng như thời của chúng ta tin rằng sự mặc khải
thiêng liêng là tùy thuộc vào sự chuẩn bị về học thức. Tuy nhiên, Đức
Chúa Giê-xu bày tỏ cho chúng ta biết rằng thái đọ của tấm lòng là
quan trọng hơn tri thức. Hãy xem Lu-ca 2:46-47. Khi Chúa Giê-xu
được mười hai tuổi, Ngài đến đền thờ, giữa vòng những
____________________, và tất cả họ nghe về sự_______
____________________ và ____________________ của Ngài.
3. Chúa Giê-xu, ngay cả lúc Ngài còn trẻ, đã được các tiến sĩ luật
ngưỡng mộ vì sự khôn ngoan khác thường của Ngài. Về sau, các tiến
sĩ luật này có xung động với Chúa Giê-xu khi họ nhận thấy rằng sự
khôn ngoan của vị Thầy khiêm nhường này lớn hơn của họ. Chúa
Giê-xu không đặt nền tảng cho việc làm môn đồ trên luật pháp hoặc
nghi lễ, mà trên những phẩm chất của nhân cách. Hãy xem Giăng
14:6. Chúa Giê-xu phán rằng, Ta là ____________________,
____________________ và ____________________. Tất cả mọi luật pháp về
sự công bình đều thể hiện trong đời sống của chính Chúa Giê-xu
(Ma-thi-ơ 5:17).
4. Việc làm môn đồ là một việc rất đơn giản, nhưng lại rất sâu sắc. Hãy
xem Giăng 1:38-39. Lời mời của Chúa Giê-xu trong câu 39 rất đơn
giản. Ngài chỉ phán rằng: ____________________ và
____________________. Khi đi theo Chúa Giê-xu và quan sát nhân cách
cũng như những việc Ngài làm, người môn đồ bắt đầu học biết
những luật pháp công bình sâu sắc nhất. Người môn đồ có thể thấy
bài giảng được áp dụng ngay trước khi nghe bài giảng được công bố.
Đời sống của người giảng đạo hay sự giảng dạy của người đó điều
nào quan trọng hơn?
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5. Ngay cả cha mẹ cũng nhìn nhận rằng con cái của họ làm theo cách họ
sống hơn là những gì mà họ dạy bằng lời. Ví dụ, nếu con cái tranh
cãi đánh nhau, và cha mẹ rầy mắng chúng, và nói rằng chúng không
được cãi nhau, một giờ đồng hồ sau, cha mẹ lại cãi nhau, vậy thì điều
gì các con sẽ nhớ rõ nhất—điều cha mẹ làm hay điều cha mẹ nói?
____________________. Vì sao? ____________________
6. Bạn biết lời đáp cho câu hỏi trên rồi đó. Chỉ khi nào điều chúng ta nói
và việc chúng ta làm giống nhau, thì sự dạy dỗ mới có hiệu quả. Vì lý
do này, Chúa Giê-xu đã vun đắp một mối quan hệ rất gần gũi với
những người theo Ngài. Mối quan hệ gần gũi này là động lực làm sản
sinh ra sức mạnh trong chức vụ của các môn đồ. Hãy xem Mác 3:1315. Phòng học của Chúa Giê-xu lần này là một đỉnh núi. (Nhiều lần
Chúa Giê-xu đưa các môn đồ ra khỏi đám đông.) Kinh Thánh chép
rằng Ngài lập mười hai người ____________________ và
____________________. Chỉ sau khi họ ở với Ngài rồi thì họ mới được
sai đi giảng đạo, chữa bệnh và đuổi quỷ. Có nhiều lúc các tín hữu vội
vã cố gắng làm công việc của Đức Chúa Trời mà không ở với Chúa
Giê-xu đủ để có đủ năng lực làm việc đó. Điều gì xảy ra nếu chúng ta
cố gắng làm công việc Chúa mà không có quyền năng của Đức Chúa
Trời?
7. Các môn đồ đã phải tìm kiếm nơi Chúa Giê-xu quyền năng để làm
công việc của Đức Chúa Trời. Như đã đề cập, thái độ của đoàn dân
đông khác nhau. Nhưng để chuẩn bị cho các môn đồ, họ bắt đầu dự
phần vào chức vụ của Chúa Giê-xu. Sau một thời gian ở với nhau,
Ngài sai họ đi thành từng nhóm hai người đến nhiều nơi khác nhau.
Hãy xem Ma-thi-ơ 10:5-8. Chúa Giê-xu bảo họ phải làm y hệt những
gì Ngài đang làm. Chúa Giê-xu ra lệnh cho họ phải làm gì? Khi đi
đường, hãy rao giảng rằng: ____________________ thiên đàng
____________________. Hãy chữa lành____ ____________________, khiến
sống ____________________, làm sạch________ ____________________, và
trừ ____________________.
8. Chức vụ của các môn đồ không chỉ có giảng dạy, mà cũng phải đáp
ứng những nhu cầu khác nữa. Khi gần đến lúc ____________________,
Chúa Giê-xu dành nhiều thời gian hơn cho các môn đồ. Họ phải nhận
biết Chúa Giê-xu là ai, và một vài người trong số họ đã thấy sự vinh
hiển Ngài. Cùng lúc đó, Ngài cảnh báo họ về những sự thương khó
sắp đến để họ có thể đối diện với những sự thương khó đang chờ
đón họ. Ai đã tiếp nối chức vụ của Chúa Giê-xu sau khi Ngài rời khỏi
thế giới này? ____________________
9. Các môn đồ đã ở với Chúa Giê-xu sẽ tiếp tục công việc của Ngài. Nếu
Chúa Giê-xu không chuẩn bị nhóm các môn đồ, thì công việc của
Ngài sẽ phải chấm dứt. Thông qua các môn đồ này, công việc của
Chúa Giê-xu được mở rộng ra nhiều nơi. Chúng ta có thể nói rằng
ngày nay chúng ta nhận được Phúc Âm vì có những môn đồ trung tín
đã truyền đạt lại sứ điệp đó cho chúng ta. Ngày nay, công việc của
Chúa có thể được tiếp tục như thế nào? ____________________
10. Ngày nay có một nhu cầu rất lớn về những môn đồ đã học biết về
Chúa Giê-xu và tiếp tục công việc của Đức Chúa Trời. Ngày nay
chúng ta không có sự hiện diện thuộc thể của Chúa Giê-xu, nhưng
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Đức Thánh Linh hiện đang ở đây để giúp đỡ chúng ta làm công việc
(Ma-thi-ơ 28:20). Hãy xem Giăng 16:7, 13, 14. Rõ ràng ngày nay Đức
Thánh Linh hướng dẫn các môn đồ của Đức Chúa Giê-xu. Khi một
người cố gắng làm công việc của Đức Chúa Trời mà không được sự
giúp đỡ của Đức Thánh Linh thì sẽ để lại hậu quả gì?

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Sự mặc khải thiêng liêng tùy thuộc vào thái độ khiêm nhường hơn là
sự chuẩn bị nhiều. Cách tốt nhất để chuẩn bị các môn đồ cho Chúa
Giê-xu là gì?
2. Ngay cả khi chúng ta không có sự hiện diện thuộc thể của Chúa Giêxu, làm thế nào các môn đồ thời nay có thể học biết về Chúa Giê-xu?
3. Vì sao nhiều người thời nay đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế nhưng lại
tiếp tục không trung tín theo Chúa? Chúng ta nên làm gì để cải thiện
tình trạng đó?
4. Ngày nay, chúng ta có thể làm gì để xây dựng những môn đồ thân
cận, là những người sẽ tiếp tục công việc?
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Bài Học 4
Sự Đào Tạo Môn Đồ
Của Chúa Giê-xu (Phần 1)
Mục tiêu bài học: Xác định những phẩm chất nhân cách của Đức
Chúa Giê-xu vốn trở thành phẩm chất nhân cách của một môn đồ.
1. Chúa Giê-xu đã sống đúng theo điều Ngài dạy dỗ, và Ngài cũng dạy
những gì Ngài đã sống. Trong chính trị ngày nay, người ta hứa nhiều
điều để gây ấn tượng cho những người khác, và rồi người ta quên đi
những lời hứa đó. Cũng có rất nhiều lời nói tôn giáo đề ra những lý
tưởng công chính vĩ đại, nhưng chẳng có mấy ai thực hiện những lý
tưởng này. Có nhiều người bị cám dỗ suy nghĩ rằng Chúa Giê-xu chỉ
là một người cuồng tín khác. Nhưng Chúa Giê-xu thì khác. Cuộc
sống của Ngài rất khác biệt, và những sự dạy dỗ của Ngài làm thay
đổi người khác. Hãy xem Ma-thi-ơ 5:1-3. Chúa Giê-xu phán với các
môn đồ Ngài rằng, Phước cho những ai có lòng ____________________.
Chúa Giê-xu đã bày tỏ thái độ này khi Ngài phán rằng Ngài có lòng
khiêm nhường. Theo bạn, phần lớn người ta nghĩ việc có lòng khó
khăn nghĩa là gì? ____________________.
2. Rõ ràng người ta nghĩ rằng có lòng giàu có thì mới tốt. Hãy xem Mathi-ơ 5:13-16. Các môn đồ của Chúa Cứu Thế là
____________________ của đất và ____________________ của thế gian. Sự
khiêm nhường phải được bày tỏ bằng sự phục vụ những người khác.
Có nhiều lúc ngay cả các thành viên trong Hội Thánh cũng không
hiểu sự khiêm nhường. Họ nghĩ rằng người khiêm nhường phải nói
rằng mình không thể làm được nhiều. Nhưng người môn đồ khiêm
nhường đã là muối của đất và ánh sáng của thế gian. Câu nào bày tỏ
sự khiêm nhường thật, “Tôi không có nhiều khả năng; thà để một
người khác làm thì hơn,” hay “Đức Chúa Trời sẽ giúp tôi làm những
việc lớn”? ____________________
3. Người khiêm nhường nhất là người mà Đức Chúa Trời có thể dùng
nhiều nhất. Người khiêm nhường là người sẵn sàng đầu phục Đức
Chúa Giê-xu như là Đấng Cai Trị mình. Hãy xem Ma-thi-ơ 5:17-20.
Chúa Giê-xu bày tỏ sự khiêm nhường của Ngài bằng cách thuận
phục thẩm quyền Cha Ngài. Đây là cách Ngài bày tỏ rằng không đến
để hủy phá luật pháp, nhưng đến để ____________________. Người
môn đồ Chúa Giê-xu cũng thuận phục dưới thẩm quyền của Ngài.
Bất cứ ai phạm một trong những điều răn này sẽ bị xưng là
____________________ trong nước Đức Chúa Trời, và bất cứ ai dạy
những điều răn này sẽ được gọi là ____________________ trong nước
ấy. Điều này khẳng định những gì chúng ta đang học hỏi, rằng một
người khiêm nhường thì được xem là lớn lao trong vương quốc Đức
Chúa Trời.
4. Hãy đọc phước lành thứ hai trong Ma-thi-ơ 5:4. Đây cũng là một sự
dạy dỗ cách mạng. Chúa Giê-xu phán, Phước cho những kẻ
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5.

6.

7.

8.

14

____________________. Người ta nghĩ rằng những ai cười là những
người hạnh phúc hoặc được phước. Những ai khóc (hoặc than khóc)
nhìn biết lỗi lầm của họ và ăn năn. Chúa Giê-xu phán họ sẽ được
____________________. Nhưng có câu nói rằng, “Đàn ông không khóc.”
Bạn nghĩ thế nào? Đàn ông có nên khóc không? Khi nào?
____________________
Những ai than khóc sẽ nhận được sự yên ủi. Chúa Giê-xu, Người vĩ
đại nhất, đã khóc khi bạn của Ngài là La-xa-rơ qua đời. Phi-e-rơ đã
khóc sau khi ông chối Thầy Ngài ba lần. Kinh Thánh cho chúng ta
biết rằng những người đàn ông vĩ đại đã khóc. Chúng ta nên than
khóc về những lầm lỗi của mình để có thể sống đời sống tốt hơn.
Chúa Giê-xu đã đề cập đến một số những lỗi lầm thông thường của
chúng ta. Hãy xem Ma-thi-ơ 5:21-26. Sự nóng giận là nguồn gốc
của những hành vi bạo lực. Khi chúng ta đem của tế lễ đến dâng cho
Chúa, và nhận thấy rằng mình đã làm buồn lòng anh em mình, chúng
ta phải làm gì trước hết? ____________________
Những ai than khóc về tội lỗi của mình thì nhìn biết tội lỗi đó và hòa
giải với người anh em mà mình đã gây vấp phạm, rồi mới đem của tế
lễ của mình dâng lên cho Đức Chúa Trời. Người môn đồ thật của
Chúa Giê-xu muốn sống hòa thuận với các môn đồ khác. Nhưng
cũng có những lầm lỗi khác. Hãy xem Ma-thi-ơ 5:27-32. Sự tham
lam là cội nguồn của tội ngoại tình. Tội này rất là nghiêm trọng, và
Chúa Giê-xu phán rằng thà chịu khổ về phần xác vẫn tốt hơn là
không chung thủy trong lời thề hôn nhân. Dĩ nhiên, việc ngược đãi
thân thể chúng ta sẽ không giải quyết được tấm lòng tham lam. Một
tấm lòng than khóc trong sự ăn năn thật có thể giải cứu khỏi cái ách
này, và vì thế nhận được sự yên ủi. Giải pháp cho vấn đề ngoại tình là
gì?___________ ____________________
Người đó phải đổ nước mắt ăn năn như Đa-vít ngày xưa vậy, và để
Đức Chúa Trời ban cho mình một tấm lòng mới. Người nào than khóc
trong sự ăn năn chân thành sẽ được thanh tẩy tấm lòng tội lỗi. Hãy
xem Ma-thi-ơ 5:33-37. Người ta trở nên quen thuộc với sự lừa dối
kẻ khác bằng cách nói dối; nhiều đến nỗi tòa án phải lấy lời thề.
Nhưng một người nói dối thì vẫn sẽ không nói thật cho dù có thề đi
nữa (điều này gọi là phản bội lời thề trước tòa). Chúa Giê-xu không
chỉ cấm sự bội lời thề, nhưng cũng ____________________. Người nào
luôn nói sự thật thì không cần phải thề. Vì sao chúng ta không nên
thề thốt? ____________________ Vì sao phản bội lời thề là sai?
____________________
Hãy xem Ma-thi-ơ 5:5, phước lành thứ ba. Phước cho người
nào______________ ____________________ vì họ sẽ ____________________
đất. Người thế gian suy nghĩ ngược lại. Họ tin rằng cách để giành
nhiều lãnh thổ hơn là đánh nhau. Nhiều cuộc chiến tranh là hậu quả
của việc muốn mở rộng bờ cõi và gia tăng quyền lợi kinh tế. Người
nhu mì tìm kiếm phúc lợi cho người khác. Hãy xem Ma-thi-ơ 5:3839. Người nào tìm cách trả thù đòi mắt đền ____________________ và
răng đền ____________________. Người đầy hận thù thậm chí còn
muốn đổi mỗi cái răng mình mất lấy vài cái răng của kẻ thù. Nhưng

người môn đồ nhu mì sau khi bị người khác đánh, sẽ đưa
_____________________.
9. Hãy xem Ma-thi-ơ 5:40-42. Người thế gian chỉ làm điều luật pháp
đòi hỏi nơi họ, nhưng người môn đồ nhu mì sẽ không mang gánh
nặng chỉ một dặm, nhưng ____________________ dặm. Điều đó có
nghĩa là người môn đồ thật của Chúa Cứu Thế không phục vụ vì
nghĩa vụ, mà phục vụ cách tự nguyện.
10. Hãy xem Ma-thi-ơ 5:43-48. Điều rất bình thường đó là chúng ta yêu
thương những người yêu thương chúng ta, nhưng người môn đồ nhu
mì của Chúa Giê-xu cũng phải yêu thương ____________________. Thật
không thể nào vâng theo những mạng lệnh của Chúa nếu không có
tình yêu thương của Ngài ở trong lòng chúng ta. Rõ ràng Chúa Giêxu muốn môn đồ Ngài có những đức tính mà Ngài bày tỏ. Một môn
đồ phải làm gì khi có những xung đột giữa những người hàng xóm
với nhau?__________ ____________________. Và xung đột giữa các
nước?

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Chúng ta khác với thế gian, nhưng chúng ta phải chinh phục họ về
cho Chúa Cứu Thế. Làm thế nào để chúng ta tách rời khỏi điều ác mà
vẫn chinh phục được các tội nhân?
2. Làm thế nào để chúng ta trở thành sự sáng và muối trong cộng đồng
của chúng ta?
3. Sự nóng giận, ngoại tình hay lừa dối, điều nào tệ hại hơn? Làm thế
nào để có thể loại bỏ những điều ác này?
4. Làm thế nào để Hội Thánh có thể bày tỏ cho cộng đồng thấy rằng
chúng ta mang gánh nặng của họ thêm một dặm nữa?
5. Làm thế nào để chúng ta bày tỏ lời chứng của mình cho những người
có thẩm quyền trong các dịch vụ công cộng sử dụng bạo lực chống
lại con người?
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Bài Học 5
Sự Đào Tạo Môn Đồ
Của Chúa Giê-xu (Phần 2)
Mục tiêu bài học: Xác định những phẩm chất nhân cách mà một môn
đồ cần phải có.
1. Hãy đọc phước lành thứ tư trong Ma-thi-ơ 5:6. Nếu chúng ta muốn
được đầy dẫy và thỏa lòng, chúng ta phải ____________________ và
____ sự công bình. Từ cuộc sống bình thường, chúng ta nhận biết
rằng ngay cả trẻ con cũng muốn ăn khi chúng bị đói. Một môn đồ thì
đói và khát sự công bình. Nhưng Đức Chúa Giê-xu có cảnh báo về
việc làm sự công chính chỉ để gây ấn tượng cho những người khác.
Hãy xem Ma-thi-ơ 6:1-4. Những kẻ giả hình làm gì khi họ bố thí?
____________________. Vì sao họ làm như vậy? ____________________.
Chúng ta phải dâng hiến như thế nào để nhận được phần thưởng của
Đức Chúa Trời? ____________________
2. Hãy đọc Ma-thi-ơ 6:5-6. Vì sao những kẻ giả hình thích đứng cầu
nguyện trước mặt người khác? Để được ____________________ của
____________________. Cầu nguyện là sự gặp gỡ riêng tư với Đức Chúa
Trời, và chúng ta phải nhớ rằng trong lúc cầu nguyện, chúng ta ở
trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện sâu sắc nhất là
khi chúng ta ở một mình với Đức Chúa Trời. Chúng ta nên cầu
nguyện chủ yếu là ở đâu, tại nhà riêng hay trong các buổi thờ
phượng của Hội Thánh? ____________________. Người nào cầu nguyện
với lòng đói khát sự công bình là người khao khát và sẽ nhận lãnh
được phần thưởng của Đức Chúa Trời.
3. Hãy đọc Ma-thi-ơ 6:7-13. Nếu sự cầu nguyện chỉ là một việc làm
mang tính tôn giáo, thì đó chỉ là lời nói và sự lập lại vô ích. Bạn có
biết những lời cầu nguyện rỗng tuếch không? ____________________.
Những lời cầu nguyện đó như thế nào? ____________________. Nhưng
Đức Chúa Trời biết những nhu cầu của chúng ta ngay cả trước khi
chúng ta cầu xin Ngài. Sự cầu nguyện phải là một cuộc đối thoại với
Chúa mà chúng ta không chỉ nói với Ngài, nhưng cũng lắng nghe
Ngài. Hãy suy gẫm bài cầu nguyện của Chúa. Trong bài cầu nguyện
này, người môn đồ đói khát hỏi xin rằng ____________________ được
đến và ____________________ của Đức Chúa Trời được nên. Chỉ khi nào
chúng ta thuận phục ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì chúng ta mới có
thể cầu xin Chúa ban cho lương thực____________
____________________. Trong lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta
nên bày tỏ điều gì trước, lời ngợi khen Đức Chúa Trời, hay những sự
cầu xin của chúng ta? ____________________
4. Hãy đọc phước lành thứ năm. Người thương xót nhận được
____________________. Nếu chúng ta muốn được thương xót, chúng ta
phải bày tỏ lòng thương xót cho những người khác. Khi chúng ta lặp
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5.

6.

7.

8.

9.

lại bài cầu nguyện của Chúa, chúng ta nói rằng, Xin tha tội cho chúng
con, như chúng con ____________________ những kẻ
____________________ nghịch cùng chúng con. cũng hãy đọc trong
Ma-thi-ơ 6:14-15. Nếu chúng ta tha thứ cho những người khác, thì
____________________ của chúng ta sẽ tha thứ những
____________________ của chúng ta. Điều này cho thấy rằng Đức Chúa
Trời muốn các môn đồ Ngài có mối quan hệ tốt với những người
khác.
Đôi lúc chúng ta có những xung đột cá nhân khó tha thứ. Khi hai
người cảm thấy bị xúc phạm, người này chờ người kia thực hiện
bước hòa giải đầu tiên. Nhưng Ma-thi-ơ 5:23-24 nói rằng người gây
vấp phạm phải là người thực hiện bước hòa giải, và Ma-thi-ơ 18:15
nói rằng người bị vấp phạm cũng phải thực hiện bước hòa giải nữa.
Theo bạn, người gây vấp phạm hay người bị vấp phạm nên tìm kiếm
sự hòa giải?
Hãy xem phước lành thứ sáu trong Ma-thi-ơ 5:8. Ai sẽ thấy Đức
Chúa Trời? Người ____________________. Người có lòng trong sạch là
những người không bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì trái ngược ý muốn
của Đức Chúa Trời. Hãy xem Ma-thi-ơ 6:16-18. Người môn đồ nào
kiêng ăn chân thành thì tập trung vào ý muốn Đức Chúa Trời mà
không bị phân tâm bởi những ham muốn thể xác, thức ăn hoặc
những sở thích cá nhân. Ma-thi-ơ 17:21 nói với chúng ta rằng kiêng
ăn cầu nguyện có thể giúp người môn đồ nắm bắt quyền năng của
Đức Chúa Trời để đuổi tà linh. Bạn có biết trường hợp kiêng ăn
phước hạnh nào trong thời của mình không? ____________________.
Hãy giải thích ngắn gọn. ____________________.
Hãy xem Ma-thi-ơ 6:19-23. Người môn đồ có lòng trong sạch sẽ
đánh giá đúng giá trị của vật chất. Điều gì sẽ xảy ra cho những của
cải trần thế (tài sản) của chúng ta? ____________________. Với những
của cải chúng ta để trên trời? ____________________. Lòng người đánh
giá cao những gì con mắt nhìn thấy. Quả thật tài sản trần tục có thể
có giá trị, nhưng chỉ là giá trị tạm thời. Khi chúng ta qua đời, thứ của
cải nào sẽ có giá trị dài lâu? ____________________
Hãy xem Ma-thi-ơ 6:24-26. Người môn đồ có lòng trong sạch sẽ
không phân chia lòng trung thành của mình giữa hai chủ, vì Chúa
Giê-xu là Chúa và Chủ của người đó. Điều gì xảy ra nếu một Cơ Đốc
nhân cố gắng làm tôi hai chủ?________________ ____________________.
Cơ Đốc nhân nào cố gắng phục vụ Đức Chúa Trời và sự giàu có thì
tức là không tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm lo cho mình. Chúa
Giê-xu không lên án công việc chân thật, nhưng chỉ lên án sự bối rối
và lo lắng. Việc làm có phải là điều ác không? ____________________.
Sự bối rối, lo lắng có phải một tội không? ____________________.
Hãy xem Ma-thi-ơ 6:27-32. Đức Chúa Trời đã chu cấp cho chim trên
trời, cho hoa huệ ngoài đồng, và cho loài cỏ vốn sống không lâu. Sự
lo lắng không đem lại kết quả tốt. Lo lắng và bối rối có thể thêm
được điều gì cho chúng ta không?_____________ ____________________.
Thật sự không có lý do gì để chúng ta phải lo lắng, vì Cha Thiên
Thượng của chúng ta biết những gì chúng ta cần thậm chí trước khi
chúng ta cầu xin (Ma-thi-ơ 6:8-9). Nếu Cha Thiên Thượng của chúng
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ta chăm sóc các loài cây, thì Ngài sẽ còn chăm sóc chúng ta nhiều
hơn biết bao nhiêu! Đối với người môn đồ có lòng trong sạch, Đức
Chúa Trời không chỉ là Chúa và Chủ, mà Ngài cũng là
____________________ của chúng ta, Đấng chăm sóc chúng ta.
10. Hãy đọc Ma-thi-ơ 6:33-34. Được sự chăm sóc của Cha là một đặc ân
của những ai thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta nên tìm
kiếm vương quốc Đức Chúa Trời lúc nào: trước hay sau tất cả mọi sự
khác? ____________________. Sau khi chúng ta tìm kiếm vương quốc
Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì có lời hứa gì cho chúng
ta? Mọi điều khác nữa sẽ được ____________________.
11. Đức Chúa Trời hữa đáp ứng mọi nhu cầu của người nào thuận phục
sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nhiều lúc có những người tự gọi mình là
Đức Chúa Trời nhưng lại cố gắng thúc đẩy những chương trình đem
lại lợi ích và phát triển kinh tế cho những người chưa thuận phục đời
sống của họ dưới sự tể trị của Chúa Giê-xu. Thường thì những người
này nhận lãnh sự giúp đỡ rồi đem dùng vào những thói quen gian ác
của họ. Bạn có biết ai đã từng đầu phục ý muốn của Chúa nhưng rồi
lại sa ngã không? _____________________. Hãy làm chứng ngắn về
người đó._________________ _____________________.

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Hãy giải thích cách Đức Chúa Trời thỏa mãn cơn đói và khát trong
đời sống của bạn.
2. Bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời lắng nghe những lời lập lại vô ích
của chúng ta không? Ngài có đáp lại những lời đó không?
3. Một môn đồ của chúng ta có thể nói rằng, “Tôi không thể tha thứ cho
người anh em đó vì anh ta đã xúc phạm tôi quá đỗi?” hay không?
Điều gì sẽ xảy đến với chúng ta nếu chúng ta không tha thứ cho anh
em mình?
4. Giàu có phải là xấu không? Vì sao giàu có thì lại nguy hiểm (đặc biệt
là đối với một Cơ Đốc nhân)?
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Bài Học 6
Sự Đào Tạo Môn Đồ
Của Chúa Giê-xu (Phần 3)
Mục tiêu bài học: Tiếp tục xác định những phẩm chất nhân cách của
Chúa Giê-xu mà một môn đồ cần phải có.
1. Trong bài học này bạn sẽ học về những phẩm chất trong đời sống
của Chúa Giê-xu mà một môn đồ cần phải có, như đã giải thích trong
những phước lành cuối cùng và trong phần cuối của Bài Giảng Trên
Núi. Hãy xem Ma-thi-ơ 5:9. Ai sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời?
____________________. Ngày nay có nhiều xung đột giữa các nước,
những người láng giềng, và đôi khi thậm chí là giữa anh em với
nhau. Người môn đồ nào biết cách làm một người hòa giải sẽ có một
mục vụ thật tốt. Có nhiều sách vở và sách giáo khoa nói về mối quan
hệ con người. Theo bạn, ai là những người hòa giải tốt nhất?
____________________.
2. Hãy xem Ma-thi-ơ 7:1-2. Nếu chúng ta vội vàng đoán xét người
khác, chúng ta cũng sẽ bị ____________________. Bản chất con người là
đoán xét người khác rất gay gắt, trong khi lại rất dễ dàng đối với
chính mình. Tuy nhiên, theo những lời dạy của Chúa Giê-xu, tất cả
chúng ta sẽ được đoán xét bởi cùng một ____________________. Nhìn
chung, trên thế giới có một tiêu chuẩn công lý cho những người
thuộc tầng lớp xã hội hoặc kinh tế cao, và một tiêu chuẩn khác cho
những người nghèo và thấp kém. Một người hòa giải thực sự có thể
chấp nhận những tiêu chuẩn công lý khác biệt này hay không?
____________________. Vì sao? ____________________.
3. Hãy xem Ma-thi-ơ 7:3-5. Thật buồn cười khi thấy một người có cây
đà thật to trong mắt mình mà lại cố gắng lấy ____________________ ra
khỏi mắt một người khác! Cố gắng lấy cái giằm ra khỏi mắt anh em
mình có phải là điều sai không? ____________________. Nhưng chúng
ta phải làm gì trước? ____________________. Nhiều lúc những vấn đề
chúng ta thấy rõ nhất hoặc lên án nhiều nhất trong đời sống người
khác, chính là những vấn đề mà chúng ta đang vấp phải. Người hòa
giải sửa lại cho ngay thẳng đời sống của mình trước rồi mới sửa cho
những người khác.
4. Hãy xem Ma-thi-ơ 7:6. Bạn có nghĩ rằng heo sẽ cẩn thận với ngọc
trai không? ____________________. Vì sao? ____________________. Chúng
ta phải cẩn thận không được đoán xét sai người khác, nhưng câu
năm cũng dạy rõ ràng rằng chúng ta phải biết nhận định. Có những
điều thánh khiết và quý giá đến độ chúng ta không nên ném chúng ra
trước những người sẽ xé bỏ chúng và giày đạp dưới chân. Vào
những ngày đó, có nhiều người nhạo báng công việc của Đức Thánh
Linh, bằng cách nói rằng Chúa Giê-xu đuổi quỷ bằng cách sử dụng
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quyền lực của ma quỷ. Chúng ta nên chia sẻ những kinh nghiệm quý
báu và sâu sắc trong Chúa của mình với ai? ____________________.
5. Hãy xem Ma-thi-ơ 5:10. Người thế gian sẽ nói rằng, “Phước cho
người nào nổi tiếng,” nhưng Chúa Giê-xu công bố rằng: Phước cho
người nào ____________________ vì ____________________. Có nhiều
người chịu khổ vì cớ sự bất công của chính họ, nhưng có khá ít
người chịu khổ vì cớ sự công bình. Phao-lô viết rằng những ai sống
tin kính trong thế giới này sẽ gặp bắt bớ (II Ti-mô-thê 3:12). Đối với
nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay, đời sống Cơ Đốc rất là thoải mái, và vì
thế họ thường cố gắng tránh bất cứ hình thức bắt bớ nào. Vì sao
ngày nay có ít sự bắt bớ hơn vào thời Chúa Giê-xu?
____________________. Bạn có biết trường hợp bắt bớ nào ngày nay
không? Xin giải thích: ____________________.
6. Hãy xem Ma-thi-ơ 7:7-12. Những ai gặp bắt bớ phải duy trì một mối
tương giao mật thiết với Cha Thiên Thượng của họ. Đức Chúa Trời
sẵn sàng ban ơn cho những ai _____________________. Nếu bạn là cha
(hay là mẹ) thì có trao cho đứa con đang đói của mình đá hay rắn
không? ____________________. Bạn có tin cậy nơi lòng nhân từ của Cha
Thiên Thượng không? _____________________. Theo câu 12, sự tóm tắt
luật pháp và các lời tiên tri là gì? ____________________.
7. Hãy xem Ma-thi-ơ 7:13-14. Những ai gặp sự bắt bớ hy vọng chờ đợi
ngày mà Vị Thẩm Phán Tối Thượng sẽ đoán xét mọi sự cách công
bằng. Trông có vẻ lạ, nhưng con đường dẫn tới sự cứu rỗi có
____________________, và con đường dẫn tới sự diệt vong thì lại có
_____________________. Như vậy, người bị bắt bớ có sự bảo đảm về sự
sống đời đời, cho dẫu nhiều người xung quanh người đó đang đi đến
chỗ hư mất.
8. Hãy xem Ma-thi-ơ 5:11-12. Các môn đồ được phước và vui vẻ khi
người ta vu oan cho họ. Theo câu 12, họ phải phản ứng như thế nào
trước điều này? ____________________. Hãy xem Ma-thi-ơ 7:15-19.
Những kẻ lừa dối tôn giáo là những tiên tri giả đội lốt chiên, nhưng
bên trong họ là ____________________. Làm thế nào để bạn biết được
một cái cây là tốt hay xấu? ____________________. Làm thế nào để
nhận biết được một tiên tri giả? ____________________.
9. Hãy xem Ma-thi-ơ 7:21-23. Một loại người dối trá khác là người làm
tất cả mọi thứ ngoại trừ vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Người đó
sẽ nói, Lạy Chúa, lạy Chúa, khiến cho người ta nghĩ rằng người ấy
đang ở dưới sự tể trị của Chúa Cứu Thế. Người đó thậm chí có thể
làm nhiều dấu kỳ phép lạ mạo danh Chúa Giê-xu. Nói tiên tri, đuổi
quỷ và làm phép lạ có phải là điều sai không? ____________________.
Tuy nhiên, nếu làm nhiều điều nhân danh Chúa Cứu Thế mà lại
không sẵn sàng làm theo _____________________ của Cha trên trời là
sai.
10. Bây giờ hãy đọc đoạn cuối của Bài Giảng Trên Núi trong Ma-thi-ơ
7:24-29. Trong phân đoạn này chúng ta thấy có bằng chứng về một
người môn đồ thật. Người khôn ngoan là người lắng nghe những lời
dạy này và ____________________ chúng. Người dại là người lắng nghe
những lời này, nhưng ____________________. Điều gì đã xảy ra cho nhà
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của người khôn ngoan? ____________________. Và nhà của người dại?
____________________.

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Một môn đồ có thể làm người hòa giải trong gia đình, trong cộng
đồng và trong đất nước như thế nào?
2. Chúng ta có một sứ điệp hòa bình cho các nước không? Sứ điệp đó là
gì?
3. Trong quá khứ đã có nhiều hình thức bắt bớ bằng bạo lực. Hình thức
bắt bớ trong thời đại của chúng ta là gì?
4. Những lời dạy của các tiên tri giả trong thời chúng ta là gì?
5. Những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời là tốt lành, nhưng
bằng chứng của một môn đồ thật là gì?
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Bài Học 7
Sự Đào Tạo Môn Đồ
Qua Các Mối Quan Hệ Con Người
Mục tiêu bài học: Xác định những thái độ đặc trưng của một người
môn đồ trong mối quan hệ với những người khác.
1. Người môn đồ trong chương trình huấn luyện của Đức Chúa Giê-xu
đã phải học biết cách sống với những người khác. Chúa Giê-xu tập
họp mười hai người vốn rất khác nhau về nhân cách và tính khí. Phie-rơ thì rất bốc đồng, và bày tỏ quan điểm mau lẹ. Giăng thì im lặng
hơn, nhưng rất tận tâm với Thầy mình. Thô-ma luôn muốn những lý
luận rõ ràng để đặt đức tin mình lên đó. Các môn đồ giống như một
phòng thí nghiệm của các mối quan hệ con người mà trong đó
những người rất khác nhau phải học biết sống chung với nhau. Theo
bạn, vì sao các môn đồ cần phải sống và làm việc chung với nhau?
____________________
2. Các môn đồ đã phải làm việc với nhau để đạt được những thái độ
đúng đắn trong các mối quan hệ của họ với người khác. Khi họ đi
chung một nhóm với Chúa Giê-xu, mỗi môn đồ đang hình thành
những thái độ ngày càng giống Chúa hơn. Bạn có nhớ các môn đồ đã
cãi nhau như thế nào về việc ai là người lớn hơn hết trong vương
quốc Đức Chúa Trời không? Chúa Giê-xu bảo với họ rằng họ phải có
lòng khiêm nhường và đơn sơ như một đứa trẻ mới được kể là lớn
trên thiên đàng. Nước thiên đàng gồm có những người “có lòng khó
khăn.” Thái độ nào là cần thiết nhất để sống với những người khác?
____________________.
3. Sự khiêm nhường là điều tối cần thiết để vâng phục Đức Chúa Trời và
sống với người khác. Để các môn đồ học được sự khiêm nhường
không phải dễ dàng. Hãy xem Ma-thi-ơ 20:20-28. Ngay cả mẹ của
hai môn đồ cũng muốn Chúa Giê-xu cất nhắc cho hai con trai mình,
một người ở bên ____________________ và người kia ở bên
____________________ với ____________________ khi Chúa Giê-xu vào
vương quốc của Ngài. Khi các môn đồ khác nghe điều này, họ
____________________. Đức Chúa Giê-xu giải thích rằng trong những
vương quốc trần tục, người được kể là lớn thì có thẩm quyền trên
những người còn lại, nhưng giữa vòng các môn đồ thì có quy luật
như vầy: Ai trong các ngươi muốn làm đầu, ____________________.
4. Người môn đồ phải là một tôi tớ vì Chúa Giê-xu đến để phục vụ và
thậm chí để ____________________ cho nhiều người. Chúa Giê-xu là
tấm gương tốt nhất cho các mối quan hệ con người. Ngài đã sống để
phó chính mình Ngài vì người khác. Bản chất của tình yêu thương
trong thế giới là cố gắng lấy một điều gì đó về cho chính bản thân.
Lúc đầu, Phi-e-rơ đã bỏ lưới của mình đi theo Chúa Giê-xu, nhưng
khi đến thời điểm cuối cùng Ngài ở với các môn đồ, Chúa Giê-xu hỏi
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5.

6.

7.

8.

9.

Phi-e-rơ là ông có yêu Ngài hơn những tấm lưới này không. Bản chất
của tình yêu trần thế là gì?____________ ____________________. Bản chất
của tình yêu trong Chúa là gì?____________ ____________________.
Tình yêu trong Chúa không hề trừu tượng, mà rất thực tế. Các môn
đồ phải bày tỏ tình yêu thương đối với Thầy mình và đối với nhau.
Tình yêu nầy trước hết hướng về Chúa Cứu Thế. Người môn đồ trước
hết tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời. Hãy xem Ma-thi-ơ 19:2729. Vâng phục Chúa Cứu Thế có thể hàm nghĩa phải từ bỏ gia đình
và tài sản, nhưng Chúa Cứu Thế hứa rằng những người đó sẽ nhận
lãnh____________ ____________________ phần hơn
____________________. Chúa Cứu Thế cũng hứa rằng những ai đã theo
Ngài sẽ ngồi ____________________. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng những ai
chịu khổ với Đức Chúa Trời cũng sẽ được ____________________ với
Ngài.
Dẫu một môn đồ sẵn sàng từ bỏ gia đình để theo Chúa, thì điều đó
không có nghĩa là các môn đồ không có những mối quan hệ con
người. Hãy xem Ma-thi-ơ 18:6-9. Người môn đồ phải cẩn thận
không làm ____________________ những đứa nhỏ (trẻ em). Những đứa
nhỏ, theo Ma-thi-ơ 18:5, đề cập đến những đứa nhỏ noi theo gương
người lớn. Người môn đồ trung tín sẽ ảnh hưởng người khác nhiều
hơn bằng chính tấm gương của mình hơn là bằng sự dạy dỗ. Một
tấm gương tốt là lời chứng tốt nhất của một môn đồ, và lời chứng tệ
hại của một người giả làm một môn đồ là một tấm gương
____________________.
Người môn đồ cũng có trách nhiệm cố gắng đem những người lầm
lạc trở về với Chúa Giê-xu. Hãy xem Ma-thi-ơ 18:10-14. Khi một
người anh em lầm lạc khỏi con đường môn đồ, nhiều khi người đó
dễ dàng bị lên án nghiêm khắc. Nhưng theo câu 12, người môn đồ
nào noi theo gương Thầy mình sẽ ____________________ người hư
mất. Và khi tìm được rồi, thì có quở trách không? ____. Trái lại, người
đó lại được dành nhiều ____________________ hơn là những người
không lầm lạc.
Các môn đồ phải vui mừng khi một người anh em lầm lạc quay trở
về. Điều này chỉ có thể xảy ra khi các môn đồ khác học biết tha thứ.
Hãy xem Ma-thi-ơ 18:15-19. Có ba bước hòa giải được đề cập đến ở
đây. Bước thứ nhất là nói với người đó về lỗi lầm người, chỉ với
_____________________. Chúng ta có áp dụng bước này không?
____________________. Có phải chúng ta thường hay đi nói với những
người khác về lỗi lầm đó không? _____________________. Nếu bước thứ
nhất không thành công, thì chúng ta phải thực hiện bước thứ hai, là
đưa _____________________ để làm nhân chứng. Nếu người này không
chịu nghe, thì bước thứ ba là nói với Hội Thánh. Mục đích của việc
đối diện với người anh em này là để làm gì? Để hòa giải, hay để dứt
phép thông công? _____________________.
Người môn đồ làm hết mọi sự trong khả năng của mình để đem lại
sự hòa giải, và chỉ khi nào hết khả năng thực hiện cả ba bước rồi mà
không đạt được những kết quả mong muốn, thì mới nghĩ đến chuyện
dứt phép thông công. Một hội chúng rất nhỏ cũng có thể vui hưởng
sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hãy xem Ma-thi-ơ 18:20-22. Có
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phải Chúa Giê-xu luôn luôn hiện diện giữa một hội chúng chỉ có hai
hoặc ba người thôi không? _____________________. Họ phải được
nhóm hiệp trong__________ _____________________ của
_____________________. Điều đó có nghĩa là một hội chúng các môn đồ
suy nghĩ và hành động theo gương Chúa Giê-xu. Người nào làm theo
gương Chúa Giê-xu thì luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho
tới____________ ________________ lần ____________________.
10. Hội chúng các môn đồ này cũng dự phần vào Lễ Tiệc Thánh. Hãy xem
Ma-thi-ơ 26:26-29. Bữa ăn nhằm mục đích nhắc nhở chúng ta cách
Chúa Giê-xu duy trì đời sống cộng đồng cho các môn đồ. Bữa ăn này
cũng thông báo rằng huyết Ngài sẽ đổ ra để chuộc mua lấy
_____________________. Như thế, bữa ăn cuối cùng tượng trưng cho sự
khổ nạn của Ngài trên đất, và sự chiến thắng tương lai của Ngài
trong sự hiện diện của Đức Chúa Cha.
11. Rõ ràng Chúa Giê-xu muốn các môn đồ tiếp tục giữ mối thông công
trong Chúa.. Cộng đồng của con dân Chúa về sau tăng trưởng và có
nhiều người gia nhập. Ngay cả khi Hội Thánh chúng ta tăng trưởng,
thì điều quan trọng là phải có các mối quan hệ gần gũi với những
nhóm gồm hai ba người nhóm lại trong danh Ngài. Hội Thánh ngày
nay cần làm gì để duy trì sự gần gũi các nhóm nhỏ?
_____________________.

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Sự vĩ đại trong thế gian và trong cương vị môn đồ có điểm gì khác
nhau? Tình yêu trần tục và tình yêu của Chúa Cứu Thế có gì khác
nhau?
2. Chúng ta phải đối diện như thế nào với những người không còn làm
môn đồ của Chúa nữa?
3. Hãy giải thích bằng ngôn từ của bạn một phương cách thực tiễn để
kinh nghiệm Ma-thi-ơ 18:15-19. Những lỗi lầm thông thường của
việc áp dụng phương pháp này là gì?
4.
Các nhóm nhỏ có những lợi thế gì? Những lợi thế của các buổi
thờ phượng có đông người tham dự là gì?
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Bài Học 8
Đời Sống Môn Đồ
Trong Mối Tương Quan Với Thế Gian
Mục tiêu bài học: Tìm kiếm thái độ của Chúa Giê-xu và các môn đồ
Ngài trong mối tương quan với thế gian.
1. Các môn đồ của Chúa Giê-xu đã phải học nhiều đều về mối quan hệ
của họ với thế gian. Trước hết, thái độ của họ không tốt. Hãy xem
Lu-ca 51-56. Khi người ta không muốn đón tiếp họ, các môn đồ
muốn làm gì? ____________________. Chúa Giê-xu quở trách họ vì Ngài
đến không phải để hủy diệt sự sống nhưng để ____________________.
2. Chúa Giê-xu cũng ngồi ăn với các tội nhân và người thâu thuế.
Những người có lòng mộ đạo ngạc nhiên trước hành động của Ngài.
Hãy xem Ma-thi-ơ 9:10-13. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến không
phải để kêu gọi ____________________ bèn là ____________________ ăn
năn. Nếu một người chỉ tìm kiếm những người công bình, thì người
đó sẽ không thể đem Phúc Âm tiếp cận những tội nhân. Để tiếp cận
tội nhân và đem họ về với Chúa, cần phải _____________________.
3. Chúa Giê-xu cũng đối diện với những người lãnh đạo tôn giáo. Trong
Ma-thi-ơ 23, Chúa Giê-xu chỉ ra sự giả hình của những người giả đò
phục vụ Đức Chúa Trời. Hãy xem Ma-thi-ơ 23:1-3. Vấn đề là ở chỗ
họ nói, nhưng không ____________________ những điều răn. Chúa Giêxu gọi họ là những mồ mả tô trắng, đầy xương người chết bên trong.
Nhưng để hiểu được thái độ của Chúa Giê-xu, hãy xem Ma-thi-ơ
23:37. Chúa Giê-xu muốn kết tội họ hay muốn cứu họ? Tấm lòng của
Chúa Giê-xu tràn dân tình yêu cứu chuộc những người mộ đạo hư
mất, nhưng sự phản loạn của họ đã tàn phá gia đình họ.
4. Có lẽ bạn nghĩ rằng Chúa Giê-xu có thể nói chuyện tử tế hơn với
những người có lòng và lên án tội nhân, nhưng trong nhiều dịp khác
nhau, Chúa Giê-xu bày tỏ lòng thương xót lớn lao đối với những tội
nhân nào đến với Ngài. Ví dụ, hãy xem trong Lu-ca 7:36-37. Chúa
Giê-xu đang ở tại nhà một ____________________, nhưng Ngài khen
những việc làm của một người đàn bà tội lỗi. Chúa Giê-xu nói rõ
rằng những ai được ban cho ít thì yêu ít; và những ai được ban cho
nhiều thì yêu___________________ ____________________.
5. Chúa Giê-xu thậm chí nắm bắt những cơ hội để làm chứng trước
những nhà cầm quyền. Dẫu Ngài biết Phi-lát sẽ giao Ngài cho người
ta đóng đinh, Ngài bảo với ông rằng mọi thẩm quyền của một chính
phủ đều do Đức Chúa Trời ban cho. Hãy xem Giăng 19:11. Cũng một
thể ấy, Chúa Giê-xu công bố trong Giăng 18:36 rằng vương quốc của
Ngài không thuộc về thế gian, và vì lý do đó, những môn đồ của Ngài
sẽ không đấu tranh. Chúa Giê-xu là Vua mà sẵn sàng chịu khổ dưới
tay của những kẻ cầm quyền vương quốc thế gian này. Nếu Thầy sẵn
sàng chịu khổ, thì người môn đồ cũng phải sẵn sàng
____________________.
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6. Chúa Giê-xu cố gắng dạy các môn đồ Ngài về sự chịu khổ. Ngài nói
với họ vài lần về sự bắt bớ trong tương lai. Các môn đồ được sai đi
như chiên giữa bầy muông sói (Ma-thi-ơ 10:16). Phi-e-rơ không
muốn chấp nhận sứ điệp về sự chịu khổ. Hãy xem Ma-thi-ơ 16:2124. Nhưng thái độ của Phi-e-rơ không phải là điều Đức Chúa Trời
thúc giục, bèn là ____________________. Chúa Giê-xu phán, Nếu ai
muốn theo ta,____ _____________________ mình đi, vác
____________________ mình và ____________________. Bạn có nghĩ rằng
vác thập tự giá mình tức là đeo một thập tự giá nơi cổ hay không?
____________________. Vác thập tự giá có ý nghĩa gì? Hãy giải thích
____________________.
7. Dẫu một môn đồ vác thập tự giá chịu khổ của mình, điều đó không
có nghĩa là người đó sẽ quên lòng trung thành đối với Chúa Cứu Thế
là Thầy mình. Khi được hỏi về việc đóng thuế, Chúa Giê-xu chỉ ra sự
khác biệt giữa hai vương quốc. Hãy xem Ma-thi-ơ 22:17-22. Chúng
ta nên trả gì cho Sê-sa? ____________________. Chúng ta nên trả gì cho
Đức Chúa Trời? ____________________.
8. Chúa Giê-xu đã khôn khéo trả lời một câu hỏi rất tinh vi. Trong mỗi
thời đại lịch sử, các môn đồ đã phải học biết xem điều gì thuộc về
Sê-sa, và điều gì thuộc về Đức Chúa Trời. Rõ ràng Đức Chúa Trời có
công việc và Sê-sa có một công việc khác. Về sau các môn đồ học
biết rằng thậm chí những nhà cầm quyền dân sự cũng phục dưới Đức
Chúa Trời (Rô-ma 13). Trong mọi sự này, các sứ đồ luôn dành lòng
trung thành trước hết của họ cho Đức Chúa Trời. Nhưng trong những
lúc có xung đột, các môn đồ lựa chọn con đường thương khó. Chúng
ta nên làm gì khi nhà cầm quyền đòi hỏi chúng ta phải làm một điều
gì đó trái ngược với ý muốn Đức Chúa Trời?_____
____________________.
9. Chúa Giê-xu cũng dạy về những biến cố giữa các quốc gia trong
tương lai. Hãy xem Ma-thi-ơ 24:3-14. Các môn đồ muốn biết điều gì
sẽ xảy ra. Trong tương lai, các nước sẽ gặp nhiều hoạn nạn. Hãy liệt
kê danh sách những hoạn nạn mà các câu 6 và 7 nêu ra.
____________________. Nhưng cũng sẽ có những hoạt động truyền
giáo. Theo câu 14, ____________________ này sẽ được rao giảng
____________________ để ____________________ cho muôn dân; và bấy
giờ ____________________ sẽ đến.
10. Như vậy, Đức Chúa Giê-xu đã nói tiên tri về việc giảng Phúc Âm của
Nước Trời trên cả thế giới. Người môn đồ ở trong thế giới để làm
chứng cho thế giới. Ngay cả những lời cuối cùng của Chúa Giê-xu
cũng bày tỏ mạng lệnh truyền giáo thế giới. Hãy xem Ma-thi-ơ
28:18-20. Ai có mọi quyền phép trên đất? ____________________. Vì lý
do này, các môn đồ phải đi ra và ____________________ cho
mọi__________ _______________________.
11. Các nước thế gian là đối tượng cho các môn đồ thi hành mạng lệnh.
Trong một thế giới thù nghịch, người môn đồ được thánh hóa rao
giảng Phúc Âm về Nước Trời để khiến nhiều người khác trở nên môn
đồ. Trong mạng lệnh của Chúa Giê-xu, có vài chữ hành động. Vậy,
____________________ và ____________________môn đồ, hãy nhân danh
Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà___________________
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______________________ cho họ. Các môn đồ cũng
phải__________________ ______________________ họ tuân giữ mọi điều
Đức Chúa Giê-xu đã truyền. Khi các môn đồ làm việc này, thì Chúa
Giê-xu hứa với họ rằng Ngài sẽ ở với họ cho tới ___________________.

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Các môn đồ phạm phải sai lầm gì khi họ muốn kêu lửa từ trời giáng
xuống trên những người chống đối việc họ giảng Phúc Âm?
2. Theo bạn, vì sao Chúa Giê-xu đối đầu rất nghiêm khắc với những
người lãnh đạo tôn giáo mà lại rất mềm mỏng đối với những tội
nhân?
3. Là môn đồ của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể làm gì khi những người
cầm quyền bảo chúng ta làm điều trái với ý muốn Đức Chúa Trời?
4. Mạng lệnh mà Chúa Giê-xu để lại cho các môn đồ Ngài là gì?

27

Bài Học 9
Sự Tái Sản Sinh
Và Hình Thành Các Môn Đồ
Mục tiêu bài học: Cho thấy những bước Chúa Giê-xu đã thực hiện để
khiến mỗi một môn đồ Ngài trở nên kết quả.
1. Từ thời điểm Chúa Giê-xu lựa chọn các môn đồ Ngài, mục đích Ngài
rất rõ ràng. Bạn nhớ Chúa Giê-xu đã phán, Hãy theo ta và ta sẽ khiến
ngươi trở nên tay đánh lưới người. Những chữ “hãy theo ta” nói đến
sự hình thành một môn đồ bằng cách ở trong sự hiện diện của Chúa
Giê-xu, lắng nghe những sự dạy dỗ của Ngài, và có một mối tương
giao với Ngài. Trong vài chữ cuối của câu này, Chúa Giê-xu phán
Ngài sẽ khiến họ trở nên tay đánh lưới người. Trở nên tay đánh lưới
người có nghĩa là môn đồ hóa hoặc tái sản sinh. Nói cách ngắn gọn,
Đức Chúa Trời đang khiến họ trở nên môn đồ để họ có thể môn đồ
hóa những người khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu một người không được
huấn luyện mà lại làm công tác môn đồ hóa? ____________________.
2. Theo lẽ tự nhiên, người đó sẽ khiến một người khác trở thành một
môn đồ không được trang bị. Có đôi khi bởi ân điển Đức Chúa Trời,
một người môn đồ ít được trang bị lại có thể làm sản sinh một môn
đồ vững vàng. Nhưng nhìn chung, một môn đồ chỉ có thể sản sinh
một môn đồ khác ít nhiều gì đó giống mình. Cũng có một thái cực
khác. Có những người chỉ nghĩ về cương vị môn đồ như là sự hình
thành hoặc huấn luyện, mà không nghĩ về sự tái sản sinh. Những
người đó nói rất rành mạch về sự vâng phục, thập tự giá, và cái giá
của việc làm môn đồ, nhưng họ không nói gì đến tầm quan trọng của
việc tái sản sinh. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta dành mọi nỗ lực vào
việc hình thành các môn đồ mà không quan tâm tới việc tái sản sinh
các môn đồ? ____________________.
3. Theo lẽ tự nhiên, kết quả là sau một thời gian, sẽ không có thêm
môn đồ nào nữa vì những môn đồ đã được huấn luyện tốt sẽ qua
đời, và nếu họ không tái sản sinh những môn đồ khác, thì sẽ chẳng
còn môn đồ nào nữa. Tuy nhiên, không thể có sự mâu thuẫn giữa sự
hình thành môn đồ và sự tái sản sinh môn đồ. Nếu một người môn
đồ thực sự được hình thành như một người thực sự đi theo Chúa
Giê-xu, thì tự nhiên người đó sẽ môn đồ hóa nhiều người khác. Cũng
vậy, nếu một môn đồ muốn sản sinh ra những môn đồ thật, thì chính
người đó phải là một môn đồ trung tín của Đức Chúa Giê-xu Christ.
Nói rõ hơn, làm một môn đồ có nghĩa là môn đồ hóa những người
khác. Một môn đồ trưởng thành phải ____________________.
4. Điều này không có nghĩa là một môn đồ phải chờ đợi cho tới khi quá
trình hình thành của mình hoàn tất thì mới có thể môn đồ hóa những
người khác cho Chúa Giê-xu. Sự hình thành của chúng ta sẽ không
bao giờ hoàn tất cho tới khi Chúa Cứu Thế hiện ra (I Giăng 3:2). Thay
vào đó, người môn đồ tái sản sinh chính mình ngay cả lúc đang được
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5.

6.

7.

8.

9.

huấn luyện và hình thành. Chúng ta hãy xem một vài ví dụ. Theo
Giăng 1, Anh-rê bắt đầu theo Chúa Giê-xu, và không lâu sau đó, ông
dẫn anh mình là Phi-e-rơ đến gặp Chúa Giê-xu. Hãy xem Ma-thi-ơ
10:1,7. Khi các môn đồ đầu tiên đang được huấn luyện, họ đã làm
chứng cho những người khác. Một phần sự huấn luyện và hình thành
của họ là đi ra và giảng đạo. Một trong những cách để người môn đồ
tăng trưởng trong quá trình hình trành của mình là làm gì?
_____________________.
Sự dự phần của họ trong những chuyến truyền giáo giúp họ trở
thành những môn đồ tốt hơn. Chúng ta có thể thấy rằng nếu các môn
đồ bỏ qua công tác truyền giáo, thì ngày nay chúng ta sẽ không biết
gì về Phúc Âm của vương quốc Đức Chúa Trời. Rõ ràng đối với chúng
ta, sự hình thành và tái sản sinh là không thể tách rời. Hãy ghi nhớ
mạng lệnh của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 28. Chúng ta phải môn
đồ hóa người khác, nhưng công việc môn đồ hóa bao gồm cả nhiệm
vụ dạy dỗ họ mọi điều Chúa Giê-xu đã dạy. Nhiều khi có nhiều nhà
thờ yếu đuối vì họ đặt công tác truyền giáo lên trên hết mọi sự mà
không có dạy người ta làm môn đồ. Hội chúng của bạn có những dấu
hiệu của nan đề này không? ____________________. Xin giải
thích_______ _____________________.
Bây giờ chúng ta hãy xem những huấn thị của Chúa Giê-xu về việc tái
sản sinh các môn đồ. Hãy xem Ma-thi-ơ 10:5-6. Chúa Giê-xu sai họ
đi đến trước hết là người Do Thái. Các môn đồ cũng là người Do
Thái. Một môn đồ nên bắt đầu môn đồ hóa những người thuộc dân
tộc mình. Chúng ta luôn có mối liên hệ với một ai đó. Hãy nhớ cách
Anh-rê đem anh trai của mình đến. Bạn có gia đình và bạn bè. Ai
trong số người thân và bạn bè của bạn chưa tin Chúa?
____________________. Vậy thì bạn phải làm gì? _____________________.
Bạn có thể môn đồ hóa những người mà bạn có liên hệ. Bạn không
được nghĩ rằng chỉ có mục sư hoặc diễn giả mới làm việc này. Hãy
xem Ma-thi-ơ 10:11. Theo cách này, một gia đình trong làng đã tiếp
nhận Phúc Âm và trình bày lại Phúc Âm ngay cả khi người môn đồ đã
rời khỏi đó để đến những nơi khác. Bạn có biết những Hội Thánh
khởi đầu tại một gia đình không? ____________________. Đôi khi Hội
Thánh tăng trưởng và chúng ta không được đợi cho tới khi người ta
có thể đi đến đền thờ. Chúng ta cần phải làm gì khi công việc cứ tiếp
tục phát triển?_______________ ____________________.
Có một điểm quan trọng khác trong những huấn thị của Chúa Giêxu. Hãy xem Ma-thi-ơ 10:14. Nếu một người không muốn tiếp nhận
sứ điệp của Chúa Giê-xu, chúng ta phải làm gì? ____________________.
Chúng ta phải suy nghĩ tới ích lợi của những huấn thị này. Theo cách
này, các môn đồ có thể dành thời gian của họ cho những người chịu
tiếp nhận. Chúa Giê-xu không ra lệnh cho chúng ta làm việc mà
không thấy bất cứ kết quả nào. Tuy nhiên, như chúng ta đã đề cập,
các môn đồ có thể là đối tượng của sự bắt bớ. Hãy xem Ma-thi-ơ
10:16. Các môn đồ phải khôn ngoan như ____________________ và đơn
sơ như _____________________.
Có nhiều lúc Phúc Âm đem đến sự chia rẽ. Hãy xem Ma-thi-ơ 10:3439. Phúc Âm của Nước Trời mang tính cách mạng, và hễ ai yêu mến
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cha hay mẹ mình hơn Chúa Giê-xu thì không _____________________.
Vác thập tự giá có nghĩa là yêu mến Chúa Giê-xu hết lòng và trên tất
cả mọi sự khác, đồng thời xem mọi sự khác là thứ yếu. Sự sống đời
đời có giá trị lớn nhất. Ai giữ được sự sống mình?_____________
_____________________. Ai đánh mất sự sống mình?
_____________________.
10. Chúng ta phải nhìn thấy tầm quan trọng và giá trị của sự làm môn
đồ. Hãy xem Ma-thi-ơ 10:40-42. Một môn đồ trung tín là người đại
diện Chúa Cứu Thế. Những ai tiếp nhận một môn đồ tức là tiếp nhận
____________________. Ngay cả việc trao một chén nước lạnh cho một
môn đồ cũng sẽ không mất ____________________. Làm người đại diện
Chúa Giê-xu là một đặc quyền cao quý và không được xem thường.
Điều này hàm ý rằng nếu một gia đình tiếp nhận một môn đồ vào nhà
họ, thì gia đình đó trở thành các môn đồ. Có bao nhiêu gia đình mở
cửa cho bạn viếng thăm? ____________________. Bạn có bắt đầu môn
đồ hóa những gia đình này chưa?___ _____________________.
11. Không phải mọi gia đình đều sẵn sàng để trở thành môn đồ, nhưng
vẫn có những làng mạc, những thị trấn sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp.
Hãy xem Ma-thi-ơ 13:1-9. Không phải mọi hạt đều cho ra bông trái,
nhưng có loại hạt cho ra ____________________, có hạt
____________________, và có hạt ____________________. Người nông dân
tốt gieo giống nhiều và gặt hái nhiều từ đất màu mỡ. Trong số những
làng mạc, thị trấn mà bạn biết, chỗ nào chịu tiếp nhận Phúc Âm?
____________________. Trong số những người bạn biết, ai là người dễ
tiếp nhận nhất? _____________________.

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Hội Thánh có lành mạnh không khi vị mục sư chỉ nói về sự vâng phục
và vác thập tự giá để theo Chúa Cứu Thế? Còn thiếu điều gì?
2. Một môn đồ nên bắt đầu truyền giáo từ khi nào? Vì sao?
3. Có lãng phí thời gian khi cố gắng truyền giáo cho những người
khước từ Phúc Âm hay không? Vì sao bạn trả lời như vậy?
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Bài Học 10
Sự Tái Sản Sinh Các Môn Đồ
Mục tiêu bài học: Học thêm về những cách Chúa Giê-xu dùng để phát
triển các môn đồ trong lĩnh vực này.
1. Trong bài học trước, bạn bắt đầu học ví dụ về người gieo giống và
bốn loại đất. Bây giờ hãy xem lời giải thích ví dụ này trong Ma-thi-ơ
13:18-23. Hãy lập một danh sách kết quả của việc gieo vào nhiều
loại đất khác nhau, so sánh những loại đất đó với thái độ của con
người.
—Gieo dọc đường đi— ____________________ nghe
____________________ mà không ____________________.
—Gieo nơi đất đá sỏi— người này tiếp nhận Lời Chúa với
___________________ mà không có ____________________ trong người
đó và chỉ ____________________ một lúc.
—Gieo giữa bụi gai— sự ____________________ về đời này và
sự_____________ ____________________ của cải _____________________
Đạo.
—Gieo nơi đất tốt— người này _____________________ Đạo
và______________ ____________________, người này kết quả
____________________.
Người gieo giống đạo khôn ngoan phải biết cách phân tích loại đất
mà mình đang gieo. Chúng ta nên gieo giống và đầu tư nhiều nhất ở
đâu?
2. Ví dụ về lúa mì và cỏ lùng trong Ma-thi-ơ 13:24-30 dạy chúng ta
rằng vương quốc Đức Chúa Trời hiện hữu trong một thế giới gian ác
cho tới ngày đoán xét cuối cùng khi mà cỏ lùng bị thiêu đốt đi. Hãy
xem Ma-thi-ơ 13:31-33. Ở đây có hai ví dụ về sự tăng trưởng. Hạt
cải nhỏ xíu lớn lên và trở thành một ____________________. Như vậy,
một nhóm nhỏ tái sản sinh các môn đồ có thể tăng trưởng thành một
nhóm lớn các môn đồ. Cũng trong câu 33, chúng ta thấy tác dụng
của men. Hầu như lúc nào trong Kinh Thánh, và đặc biệt là đối với
người Do Thái, men có một tác động xấu (xem Ma-thi-ơ 16:5). Điều
này cho thấy rằng những tác động xấu sẽ gia tăng trong tương lai. Ý
nghĩa của lời tiên tri của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 24 đó là sự
xung đột giữa thiện và ác sẽ gia tăng trong tương lai. Men có ý nghĩa
gì trong Kinh Thánh? ____________________.
3. Giá trị của vương quốc Đức Chúa Trời được bày tỏ trong hai ví dụ.
Hãy xem Ma-thi-ơ 13:44-46. Người đàn ông làm gì khi ông ta tìm
được kho báu?____ _____________________. Người thương gia làm gì
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khi tìm được hạt châu quý? ____________________. Chúa Giê-xu có
nhiều lần nói về giá trị của sự làm môn đồ. Chúng ta phải làm gì khi
chúng ta tìm thấy sự sống đời đời?____________
_____________________.
Ở đây chúng ta không có đủ chỗ để nói hết về những sự dạy dỗ của
các ví dụ của Chúa Giê-xu. Nhưng những sự dạy dỗ chính rất rõ
ràng: công việc của Đức Chúa Trời sẽ phát triển, nhưng phát triển
giữa vòng điều ác cũng đang phát triển; và bất chấp sự xung đột
giữa thiện và ác, đi theo Chúa Giê-xu luôn luôn là một việc xứng
đáng để làm. Giá trị của việc làm môn đồ là ở chỗ các môn đồ có
trách nhiệm chia sẻ đời sống của họ với những người khác. Toàn bộ
điều này dạy chúng ta một điều tích cực và một điều tiêu cực. Điều
tích cực đó là chúng ta phải tranh đấu cho sự phát triển công việc
của Đức Chúa Trời, và khía cạnh tiêu cực đó là chúng ta phải ý thức
rằng điều ác cũng sẽ gia tăng nữa. Trách nhiệm của một Cơ Đốc
nhân khi đối diện tình huống này là gì? ____________________.
Điều này ngụ ý rằng chúng ta phải có quyền năng của Đức Chúa Trời
để chiến thắng. Hãy xem Ma-thi-ơ 16:15-18. Phi-e-rơ xưng nhận
rằng Chúa Giê-xu là _____________________ của Đức Chúa Trời
____________________. Lời xưng nhận này là nền tảng cho đức tin của
các môn đồ thuộc mọi thời đại. Đức Chúa Trời dùng các môn đồ Ngài
để xây dựng một ____________________ và những cánh cổng của
_____________________ sẽ không ____________________ lại hội đó. Đây
là một Hội Thánh chiến thắng mọi thế lực của điều ác. Chúa Giê-xu
không có ý khen Phi-e-rơ vì ông nói điều này, cũng không có ý nói
rằng Ngài sẽ xây Hội Thánh Ngài trên Phi-e-rơ. Trong Ma-thi-ơ
16:23, Phi-e-rơ là một sứ giả của Sa-tan, và trong các thư tín Phi-erơ đã viết, ông tuyên bố rõ ràng Chúa Giê-xu là đá góc nhà (I Phi-erơ 2:4-6). Tuy nhiên, mỗi tín nhân là một hòn đá sống. (Khi chúng ta
nói về Hội Thánh, chúng ta không được lúc nào cũng nghĩ đến Hội
Thánh hữu hình ngày nay như thể chỉ có Hội Thánh đó là vương quốc
của Đức Chúa Trời.)
Như vậy Hội Thánh được xây dựng trên Chúa Cứu Thế, nhưng cấu
thành bởi các môn đồ Ngài, sẽ chiến thắng giữa vòng một thế giới
thù nghịch. Công việc này không thể hoàn tất nếu không có sự giúp
đỡ của Đức Thánh Linh. Hãy xem Giăng 14:16-17. Đấng Yên Ủi sẽ ở
với các môn đồ ____________________. Chúa Giê-xu phán rằng các
môn đồ, bởi quyền năng Đức Thánh Linh, sẽ làm những việc mà
Chúa Giê-xu đã làm, và những việc ____________________ (xem Giăng
14:12).
Nhưng để có thể sản sinh nhiều bông trái hơn, chúng ta phải duy trì
một mối tương giao mật thiết với Chúa Giê-xu. Hãy xem Giăng 15:15. Ai là gốc nho? ____________________. Ai là các nhánh?
_____________________. Bông trái được sinh ra như thế nào?
_____________________. Người môn đồ chỉ có thể tiếp tục sản sinh
bông trái nếu người đó tiếp tục gắn kết với Đức Chúa Giê-xu Christ,
Gốc nho thật. Người tín hữu nào chao đảo lòng tin sẽ không sản sinh
nhiều bông trái. Trái lại, các anh em sẽ mất rất nhiều thời gian khích
lệ người này, và họ sẽ không có nhiều thời gian dành cho các tân tín

hữu cũng như công tác truyền giáo. Hãy suy nghĩ về điều đó. Bạn có
phải là một môn đồ gắn kết chặt chẽ nơi Chúa Cứu Thế, và bởi đó mà
đang sản sinh bông trái không? ____________________. Nếu không, hãy
suy nghĩ về điều bạn có thể làm.
8. Bông trái mà Đức Chúa Trời muốn có hai mặt. Trước hết là bông trái
của Thánh Linh trong chúng ta (Ga-la-ti 5:22-23), và kết đến là bông
trái các môn đồ mới. Chúa Giê-xu biết rằng sự tiếp nối công việc của
Ngài sẽ tùy thuộc vào những gì Đức Chúa Trời làm thông qua các
môn đồ Ngài, là những người môn đồ hóa những người khác nữa.
Ngài nhìn thấy cánh đồng đã sẵn sàng cho mùa gặt. Hãy xem Ma-thiơ 9:36-38. Mùa gặt thì ____________________, nhưng
____________________ thì ____________________. Giải pháp cho tình
huống này là gì? ____________________. Chúng ta phải cầu nguyện xin
Đức Chúa Trời sai nhiều con gặt đến. Nhưng Ngài sẽ sai ai?
9. Chúa Giê-xu sai các môn đồ của chính Ngài đi. Hãy xem Giăng
20:21-22. Cha đã ____________________ ta thể nào, ta
____________________ ngươi. Ai sẽ được sai đi? ____________________.
Nếu bạn là một môn đồ của Chúa Giê-xu, bạn là một môn đồ được
sai đi. Cũng chính vào dịp này, Chúa Giê-xu nói với họ về tầm quan
trọng của việc nhận lãnh Đức Thánh Linh.
10. Chỉ với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh thì các môn đồ mới có thể
tiếp tục công việc của Chúa Cứu Thế. Hãy xem Lu-ca 24:49. Họ phải
ở tại Giê-ru-sa-lem cho tới khi nào? ____________________. Điều gì
xảy ra nếu các môn đồ cố gắng làm công việc Chúa mà không có
quyền năng Đức Thánh Linh? ____________________. Những lời cuối
cùng của Chúa Giê-xu rất quan trọng vì chúng là sợi dây nối kết chức
vụ của Chúa Giê-xu với công việc của các sứ đồ trong sách Công Vụ.
Hãy xem Công Vụ 1:4-8. Các môn đồ chờ đợi trong sự cầu nguyện
để lời hứa của Chúa Giê-xu ứng nghiệm. Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, họ
nhận lãnh quyền năng để làm chứng tại ____________________, tại
____________________, tại _____________________ và cho đến
____________________.

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Trong các ví dụ của Chúa Giê-xu về “của báu” và “hạt châu quý giá,”
bạn nghĩ điều này có ý nghĩa gì?
2. Ai là đá góc nhà của Hội Thánh? Ai là những hòn đá sống trong ngôi
nhà thuộc linh (Hội Thánh) này?
3. Điều gì xảy ra cho những nhánh (môn đồ) không sinh bông trái?
4. Các môn đồ phải làm gì để nhận lãnh quyền năng? Vậy, chúng ta phải
làm gì để có quyền năng mà làm chứng?
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Bài Học 11
Hội Thánh Là Gì?
Nhiều người có một suy nghĩ nào đó về Hội Thánh. Một số ý nghĩ
đúng, nhưng những suy nghĩ khác thì sai. Điều quan trọng là phải
hiểu điều Kinh Thánh nói về Hội Thánh.
I. Điều Nhiều Người Suy Nghĩ:
1. Nhiều người suy nghĩ rằng Hội Thánh là một tòa nhà. Một ngôi thánh
đường hoặc một đền thờ đầy ấn tượng thu hút sự chú ý của họ. Vì
thế người ta đầu tư nhiều tiền của vào những dinh thự tôn giáo. Ít
nữa thì tòa nhà cũng là một kỷ niệm những nỗ lực của người xây
dựng. Bạn có nghĩ rằng Hội Thánh là một thứ vật chất giống như một
tòa nhà không? ____________________.
2. Một số người nghĩ rằng Hội Thánh bao gồm một nhóm những người
lãnh đạo tôn giáo. Khi họ nói về Hội Thánh, họ đang nghĩ đến các
mục sư, những linh mục, các giám mục, truyền đạo và chấp sự. Rồi
khi những người lãnh đạo này không làm việc đúng chức năng,
người ta dễ dàng chỉ trích mà nói rằng, “Hội Thánh chết rồi,” hoặc là
“Tôi không thích việc Hội Thánh làm.” Bạn có nghĩa rằng Hội Thánh
chỉ là một nhóm những người lãnh đạo tôn giáo hay không?
____________________. Hãy nêu lý do vì sao bạn trả lời như vậy.
____________________
3. Rồi cũng có những người khác nghĩ rằng Hội Thánh là một câu lạc bộ
xã hội. Những người gặp gỡ tại đó chỉ nhìn Hội Thánh ở góc độ chức
năng xã hội. Thế nên người ta phải được giải trí và hài lòng. Và rồi
người ta đến đó mong đợi nhận được một điều gì đó vui thú. Khi Hội
Thánh không làm trọn những gì họ mong muốn, họ không đi dự nữa.
Bạn có tin rằng Hội Thánh phải đáp ứng những nhu cầu xã hội của
các thành viên không? ____________________. Bạn có tin rằng Hội
Thánh chỉ có một chức năng xã hội hay không? ____________________.
4. Bởi những suy nghĩ này, nhiều người xem Hội Thánh như là nơi để
quan sát những người khác. Họ có thể nhìn vào tòa nhà và phê bình.
Họ có thể nhìn xem và lắng nghe những người lãnh đạo, rồi nêu
quan điểm của họ về việc những người lãnh đạo phải làm. Họ cũng
xem xét mọi người khác để có thể nói liệu người này nhìn có được
không, hoặc người kia không hấp dẫn đối với họ. Có phải Hội Thánh
của Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện hữu để chúng ta có thể làm những
người quan sát lẫn nhau không?_______ ____________________. Vậy,
theo cách suy nghĩ của bạn, Hội Thánh là gì?_____
____________________.
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II. Điều Kinh Thánh Nói:
1. Kinh Thánh không dạy rằng Hội Thánh là một tòa nhà, nhưng Hội
Thánh giống như một tòa nhà. Nhiều khi Hội Thánh đầu tiên không
có một tòa nhà đặc biệt nào để đến nhóm họp. Nhiều khi Hội Thánh
nhóm họp tại nhà riêng, trong trường học hoặc ngoài trời. Tuy nhiên,
vị sứ đồ Phao-lô so sánh Hội Thánh với một tòa nhà. Theo I Cô-rinhtô 3:11, nền tảng của Hội Thánh là ____________________. Cũng vậy,
theo I Phi-e-rơ 2:5, những môn đồ Chúa Cứu Thế là những hòn đá
sống phải được xây dựng như một ____________________. Như vậy Hội
Thánh ____________________ một tòa nhà ____________________, bèn là
một tòa nhà ____________________.
2. Kinh Thánh cũng không dạy rằng Hội Thánh là một nhóm những
người lãnh đạo tôn giáo, bèn là một nhóm những người hiệp nhất để
thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời. Như chúng ta đọc trong I Phie-rơ 2:9, Hội Thánh là một thế hệ được chọn, một
____________________, là dân _____________________ của Đức Chúa
Trời, được gọi để ____________________ những lời ngợi khen Đấng đã
gọi chúng ta ra khỏi ____________________. Như thế, chúng ta thấy
rằng Hội Thánh không phải chỉ có giới lãnh đạo, nhưng là chức tế lễ
bao gồm toàn bộ dân sự Đức Chúa Trời.
3. Kinh Thánh không dạy rằng Hội Thánh là một câu lạc bộ xã hội,
nhưng Hội Thánh thực sự có một khía cạnh xã hội. Theo Ê-phê-sô
2:19, chúng ta, những người thuộc về Hội Thánh là các thành viên
trong ____________________ của Đức Chúa Trời. Có nhiều lúc người
cha trong gia đình bắt đầu một Hội Thánh với các thành viên từ chính
trong gia đình mình. Phao-lô gởi lời chào tới các Hội Thánh gặp gỡ
tại nhà riêng của Bê-rít-sin và A-qui-la (Rô-ma 16:5). Sự phát triển
của Phúc Âm không cần phải chờ đợi việc xây dựng các tòa nhà đắt
tiền vì hầu hết thời gian Hội Thánh nhóm họp tại nhà riêng. Cũng
vậy, “gia đình” Hội Thánh chăm lo cho các nhu cầu của những thành
viên (Ga-la-ti 6:10). Bạn có tin rằng Phúc Âm sẽ tăng trưởng nhanh
hơn khi dùng nhà riêng làm nơi nhóm họp không?
____________________.
4. Thêm vào đó, Kinh Thánh dạy rằng Hội Thánh là Cô Dâu của Chúa
Cứu Thế. Hôn nhân là điều gần gũi nhất trong mọi mối quan hệ con
người. Hãy xem Ê-phê-sô 5:25-27. Chồng phải yêu vợ mình như
____________________, và phó_______________- _____________________
để Ngài có thể ____________________ sau khi_________
____________________ và ____________________ làm cho tinh sạch để
Ngài có thể tỏ ra ____________________, không ____________________,
không________ ____________________, không ____________________.
Trong sách Khải Huyền có đề cập tới tiệc cưới Chiên Con, khi mà Hội
Thánh nào trung tín sẽ được hiệp nhất đời đời với Chúa Cứu Thế.
Như thế chúng ta không hề thấy Hội Thánh là một câu lạc bộ xã hội,
bèn là gia đình của Đức Chúa Trời, và thậm chí là Cô Dâu của Chúa
Cứu Thế.
5. Kinh Thánh không dạy rằng Hội Thánh là nơi để chúng ta quan sát
lẫn nhau, bèn là nơi mọi người tương tác với nhau. Một trong những
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mô tả tốt nhất về Hội Thánh đó là Hội Thánh là thân thể của Chúa
Cứu Thế. Cô-lô-se 1:18 cho chúng ta biết rằng Chúa Cứu Thế là
____________________ của thân thể, tức là ____________________... để
trong mọi sự Ngài có thể ____________________. Rô-ma 12:5 nói rằng
dù chúng ta có nhiều người, nhưng chỉ có một thân thể, và
____________________ của nhau. Trong I Cô-rinh-tô 12:12, Phao-lô
dùng hình ảnh thân thể người như một ví dụ minh họa: như thân là
một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều,
cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Chúa Cứu Thế khác nào như
vậy. Như vậy, mỗi thành viên phải tích cực dự phần vào những chức
năng của thân thể. Cũng một thể ấy, các thành viên trong Hội Thánh
không được làm những người quan sát, mà phải làm những người
dự phần.
III. Tóm Tắt
Nhiều người nghĩ rằng Hội Thánh là một tòa nhà, một đội ngũ những
người lãnh đạo tôn giáo, một câu lạc bộ xã hội, hoặc một nơi để
quan sát những người khác.
Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Hội Thánh giống như một tòa
nhà thuộc linh với Chúa Cứu Thế là nền, và những môn đồ Chúa Cứu
Thế là những hòn đá sống trong các bức tường. Kinh Thánh cũng dạy
rằng các thành viên Hội Thánh phải trung thành trong chức vụ tế lễ
để thờ phượng Đức Chúa Trời và công bố Chúa Cứu Thế cho thế
giới. Hội Thánh có một khía cạnh xã hội vì Hội Thánh là gia đình của
Đức Chúa Trời, và cũng là Cô Dâu của Chúa Cứu Thế, vốn đang được
thanh tẩy để sẵn sàng cho Tiệc Cưới Chiên Con. Cuối cùng, Hội
Thánh là thân thể Chúa Cứu Thế, với Chúa Cứu Thế là đầu, và mỗi
thành viên tích cực dự phần trong sự hiệp nhất với các thành viên
khác.

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Cầm một tấm bảng nhỏ trên tay. Các học viên trong lớp có thể vẽ
những hình ảnh tượng trưng cho Hội Thánh, chẳng hạn như một tòa
nhà, một gia đình, một đôi nam nữ đã đính hôn, và một thân thể
người. Hãy cố xác định ý nghĩa của mỗi phần của bức tranh.
2. Một Hội Thánh do ý nghĩ con người tổ chức và lãnh đạo có những
đặc điểm gì? Một Hội Thánh do chính Chúa làm đầu có những đặc
điểm gì?
3. Bạn có tin rằng Hội Thánh phải được thiết lập tại các nhà riêng trong
cộng đồng của bạn hay không? Bạn có biết gia đình nào sẵn sàng để
bạn đến thăm không?
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Bài Học 12
Những Đặc Tính Của Hội Thánh
Bạn đã học biết rằng Hội Thánh giống như một tòa nhà, là chức tế lễ,
là một gia đình, là cô dâu và là một thân thể. Trong bài học này, hãy
tìm ý nghĩa của những hình ảnh minh họa này. Nói cách khác, chúng
ta sẽ học về những đặc tính của Hội Thánh.
I. Những Đặc Tính Của Hội Thánh Như Một Tòa Nhà
1. Bạn nhớ rằng nền tảng của Hội Thánh là Chúa Cứu Thế, và các thành
viên Hội Thánh giống như những viên đá sống. Chúng ta phải tìm
hiểu sâu hơn về ý nghĩa của hình ảnh minh họa này. Hãy xem I Côrinh-tô 3:11-13. Một tòa nhà tốt cần phải được xây dựng bằng
những vật liệt tốt. Trong câu 12, chúng ta lưu ý rằng có những vật
liệu bền lâu chẳng hạn như ____________________,
____________________ và________ ____________________. Những vật liệu
tốt là những vật liệu có thể chịu được lửa. Nếu những thành viên của
Hội Thánh là những hòn đá sống trong tòa nhà này, thì có lẽ ý của
Phao-lô muốn nói rằng có những tín nhân thuộc về nhóm vật liệu
không bền. Khi những thử thách đến, họ không chịu được. Bạn có
biết những tín hữu nào đã không trung tín theo Chúa không?
____________________. Chúng ta phải làm gì cho họ?
2. Nhiều Hội Thánh có nhiều thành viên không còn trung tín nữa. Có lẽ
họ đã thất bại vì họ có một quan niệm sai lầm về Hội Thánh. Một số
người không còn nhìn Chúa Cứu Thế như là Đầu của Hội Thánh nữa,
và bắt đầu nhìn thấy những sai lầm của các lãnh đạo Hội Thánh. Một
số người nghĩ rằng Hội Thánh chỉ là một nơi để nhận lãnh những
phước hạnh thuộc linh và những lợi ích vật chất, nhưng họ quên rằng
mỗi thành viên đều phải phục vụ trong Hội Thánh. Như vậy, chúng ta
thấy rằng mình cần phải định hướng cho họ tốt hơn để họ có thể trở
thành những thành viên vững vàng. Cũng hãy xem trong I Cô-rinh-tô
3:16-17. Đền thờ của Đức Chúa Trời là nơi ngự của
____________________. Vì thế chúng ta không chỉ tiếp nhận Chúa rồi
thôi, nhưng phải dành cho Ngài một chỗ ngự trị trong lòng chúng ta.
Giữa những người chỉ mong nhận lãnh và những người sẵn sàng ban
cho có sự khác biệt gì?____________ ____________________
II. Những Đặc Tính Của Hội Thánh Như Chức Tế Lễ
1. Chúng ta học được trong I Phi-e-rơ 2:9 rằng Hội Thánh là chức tế lễ.
Thầy tế lễ là người bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời để được
hòa giải với Đức Chúa Trời và thờ phượng cũng như phục vụ Ngài.
Trong Cựu Ước, chức vụ tế lễ dành cho một nhóm được chọn, nhưng
bây giờ Chúa Giê-xu đã ban cho mọi người được quyền bước vào sự
hiện diện của Đức Chúa Trời. Hội Thánh có nên phân biệt giữa giới
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mục sư và tín đồ không? ____________________. Ai hình thành Hội
Thánh?_____________ ____________________.
2. Các thầy tế lễ dâng của lễ cho tội lỗi của họ và cả tội lỗi của dân sự
nữa. Phi-e-rơ nói với chúng ta rằng chúng ta phải công bố lời ngợi
khen Chúa Cứu Thế cho mọi người khác. Nhiều thành viên Hội Thánh
không nghĩ đến chức vụ tế lễ của họ đối với những người vẫn còn ở
ngoài Hội Thánh. Mỗi thành viên của Hội Thánh có thể làm một thầy
tế lễ trong chính cộng đồng của mình như thế nào?
____________________.
III. Những Đặc Tính Của Hội Thánh Như Một Gia Đình
1. Một người trở thành thành viên trong gia đình khi được sinh ra, hoặc
được nhận làm con nuôi. Kinh Thánh dạy rằng để trở thành một phần
trong gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta phải ____________________
(Giăng 3:7). Cũng vậy, ở nhiều chỗ khác trong Hội Thánh, chúng ta
được dạy rằng chúng ta được nhận vào trong gia đình của Đức Chúa
Trời. Nhiều người lập lại Bài Cầu Nguyện Chung, hoặc gọi Chúa là
Cha, nhưng để được quyền gọi Đức Chúa Trời là Cha, chúng ta trước
hết phải trở thành con cái Ngài. Hãy xem Giăng 1:12. Ai có quyền
làm con cái Đức Chúa Trời, hoặc làm thành viên trong gia đình Ngài?
Những ai ____________________ Ngài, và ____________________ trong
danh Ngài. Như vậy, Hội Thánh bao gồm những người đã được tái
sanh.
2. Những người được cùng một cha sanh ra là anh em với nhau. Vì lý do
đó, Hội Thánh có tình anh em. Hãy xem Ga-la-ti 6:10. Vậy nên, khi
có cơ hội, chúng ta hãy ____________________ đặc biệt là cho những
người có ____________________ đức tin. Các Cơ Đốc nhân phải giúp đỡ
lẫn nhau theo cách nào?_______________ ____________________
IV. Những Đặc Tính Của Hội Thánh Như Là Cô Dâu Của Chúa Cứu Thế
1. Phao-lô nói với Chúa Giê-xu rằng Hội Thánh giống như Cô Dâu của
Chúa Cứu Thế (Ê-phê-sô 5:25-27) Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh và
muốn thánh hóa Hội Thánh. Ngày nay thật là khó kiếm được những
Hội Thánh đã được thánh hóa, nhưng cùng lúc đó, Chúa Cứu Thế
đang thanh tẩy những người sẽ trở thành một phần trong Hội Thánh
vinh hiển của Ngài. Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời và
đã sẵn sàng gánh tội lỗi ____________________ (Giăng 1:29). Hãy xem
Khải Huyền 19:7. Sẽ có một ngày ____________________ Chiên Con, và
____________________ Ngài đã được sửa soạn. Hãy xem câu 2 của cùng
chương này. Trái ngược với một người vợ đã sẵn sàng là một gái
điếm. Kinh Thánh chép rằng con đại ____________________ đã làm cho
thế gian lầm lạc bởi ____________________ của nó. Con đại dâm phụ là
Hội Thánh không trung tín và phạm tội với các vua của thế gian (Khải
Huyền 17:1-2). Theo Kinh Thánh, vào những ngày sau rốt, sẽ có Hội
Thánh trung tín mà Chúa Cứu Thế nhận làm Vợ Ngài, và sẽ có Hội
Thánh không trung tín giống như con đại dâm phụ, yêu mến các vua
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của thế gian. Hội Thánh trung tín sẽ trở thành ____________________
và Hội Thánh không trung tín sẽ trở thành ____________________.
2. Sự thanh tẩy Hội Thánh như là cô dâu của Chúa Cứu Thế sẽ không
hoàn thành cho tới khi Chúa Cứu Thế trình diện Hội Thánh trước
chính Ngài như là Hội Thánh vinh hiển không vít không tì. Ngay bây
giờ đây Chúa Cứu Thế vẫn muốn thanh tẩy những thành viên trong
Hội Thánh của Ngài để chuẩn bị họ cho tiệc cưới Chiên Con. Những
thái độ và hành vi nào trong Hội Thánh ngày nay mà bạn tin là Chúa
muốn dẹp bỏ khi Ngài thanh tẩy Hội Thánh của Ngài?
V. Những Đặc Tính Của Hội Thánh Như Một Thân Thể
1. Một thân thể có phần đầu điều khiển và kết hợp mọi chuyển động
của thân lại với nhau. Hội Thánh như một thân thể phải thuận phục
____________________ là Đầu. Vì Chúa Cứu Thế là trước hết và tể trị,
chúng ta, trong vai trò những bộ phận của thân thể Ngài, phải
____________________ Ngài. Lòng trung thành bậc nhất của chúng ta
không phải dành cho những người lãnh đạo tôn giáo mà là dành cho
Chúa Cứu Thế. Nhiều Cơ Đốc nhân xem Chúa Giê-xu là Cứu Chúa
của mình, nhưng họ không để cho Ngài làm Chúa cuộc đời họ. Để
Chúa Cứu Thế là Chúa có ý nghĩa gì trong cuộc đời bạn?
_____________________.
2. Một thân thể có nhiều bộ phận, và mỗi bộ phận giúp đỡ lẫn nhau.
Mỗi bộ phận đều cần các bộ phận khác của thân thể. Tất cả các bộ
phận của thân thể chúng ta đều hoạt động trừ khi bị đau. Một thành
viên bị bệnh trong Hội Thánh thường hành động như thế nào?
____________________. Một thành viên khỏe mạnh trong Hội Thánh
hành động như thế nào? ____________________. Vì thân thể Chúa Cứu
Thế có rất nhiều bộ phận, thân thể này không thể bị giới hạn trong
một nhóm hay một hệ phái. Làm thế nào để chúng ta có thể bày tỏ
rằng thân thể Chúa Cứu Thế không chỉ giới hạn trong hệ phái của
chúng ta? ____________________.

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Những lý do nào khiến một số thành viên tách rời khỏi thân thể?
2. Những thành viên khác làm thế nào để có thể tiếp cận những người
này?
3. Làm thế nào để chúng ta thi hành chức vụ tế lễ cách hiệu quả hơn
cho mọi tín nhân?
4. Là tín nhân, làm thế nào để chúng ta giúp đỡ những người có cần mà
không khiến những người chúng ta giúp đỡ về vật chất lệ thuộc vào
chúng ta? Sự giúp đỡ hỗ tương có nghĩa gì?
5. Hội Thánh trung tín với Chúa Cứu Thế có những đặc tính gì? Chúng
ta có đúng không khi ghĩ rằng mọi cái gọi là “Hội Thánh” thì đều
trung tín với Chúa Cứu Thế? Có hiểm họa nào trong việc bao gồm
những điều mà Chúa Cứu Thế không bao gồm không?
____________________. Chúng ta có nên để cho sự bất trung tín của
những người khác khiến cho chúng ta nguội lại và thờ ơ với chính sự
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không trung tín của chúng ta không? ____________________. Ai sẽ là vị
thẩm phán cuối cùng?______________ ____________________.
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Bài Học 13
Đầu Của Thân thể
Hội Thánh là thân thể của Chúa Cứu Thế. Một thân thể thì phải có
đầu để hướng dẫn và phối hợp các hành động. Trong bài học này,
chúng ta sẽ nghiên cứu vai trò của Chúa Cứu Thế như là Đầu Hội
Thánh.
I. Vị Trí Của Chúa Cứu Thế
1. Có nhiều chỗ trong Kinh Thánh đề cập đến Chúa Cứu Thế như là đầu
thân thể. Hãy xem Ê-phê-sô 1:22. Chúa Cứu Thế phục sinh vượt trên
mọi chủ quyền cùng thế lực, trên mọi sức mạnh, mọi sự cai trị, và
Ngài đã đặt tất cả mọi sự dưới ____________________ của Ngài. Trong
Ê-phê-sô 4:15, chúng ta có thể lớn lên trong mọi điều trong Đấng là
đầu—____________________, và theo câu 16, cả thân thể, được kết nối
bởi những cái lắt léo của các khớp, sẽ được hiệp nhất. Nếu Chúa Cứu
Thế được xem là đầu, thì các bộ phận trong thân thể sẽ hoạt động
hiệp nhất với nhau. Làm sao để chúng ta có thể thực hành sự hiệp
một trong thân thể? ____________________.
2. Trong Cô-lô-se 1, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Cứu Thế
là Đấng Tạo Hóa và cũng là Đấng Bảo Tồn mọi sự. Theo câu 18, Ngài
là đầu thân thể, tức là ____________________, hầu cho trong mọi vật,
Ngài ____________________. Từ vị trí hàng đầu đó, Ngài có thể hòa giải
mọi sự vào Ngài. Cũng trong Cô-lô-se 2:10, Kinh Thánh chép rằng
chúng ta là ____________________ trong Ngài, Đấng làm đầu của mọi
chủ quyền và thế lực. nói cách khác, khi Chúa Cứu Thế làm đầu trong
đời sống chúng ta, thì chúng ta được trọn vẹn trong Ngài. Có những
người suy nghĩ rằng cách để được trọn vẹn là nổi loạn và hướng về
cá nhân, nhưng theo Kinh Thánh, làm thế nào để chúng ta được trọn
vẹn? ____________________.
3. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta rằng Chúa Giê-xu là Đấng Chăn Chiên
hiền Lành và bầy chiên của Ngài là Hội Thánh. Hãy xem Giăng 10:4.
Người chăn đi trước bầy chiên và bầy chiên ____________________
người vì bầy chiên biết tiếng người. Có những chỗ khác Kinh Thánh
nói Đức Chúa Trời là Giáo Sư và những người theo Ngài là các môn
đồ. Nói tóm lại, vị trí của Chúa Cứu Thế là ____________________ thân
thể, là ____________________ của bầy, và là ____________________ của
các môn đồ Ngài.
II. Tấm Gương Của Chúa Cứu Thế
1. Đức Chúa Giê-xu đạt được vị trí của mình nhờ sự vâng phục và chịu
khổ. Hãy xem Phi-líp 2:5-8. Phao-lô khó khăn chúng ta phải có cùng
một ____________________ đó trong chúng ta, vốn là tâm tình của
Chúa Cứu Thế. Nhiều lúc con người trên thế gian giành được địa vị
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của họ bằng sức mạnh và bạo lực, nhưng Chúa Giê-xu thậm chí đã
lên thập tự giá trước khi được tôn cao. Nếu Chúa Giê-xu lại thuận
phục Cha của mình như thế, thì thật không khó cho chúng ta thuận
phục Ngài. Mỗi thành viên của thân thể Chúa Cứu Thế phải để Chúa
Cứu Thế lên hàng đầu trong đời sống mình. Vì sao Chúa Giê-xu đạt
được vị trí cao trọng của Ngài? ____________________.
2. Trong sự thuận phục của Ngài, Chúa Cứu Thế đã đáp ứng nhiều nhu
cầu của nhân loại. Hãy xem Lu-ca 4:18-19. Ngài rao giảng Phúc Âm
cho _____________________, chữa lành cho ____________________, giảng
về sự giải cứu cho_____________ ____________________ và
____________________ sự sáng cho____________ ____________________,
giải phóng những ai ____________________. Thật là buồn khi Hội
Thánh chỉ quan tâm tới sự cứu rỗi tương lai của riêng chúng ta. Chúa
Giê-xu trình bày một Phúc Âm đầy đủ cho con người. Với Chúa Cứu
Thế là Đầu Hội Thánh, các thành viên đi theo gương của Ngài. Mục vụ
trong Hội Thánh cần phải làm gì? ____________________.
3. Theo triết lý của con người hiện đại, nhưng những vấn đề thuộc linh
không liên hệ tới những vấn đề vật chất. Nhưng Chúa Giê-xu thì
không phân biệt như vậy. Hãy xem Ma-thi-ơ 4:23. Chúa Giê-xu đi
khắp xứ Ga-li-lê, ____________________ trong các nhà hội,
____________________ Phúc Âm của vương quốc, và
____________________ mọi loại tật bệnh giữa vòng dân sự. Chúa Giêxu nổi tiếng như một người đầy quyền năng trong cả việc làm lẫn lời
nói trước mặt Đức Chúa Trời và toàn thể dân sự (Lu-ca 24:19).
4. Như vậy chúng ta thấy rằng chức vụ của Chúa Giê-xu kết hợp cả lời
nói lẫn việc làm. Trong thế giới ngày nay, chúng ta nghe rất nhiều
những lời rỗng tuếch, nhưng Chúa Giê-xu làm ứng nghiệm những lời
hứa từ lời của Ngài. Sự nhất quán giữa lời nói và việc làm của Ngài
mang thẩm quyền đến cho chức vụ của Ngài. Hội Thánh ngày nay đối
diện với nhiệm vụ phải đi theo những dấu chân của Thầy mình. Làm
thế nào để Hội Thánh ngày nay thể hiện một mục vụ giống như mục
vụ của Chúa Giê-xu? ____________________.
III. Sự Vâng Phục Của Các Môn Đồ
1. Lúc bắt đầu chức vụ của mình, Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đồ. Hãy
xem Ma-thi-ơ 4:19. Chúa phán với họ rằng, Hãy theo
____________________, và ta sẽ khiến ngươi trở nên tay đánh lưới
____________________. Nếu họ sẵn sàng theo Ngài, thì họ sẽ được thay
đổi trở nên giống như Thầy mình. Đến với Chúa Giê-xu chỉ là bước
đầu của tiến trình môn đồ hóa, vốn kéo dài vài năm. Lời kêu gọi môn
đồ hóa này có một chức năng truyền giáo. Hãy so sánh Ma-thi-ơ
28:19 và Mác 16:15. Nhiều tín hữu không hiểu rằng khi họ đã được
cứu bởi ân điển Đức Chúa Trời, thì họ đã bắt đầu bước trên con
đường môn đồ hóa. Việc truyền giáo và môn đồ hóa có mối liên hệ
gì? ____________________
2. Các môn đồ quan sát chức vụ của Chúa Giê-xu. Họ nhìn thấy các việc
làm của Ngài, và nghe lời Ngài nói. Về sau họ làm chứng rằng họ
không thể không nói những điều họ đã thấy và nghe (Công Vụ 4:20).
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Hãy xem Ma-thi-ơ 10:25. Người môn đồ phải giống như
____________________ mình, và người đầy tớ phải giống
____________________ mình. Môn đồ hóa là một tiến trình mà bởi đó
nhân cách của người môn đồ dần dần trở nên giống với nhân cách
của thầy mình. Rõ ràng nếu người thầy đầy quyền năng trong lời nói
và việc làm, thì người ta mong muốn rằng người môn đồ cũng sẽ đầy
quyền năng trong ____________________ và__________
_____________________ như vậy.
3. Sự môn đồ hóa của Chúa Giê-xu không chỉ giới hạn nơi những lý
thuyết hàn lâm, nhưng được thực hiện qua những hành động trong
đời sống hiện thực. Hãy xem Ma-thi-ơ 10:1,5. Chúa Giê-xu ban
thẩm quyền cho họ và rồi sai họ đi ra. Nếu người học trò chỉ học các
lý thuyết về chức vụ trong phòng học không thì sẽ đem đến những
kết quả gì? ____________________. Làm thế nào để chúng ta thành
công trong việc huấn luyện Cơ Đốc, tức là sự huấn luyện môn đồ
hóa? _____________________.
IV. Tóm Tắt
1. Vị trí của Chúa Cứu Thế trong vũ trụ là Đấng Tạo Hóa, Đấng Bảo Tồn,
và là Chúa. Trong mối quan hệ với Hội Thánh, Chúa Cứu Thế là Đầu
của ____________________, là Đấng Chăn Chiên của
____________________, và là Giáo Sư của các ____________________ Ngài.
2. Chúa Giê-xu có được vị trí này bởi sự vâng phục. Ngài đã phục vụ
trong sự vâng phục, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của nhân loại.
Nhân cách của Ngài thể hiện qua những điều Ngài dạy dỗ và những
việc Ngài làm. Sự nhất quán giữa lời Ngài nói và việc Ngài làm đem
đến thẩm quyền cho chức vụ của Ngài. Đối với Chúa Giê-xu không có
sự tách biệt giữa vật chất và tâm linh.

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Làm thế nào để chúng ta, là các thành viên của thân thể, được trọn
vẹn trong chính mình và hiệp nhất với thân thể? Hãy xem xét những
khía cạnh cá nhân và tập thể của điều này.
2. Làm thế nào để thân thể Chúa Cứu Thế ngày nay có một chức vụ trọn
vẹn và quyền năng như chức vụ mà Chúa Giê-xu đã làm gương?
3. Làm thế nào để các tổ chức giáo dục Cơ Đốc đáp ứng được thách
thức của việc môn đồ hóa Cơ Đốc?
4. Môn đồ hóa và truyền giáo có mối liên hệ như thế nào?
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Bài Học 14
Các Ân Tứ Thánh Linh
Có nhiều mâu thuẫn liên hệ đến các ân tứ Thánh Linh. Điều quan
trọng là phải nghiên cứu Kinh Thánh để biết vị trí và cách sử dụng
đúng đắn các ân tứ này. Các ân tứ phải góp phần xây dựng thân thể
của Chúa Cứu Thế.
I. Những Quan Tâm Chung
1. Phao-lô không muốn Hội Thánh Cô-rinh-tô thờ ơ trước các ân tứ
Thánh Linh. Hãy xem I Cô-rinh-tô 12:1-2. Họ biết rõ rằng họ đã lầm
lạc trong sự thờ lạy hình tượng như thế nào trước khi họ trở lại tin
nhận Chúa Cứu Thế, nhưng bây giờ là tín nhân, điều quan trọng là họ
cần biết cách sử dụng đúng đắn những ân tứ của Thánh Linh Đức
Chúa Trời. Có hai bước để hiểu về các ân tứ này: (1) biết Kinh Thánh
dạy gì, và (2) biết cách sử dụng đúng đắn các ân tứ này bằng sự thực
hành. Theo suy nghĩ của bạn, có thể nào tín nhân ngày nay không
biết về các ân tứ Thánh Linh không? _____________________.
2. Hãy đọc cẩn thận câu thứ 3. Rất có thể nhiều lúc tín hữu tại Cô-rinhtô đã nghe những bài giảng được linh cảm cách siêu nhiên mà không
làm vinh hiển Đức Chúa Giê-xu. Câu 2 cho thấy rằng rất có thể đó là
do một linh nào đó gây ra chứ không phải Thánh Linh Đức Chúa Trời.
Vì lý do này, Phao-lô khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa việc làm
của Đức Thánh Linh và sự tể trị của Chúa Cứu Thế. Khi Chúa Cứu Thế
làm Chúa trong đời sống chúng ta, thì Đức Thánh Linh sẽ được tự do
trong đời sống chúng ta. Rõ ràng Đức Thánh Linh sẽ tôn vinh
____________________.
3. Hãy xem câu 7. Kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời đó là các ân
tứ thuộc linh được ban cho mọi thành viên trong thân thể của Ngài,
chứ không chỉ dành cho một nhóm riêng biệt. Ngay cả như vậy,
chúng ta cũng phải cẩn thận để không lập nên một nhóm đặc biệt và
tự xem mình là “thuộc linh.” Chúng ta biết rằng có những người chưa
dành chỗ trong đời sống của họ cho sự bày tỏ của Đức Thánh Linh.
Phao-lô nói rằng ____________________ tức là để Đức Thánh Linh bày
tỏ_______________ ____________________ vì ____________________. Mục
đích của sự bày tỏ là để xây dựng thân thể. Mục đích của các ân tứ
Thánh Linh là gì; để phục vụ phần còn lại của thân thể, hay để tạo ấn
tượng nơi người khác về mức độ trưởng thành tâm linh của chúng
ta? ____________________.
4. Hãy xem câu 11. Đôi khi có những người nói rằng, “tôi muốn có các
ân tứ, nhưng không muốn ân tứ này.” Tuy nhiên, Thánh Linh phân
phát ____________________ tùy theo ____________________ của Ngài. Rất
có thể Thánh Linh không ban các ân tứ của Ngài cách tự do cho
người nào chưa đủ khiêm nhường nhận lãnh bất cứ ân tứ nào mà
Ngài muốn ban cho. Kế đó Thánh Linh được bày tỏ. Thánh Linh toàn
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trị trong việc này. Theo câu 7, chúng ta nên sẵn sàng nhận lãnh
những ân tứ nào?__________ ____________________.
II. Những Quan Tâm Đặc Biệt
1. Câu 8 đề cập đến những ân tứ của lời nói ____________________ và
của_______ ____________________. Chúng ta phải nhận thức rằng đây là
những ân tứ của Đức Thánh Linh, chứ không nhất thiết là kết quả của
sự khôn ngoan hoặc học hỏi của chúng ta. Có nhiều khi một anh chị
em nào đó học thức thấp, nhưng lại nói một lời hết sức có cần trong
một tình huống nào đó. Dĩ nhiên, một người được giáo dục tốt cũng
có thể nhận một lời nào đó từ Đức Thánh Linh, miễn là người đó có
thái độ khiêm nhường và trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Một anh chị
em nào đó nhận được thông tin cách kỳ diệu thông qua lời của tri
thức và lời của sự khôn ngoan thì sẽ được ban cho cách chính xác
theo như nhu cầu và trong một tình huống cụ thể. Những lời tri thức
và khôn ngoan có phải là kết quả của sự khôn ngoan của chúng ta,
hay là kết quả của sự dẫn dắt của Thánh Linh? ____________________.
Hãy viết một ví dụ mà bạn biết về một ai đó được Chúa dùng để bày
tỏ những ân tứ này?________________ ____________________.
2. Câu 9 nói đến các ân tứ ____________________ và ____________________.
Mỗi tín nhân phải có đức tin để nhận lãnh sự cứu rỗi bởi ân điển Đức
Chúa Trời. Nhưng ơn đức tin cho phép tín nhân tin cậy Đức Chúa
Trời làm những việc không thể làm được. Ơn đức tin có thể được ban
cho trong lúc gặp khó khăn hoặc thử thách, và thêm sức cho người
tín hữu để có thể vượt qua những thử thách cam go với sự trầm tĩnh
và an bình. Gia-cơ nói rằng lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ
bệnh (Gia-cơ 5:15). Các ân tứ chữa bệnh (hãy lưu ý đây là số nhiều)
có thể là chữa bệnh trên phương diện thuộc thể, tình cảm hoặc tâm
linh. Vì Chúa Giê-xu là Chúa mọi sự, nên chẳng có gì khó cho người
chữa lành trong mọi lĩnh vực. Khi một người anh em bị bệnh, thì
người đó nên tư vấn ai trước; Chúa hay là bác sĩ?
____________________.
3. Cũng có ơn làm phép lạ. Một phép lạ là một biến cố không thể xảy ra
nếu không có sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Có thể có nhiều sự
chữa bệnh không nhất thiết là phép lạ. Nhiều lúc một phép lạ phá vỡ
những gì mà chúng ta xem là luật tự nhiên. Hãy viết một ví dụ về một
phép lạ. ____________________.
4. Cũng có các ân tứ ____________________ và phân biệt
____________________. Nhiều lúc lời tiên tri bị nhầm lẫn với sự giảng
dạy. Nhìn chung, giảng dạy là sự giải thích lời Kinh Thánh qua sự
nghiên cứu, học hỏi, nhưng một bài giảng cũng có thể có lời tiên tri.
Lời tiên tri là một sứ điệp từ Đức Chúa Trời được ban cho theo một
cách đặc biệt về một tình huống nào đó có tác động trực tiếp đến
hiện tại hoặc tương lai. Hội Thánh cần phải có sự phân biệt các thần,
vì mọi sự bày tỏ siêu nhiên không nhất thiết đều đến từ Đức Chúa
Trời. Cần có nhiều anh chị em có thể phân biệt được sự vận hành của
một tà linh và đối đầu với nó trong quyền năng Đức Chúa Trời. Ma
quỷ muốn hiện ra như một thiên sứ sáng láng vì những mục đích xấu
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xa của hắn (II Cô-rinh-tô 11:14). Làm thế nào để chúng ta biết được
rằng một lời tiên tri hoặc một sự bày tỏ nào khác là đến từ Đức Chúa
Trời? ____________________.
5. Tiếp theo là những ân tứ ____________________ và
____________________ tiếng mới. Trong chương 14, Phao-lô giải thích
rằng ơn nói tiếng mới có thể dùng để xây dựng chính cá nhân chúng
ta, và xây dựng Hội Thánh. Người nào dùng ơn nói tiếng mới để cầu
nguyện và ngợi khen Đức Chúa Trời thì cũng có thể nhận được sự
thông giải. Nếu một thông điệp tiếng lạ được công bố công khai, thì
phải được thông giải để gây dựng thân thể. Bạn có biết trường hợp
nào ân tứ tiếng mới được sử dụng cách không đúng không?
____________________. Bạn có biết trường hợp nào mà ân tứ tiếng mới
và ơn thông giải đã gây dựng Hội Thánh không?
____________________. Hãy nêu ý kiến của bạn _____________________.
III. Tóm Tắt
Các tín nhân không được thờ ơ trước các ân tứ. Sự tể trị của Chúa
Cứu Thế và sự thể hiện của Thánh Linh có mối quan hệ chặt chẽ với
nhau. Đức Chúa Trời muốn Đức Thánh Linh được bày tỏ trong mọi
thành viên của thân thể Chúa Cứu Thế. Đức Thánh Linh phân phát
các ân tứ theo ý Ngài muốn. Hãy liệt kê chín ân tứ của Thánh Linh:
____________________.
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Bài Học 15
Chức Năng Của Mỗi Thành Viên
Trong I Cô-rinh-tô 12, chúng ta đọc về sự bày tỏ Thánh Linh trong
mỗi thành viên, còn Rô-ma 12 lại nói về chức năng của mỗi thành
viên trong thân thể.
I. Những Thái Độ Thiết Yếu
1. Mỗi thành viên trong thân thể Chúa Cứu Thế phải luôn ý thức về sự
thương xót của Đức Chúa Trời mà người đó nhận lãnh mỗi ngày.
Phần thứ nhất của sách Rô-ma cho chúng ta biết về sự thương xót
của Đức Chúa Trời, chẳng hạn như sự tha thứ tội lỗi, được bước vào
sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh
trong đời sống, và khả năng có thể sống thánh khiết trước mặt Chúa.
Bây giờ hãy xem 12:1. Để đáp lại sự thương xót của Đức Chúa Trời,
chúng ta phải dâng_____________ ____________________ làm của lễ
____________________, và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, là sự phục
vụ phải lẽ của chúng ta. Thật hữu lý khi chúng ta dâng thân thể mình
cho Đức Chúa Trời sau khi nhận lãnh được rất nhiều điều từ nơi
Ngài. Làm thế nào để chúng ta thực hành việc dâng hiến thân thể
mình cho Đức Chúa Trời? ____________________.
2. Có một vài điều tương phản trong câu 2. Đừng ____________________
theo đời này, nhưng phải ____________________ bởi sự đổi mới tâm
thần mình. Một mặt chúng ta không được làm theo
____________________ nhưng phải được biến đổi để chúng ta có thể
minh chứng cho ý muốn tốt lành và trọn vẹn của
____________________. Sự biến đổi không chỉ là ở bên ngoài, mà là sự
thay đổi triệt để những thái độ bên trong vốn dẫn đến kết quả là cách
sống bên ngoài bày tỏ ý muốn Đức Chúa Trời. Thật không thể làm
một thành viên lành mạnh trong thân thể Chúa Cứu Thế nếu chưa
kinh nghiệm được sự thay đổi triệt để này. Điều gì xảy ra khi những
người chưa được biến đổi lại cố gắng hoạt động như những thành
viên của thân thể Chúa Cứu Thế? ____________________.
3. Câu 3 bàn đến sự đánh giá chính bản thân. Theo Phao-lô, chúng ta
không được nghĩ về chính mình như là ____________________ nhiều
hơn thực tế. Một thành viên nào của thân thể nghĩ về mình cao trọng
hơn thực tế tức là một vấn đề. Người này cố gắng làm mọi thứ, và
mong muốn người khác phải làm theo cách của mình. Nhưng thái độ
ngược lại cũng có trong nhóm, tức là có những người nghĩ rằng họ
vô dụng. Vậy nên, khi một người như vậy được mời để dự phần cách
nào đó, người này luôn tìm kiếm những lời bào chữa, chẳng hạn như,
“Tôi không được ơn, nên tôi không thể làm.” Thái độ đó cũng ngăn
trở sự phát triển của nhóm. Vậy thì chúng ta nên nghĩ về mình như
thế nào? Chúng ta phải nghĩ rằng ____________________, tùy theo
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lượng ____________________ Chúa ban cho mỗi người. Làm thế nào để
chúng ta sửa lại những thái độ này? ____________________.
4. Khi chúng ta nghiêm túc khẳng định rằng mỗi thành viên đều có một
chức năng trong Hội Thánh, chúng ta có thể chỉnh sửa những thái độ
tự tôn và tự ti. Trong các câu 9 và 10, chúng ta thấy rằng giải pháp
chính là tình yêu vô ____________________, một tình yêu thương anh
em. Về vấn đề danh dự, chúng ta phải ____________________ lẫn nhau.
Thậm chí giữa vòng các môn đồ của Chúa Cứu Thế cũng có những
bàn luận về việc ai là lớn hơn hết. Định luật thuộc linh quy định rằng
hễ ai tôn mình lên thì sẽ bị ____________________, và ai hạ mình xuống
thì sẽ được________________ ____________________.
5. Các câu 11-13 đưa ra một số quy tắc ngắn gọn nhưng quan trọng về
chức năng của các thành viên trong thân thể Chúa Cứu Thế. Chúng ta
không được____________ ____________________ trong công việc, phải
có lòng ____________________, phải ____________________, phải
____________________ trong sự trông cậy, phải _____________________
trong sự hoạn nạn, ____________________ cầu nguyện,
____________________ cho các thánh đồ và phải ân cần
____________________. Chúng ta có đang thực hành những thái độ này
không? ____________________. Chúng ta cần cải thiện điều gì?
____________________
II. Chức Năng Của Các Thành Viên
1. Chắc chắn rằng nếu các thành viên thực hành những thái độ mà
chúng ta vừa học, thì họ sẽ làm tốt chức năng của mình trong thân
thể. Điều gì sẽ xảy ra cho một hội chúng được tổ chức tốt nếu các
thành viên không có những thái độ căn bản này về chức năng của họ
trong thân thể? _____________________.
2. Một hội chúng hoặc một tổ chức chỉ có thể hoạt động tốt khi các
thành viên trong đó có thái độ đúng. Cũng vậy, thật ích lợi cho mọi
người khi các thành viên được tổ chức tùy theo chức năng mà Đức
Chúa Trời đã ban cho mỗi người. Chúng ta hãy trở lại câu 4. Thân
thể có nhiều ____________________, nhưng không phải mọi chi thể đều
có cùng ____________________. Theo câu 5, có hai mối liên hệ: 1)
chúng ta là một thân trong ____________________, là những thành viên
của________________ ____________________. Nếu chúng ta yêu Chúa
Cứu Thế, chúng ta cũng phải yêu mến ____________________, và để
yêu mến anh em mình, thì chúng ta phải yêu ____________________, và
thuận phục Ngài.
3. Hãy xem câu 6. Có các ân tứ ____________________ tùy
theo____________ ____________________ đã ban cho chúng ta, nếu
____________________, thì chúng ta hãy nói tiên tri tùy theo
____________________ của chúng ta. Ở đây một lần nữa chúng ta thấy
điều I Cô-rinh-tô nói tới: có nhiều ân tứ khác nhau. Ở đây một lần
nữa đề cập tới ơn nói tiên tri. Hãu lưu ý rằng những ân tứ này phải
được dùng bởi đức tin. Điều gì xảy ra cho những ân tứ không được
sử dụng?________________ ____________________.
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4. Trong câu 7, có những ân tứ ____________________ và ơn dạy dỗ. Mục
vụ, hay phục vụ (diakonia) có nghĩa rộng. Trong I Cô-rinh-tô, nhiều
mục vụ thuộc linh khác nhau cũng là diakonia, và ở một số nơi thì
chữ này đề cập đến việc phục vụ bàn. Sự phục vụ trong Chúa Cứu
Thế là đáp ứng mọi nhu cầu con người thông qua ân điển của Đức
Chúa Trời. Bạn có cảm nhận rằng mục vụ thuộc linh phải tách rời
khỏi việc đáp ứng nhu cầu con người không? Các mục vụ khác nhau
có thể đan kết với nhau như thế nào? ____________________.
5. Ơn giảng dạy cũng xuất hiện trong các danh sách ân tứ khác (I Côrinh-tô 12:28 và Ê-phê-sô 4:11). Ơn này là hết sức cần thiết để phát
triển thân thể và huấn luyện các thành viên trong việc sử dụng những
ân tứ của họ. Sự dạy dỗ khác xa việc giảng. Trong khi giảng, lẽ thật
được công bố cho những người nghe, còn trong khi dạy, lẽ thật được
phát triển trong các học viên. Sự dạy dỗ hiệu quả đòi hỏi sự dự phần
của học viên. Hội Thánh có đủ sự giảng dạy không?
____________________.
6. Câu 8 đề cập tới bốn ân tứ khác: ____________________,
____________________, ____________________, và ____________________.
Có những người rời rộng có thể sẻ chia với những người khác. Người
nào lãnh đạo thì làm công tác đó với ____________________. Vì sao?
____________________. Làm một người lãnh đạo (hoặc chỉ huy) không
nên xem là một quyền lợi, mà là một đặc ân. Sự siêng năng được
định nghĩa như là sự nỗ lực cẩn thận. Những ai bày tỏ lòng thương
xót phải bày tỏ cách ____________________ chứ không phải cách bực
dọc. Ơn khích lệ là ơn an ủi và nâng đỡ.
7. Rõ ràng những thái độ đúng đắn là hết sức cần thiết cho các chức
năng của thân thể. Khi một thành viên của thân thể hoạt động đúng
chức năng tùy theo ân tứ của mình, thì phải tạo môi trường đúng để
đem lại những thái độ đúng. Theo bạn điều gì khẩn thiết hơn: có thái
độ đúng hay mỗi thành viên làm trọn phần mình?
____________________.
III. Tóm Tắt
Những thái độ mà Kinh Thánh dạy trong Rô-ma 12 là gì? Hãy liệt kê bảy
ân tứ chương này nói tới.
Thảo Luận Trong Nhóm
1. Trong hội chúng của bạn, các thành viên thực hành những thái độ
nào mà Rô-ma 12 đề cập tới? Những thái độ nào cần thực hành
nhiều hơn?
2. Làm thế nào để chúng ta có thể giúp các tín nhân có thái độ tự tôn?
Hoặc những người có thái độ tự ti?
3. Hãy cố gắng xác định những ân tứ của chính bạn. Hãy giúp xác định
ân tứ của những người khác trong nhóm.
4. Những thành viên tích cực trong hội chúng của bạn là ai? Ai là người
có thể dự phần nhiều hơn nếu họ sẵn sàng trình dâng thân thể mình
cho Đức Chúa Trời?
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Bài Học 16
Sự Trang Bị Cho Các Thánh Đồ
Bạn đã học biết rằng mỗi thành viên đều có chức năng của mình
trong thân thể Chúa Cứu Thế, nhưng các thành viên cần phải được
trang bị để làm công tác mục vụ.
I. Ý Nghĩa Của Việc “Trang Bị Cho Các Thánh Đồ”
1. Hãy xem Ê-phê-sô 4:7-12. Chúa Cứu Thế đã đặt nhiều người trong
Hội Thánh cho công việc trang bị cho các thánh đồ. Cụm từ “trang bị
cho các thánh đồ” có một ý nghĩa rất sâu sắc. Cụm từ này không đề
cập đến việc tô vẽ những hình ảnh trong một thánh đường; cũng
không có nghĩa là các thành viên phải trở nên trọn vẹn trước khi họ
có thể phục vụ Đức Chúa Trời. Từ “trọn vẹn” của chúng ta không diễn
tả hết ý nghĩa của từ katarismon trong Kinh Thánh. Từ này được
dùng một lần trong Ma-thi-ơ 4:21 khi nói về việc “vá lưới.” Từ này có
nghĩa là chuẩn bị lưới sẵn sàng cho việc đánh cá. Như thế chúng ta
phải có thứ tự và được hiệu chỉnh để làm công việc của Đức Chúa
Trời. Nếu các môn đồ đã phải chuẩn bị lưới của họ để đánh cá, thì
cuộc đời của chúng ta cũng phải được ____________________ để làm
công việc của Đức Chúa Trời.
2. Nhưng việc chuẩn bị này không chỉ đề cập đến đời sống cá nhân của
mỗi thành viên, nhưng cũng đề cập tới các mối quan hệ đúng đắn
trong thân thể. Phao-lô dùng chính từ này khi ông nói về sự hiệp
nhất của thân thể. Hãy xem I Cô-rinh-tô 1:10. Ông nói rằng, Tôi
nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều
phải ____________________, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một
ý một lòng cùng nhau. Vì lý do này, sự “trọn vẹn” hay “trang bị” cho
các thánh đồ có nghĩa là mỗi thành viên trong thân thể phải ở trong
mối quan hệ đúng đắn và cùng hợp tác với những người khác trong
thân thể. Một thái độ cá nhân hoặc độc lập sẽ chống lại việc “trọn
vẹn” hoặc “trang bị cho các thánh đồ.” Để trở thành một thành viên
tốt trong thân thể, chúng ta phải sống hòa thuận với các thành viên
khác. Như thế chúng ta mới có thể làm tốt công việc của Chúa. Làm
thế nào để chúng ta có thể làm việc tốt với nhau?
____________________.
3. Thế nhưng việc “trang bị cho các thánh đồ” không chỉ có chỉnh sửa
lại cuộc đời và các mối quan hệ của chúng ta với những thành viên
khác, mà cũng phải xem lại mối quan hệ của chúng ta với Đầu của
thân thể. Hãy xem Lu-ca 6:40. Người môn đồ không hơn
____________________ mình, nhưng mọi người nào là
____________________ đều sẽ giống như thầy mình. Nói cách khác, có
một mối quan hệ chặt chẽ giữa việc môn đồ hóa và trang bị cho các
thánh đồ. Cũng phân đoạn này trong Ê-phê-sô đề cập rằng mục đích
là để “được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Chúa Cứu Thế” (4:13) và
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để trưởng thành trong mọi sự “trong Đấng làm đầu, tức là Chúa Cứu
Thế” (4:15). Kế đến việc nên trọn vẹn hay trang bị cho các thánh đồ
có nghĩa là chúng ta trưởng thành giống Chúa Cứu Thế càng hơn.
II. Vì Sao “Các Thánh Đồ Được Trọn Vẹn”?
1. Hãy xem Ê-phê-sô 4:12 một lần nữa. Các thánh đồ được trang bị để
làm công việc của _____________________, vì sự ____________________
thân thể Chúa Cứu Thế. Các thành viên của thân thể trở thành những
người phục vụ trong thân thể Chúa Cứu Thế. Một số Hội Thánh có
truyền thống thuê một mục sư chuyên nghiệp để ông có thể làm tốt
công việc. Kết quả là chúng ta trả tiền cho ông để ông làm công việc
thay cho chúng ta. Như vậy, các cá nhân thành viên được phóng thích
khỏi những trách nhiệm của họ trong việc thi hành chức vụ. Tuy
nhiên, theo câu 12, những người phục vụ là ai? ____________________.
2. Công việc của chức vụ rất là bao la. Cụm từ này không chỉ đề cập đến
việc giảng dạy từ trên tòa giảng trong bốn vách tường nhà thờ,
nhưng cũng bao gồm toàn bộ mọi công việc mà Chúa Cứu Thế đã
làm và còn hơn thế nữa. Hãy nhớ rằng chức vụ trọn vẹn của Chúa
Cứu Thế là đáp ứng nhu cầu của nhân loại. Chúa Giê-xu phán rằng
các môn đồ Ngài sẽ làm những việc thậm chí còn lớn hơn việc Ngài
đã làm nữa (Giăng 14:12). Cá nhân bạn có thể làm “công việc của
chức dịch” như thế nào? ____________________.
3. Đôi khi có những người rất tích cực mà chỉ thỏa lòng với sự tích cực
đó thôi. Rất có thể họ cảm thấy thỏa lòng khi nói rằng, “Tôi rất bận.”
Trong khi Kinh Thánh dạy rằng mỗi thành viên phải dự phần vào
“công việc của chức dịch,” thì điều đó không có nghĩa là mọi hoạt
động đều đem lại lợi ích. Chúng ta cần phải tìm ra xem hoạt động
nào là ở trong ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy xem câu 12. Công việc
của chức dịch là dành cho ____________________ của
____________________. Công việc mà Đức Chúa Trời muốn làm là nhằm
vào việc xây dựng thân thể. Chúng ta biết rằng thân thể Chúa Cứu
Thế không chỉ giới hạn trong một hệ phái, nhưng công việc đó có ưu
tiên trong một kế hoạch thiêng thượng. Chúng ta cần phải phân tích
chức vụ của mình. Những hoạt động của bạn có góp phần xây dựng
thân thể không? ____________________. Như thế nào?
____________________. Làm thế nào để bạn đẩy mạnh việc xây dựng
thân thể Chúa Cứu Thế tại địa phương mình? ____________________.
III. Các Thánh Đồ Có Thể Được “Trọn Vẹn” Và “Trang Bị”
Như Thế Nào?
1. Hãy ôn lại Ê-phê-sô 4:7-12. Chúa Cứu Thế đã ban các ân tứ cho Hội
Thánh. Cũng một Chúa Cứu Thế đã giáng lâm trong sự khiêm hạ giờ
đã thăng thiên trong sự tôn cao. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Giêxu Christ là Chúa của mọi sự dưới thấp cũng như trên cao. Từ địa vị
cao trọng của mình, Ngài ban các ân tứ cho người. Và Ngài ban cho
một số người làm ____________________, một số làm
____________________, một số làm ____________________, và một số làm
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____________________ và giáo sư. Công việc của những người này là
trang bị cho các thánh đồ. Một sứ đồ giúp đỡ các thánh đồ bằng cách
thành lập những Hội Thánh mới. Một tiên tri ban phát sứ điệp từ Đức
Chúa Trời vốn phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại. Một nhà truyền đạo
có thể huấn luyện các thành viên truyền giáo. Các mục sư và giáo sư
có thể tư vấn và dạy dỗ dân sự Đức Chúa Trời. Một Hội Thánh có nên
có mục sư không?_________________ ____________________. Loại mục
sư nào phù hợp với Kinh Thánh hơn: người chuyên nghiệp làm tất cả
mọi sự, hay người đầy tớ huấn luyện các thành viên mình?
____________________.
2. Chính Chúa Cứu Thế đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên
tri, một số làm thầy giảng Tin Lành, và một số làm mục sư và giáo
sư, đồng thời Ngài mong đợi họ làm theo tấm gương của Ngài. Đây
là cách duy nhất để mọi người có thể đạt được “trọn vẹn trong Chúa
Cứu Thế.” Như vậy các viên chức Hội Thánh không phải là tình cờ,
bèn là ở dưới sự tể trị của Đầu thân thể. Họ sẽ có thể “trang bị cho
các thánh đồ” bằng cách làm theo gương của Thầy mình. Chúa Giêxu dạy lời nói và việc làm. Chúa Giê-xu đi với các môn đồ vào cánh
đồng. Ngày nay chúng ta cũng phải dạy dỗ và rồi dẫn dắt các thành
viên đến chỗ dự phần tích cực vào công việc của Chúa. Bạn có tin
rằng sự dạy dỗ trong phòng học là đủ rồi không? Hãy viết những ý
kiến của bạn xuống. ____________________. Làm thế nào để có thể
trang bị cho tất cả các thành viên thuộc nhiều hội chúng khác nhau?

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Sự trang bị và trọn vẹn của các thánh đồ gồm có: sự chuẩn bị đời
sống____________ ____________________ của họ; tùy theo những
____________________ đã ban cho và trưởng thành trong sự giống
____________________ của chúng ta.
2. Mục đích của việc trang bị cho các thánh đồ là gì?
____________________ Ai là những người phục vụ? Làm thế nào để mục
vụ của họ góp phần xây dựng thân thể Chúa Cứu Thế?
3. Công việc của một mục sư là gì? Một người có thể thực thi mọi công
việc của các sứ đồ, các tiên tri và các thầy giảng Tin Lành không? Một
mục sư có thể thực hiện công việc dạy dỗ được không? Có ai khác có
thể giúp cho công tác dạy dỗ không? Làm thế nào để mọi thành viên
đều nhận được sự dạy dỗ?
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Bài Học 17
Phục Vụ Đầu của Thân Thể
Một phần công việc của chức dịch là phục vụ Đức Chúa Trời trong sự
thờ phượng. Sự thờ phượng là khởi điểm cho các mục vụ khác.
I. Các Mục Vụ Khác Là Gì?
1. Hãy xem I Cô-rinh-tô 12:4-6. Chúng ta đã thấy rằng có nhiều ân tứ
khác nhau, nhưng câu 5 nói về những ____________________ khác
nhau. Có một mối liên hệ giữa các ân tứ và các mục vụ. Một ân tứ là
điều bắt nguồn từ Đức Chúa Trời để có thể phục vụ những người
khác. Các ân tứ cũng cho phép một người phục vụ hiệu quả. Mục vụ
tập trung vào người được ơn, cũng như người nhận được ích lợi của
mục vụ đó. Mục tiêu của chức vụ không phải ích kỷ cho bản thân,
nhưng là ích lợi cho những người sẽ nhận lãnh sự giúp đỡ của mục
vụ đó. Ân tứ đến từ ____________________ và mục vụ là vì ích lợi của
____________________.
2. Trong I Cô-rinh-tô 12, có một danh sách các ân tứ khác nhau, nhưng
không có danh sách các mục vụ. Tuy nhiên, bản chất của các ân tứ
cho thấy bản chất của các mục vụ khác nhau. Ví dụ, trong I Cô-rinhtô 14:2, ơn nói tiếng mới có thể được dùng để nói chuyện với Đức
Chúa Trời, và trong câu 5 chép rằng ơn nói tiếng mới kèm theo sự
thông giải có thể giúp gây dựng ____________________. Cũng vậy,
trong câu 22 có nói rằng ơn nói tiếng lạ là một dấu hiệu cho những
người chưa tin. Như thế rõ ràng là một ân tứ có thể được dùng để
phục sinh Đức Chúa Trời, Hội Thánh, và những người chưa tin Chúa.
Có những ân tứ khác được sử dụng nhiều. Ví dụ, ân tứ đức tin giúp
chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, phục vụ Hội Thánh và làm
chứng cho thế giới. Như vậy, các mục vụ khác nhau có thể phục vụ
____________________, cho ____________________ và cho
____________________. Bài học này liên hệ nhiều hơn tới sự phục vụ
Chúa trong khi bài học trước thì nói đến các mục vụ cho Hội Thánh
và cho thế giới.
II. Vì Sao Lại Có Thể Phục Vụ Đức Chúa Trời?
1. Trên một phương diện ý nghĩa, chúng ta chẳng có gì để mà dâng cho
Đức Chúa Trời. Tự Ngài đã có đầy đủ mọi sự rồi. Nhưng cùng lúc đó,
Kinh Thánh nói rằng các thành viên của Hội Thánh An-ti-ốt đã phục
vụ Chúa. Hãy đọc Công Vụ 13:2-3. Giữa vòng họ có những tiên tri và
các giáo sư là những người dự phần trong sự kiêng ăn và cầu
nguyện. Hãy nhớ rằng theo Ê-phê-sô 4, các tiên tri và giáo sư là
những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh. Vì thế họ có thể phục
vụ Chúa vì họ đã nhận lãnh từ ____________________. Sự thật là mọi ân
tứ tốt lành và trọn vẹn đều từ trên mà xuống (Gia-cơ 1:17). Vậy điều
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tốt duy nhất mà chúng ta có thể dâng cho Chúa là những gì chúng ta
đã nhận lãnh từ nơi Ngài. Bạn đã nhận được một số ân tứ quý giá
nào từ Chúa?
2. Thật hữu lý khi một phần sự phục vụ Chúa của chúng ta bao gồm
những lời tạ ơn Ngài vì các ân tứ tốt lành Ngài ban. Những ân tứ của
Đức Chúa Trời là sự bày tỏ ân điển Ngài, và để nhận lãnh ân điển của
Đức Chúa Trời, chúng ta tạ ơn Ngài. Đôi khi chúng ta rất là vô ơn,
không chịu tạ ơn về những điều tốt lành và thậm chí còn nghĩ rằng
những gì chúng ta nhận được là không tốt. Hãy xem Ê-phê-sô 5:20.
Kinh Thánh chép rằng, ____________________ mà tạ ơn Đức Chúa Trời,
là Cha chúng ta, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Theo Kinh
Thánh, chúng ta phải tạ ơn về những việc thậm chí dường như không
tốt. Nhiều lúc những điều tưởng là không tốt đó lại tốt cho chúng ta.
Bạn có tin rằng bạn nên tạ ơn về tất cả mọi sự không?_______________
____________________.
3. Sự phục vụ Chúa của chúng ta có một khía cạnh tâm linh. Hãy xem
Giăng 4:24. Những ai thờ phượng Đức Chúa Trời phải thờ phượng
Ngài bằng__________ ____________________ và bằng
____________________. Phao-lô viết trong I Cô-rinh-tô 14:15 rằng ông
cầu nguyện và ngợi khen trong Thánh Linh và sự hiểu biết. Trong
Rô-ma 8:26, Kinh Thánh chép rằng Đức Thánh Linh cầu thay cho
chúng ta với ____________________ không thể nói ra được. Để có sự
thông công với Thánh Linh Đức Chúa Trời, tâm linh chúng ta phải
tương giao với Chúa. Cội rễ của nan đề chúng ta khi chúng ta không
muốn ngợi khen Đức Chúa Trời là gì?____________
____________________.
4. Nhưng sự thờ phượng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tâm linh.
Hãy nhớ rằng chúng ta cũng phải thờ phượng bằng tâm thần và lẽ
thật. Sự ca hát và cầu nguyện của chúng ta phải bằng tâm thần,
nhưng cũng bằng lẽ thật; và sự ca hát cũng như cầu nguyện của
chúng ta phải ở trong Thánh Linh và trong sự hiểu biết. Những gì
diễn ra trong tâm linh được biến thành hành động thực tiễn. Khi
chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần, thì chúng ta
phải thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống hằng
ngày của mình. Phao-lô viết về sự hầu việc phải lẽ trong Rô-ma 12:1.
Chúng ta đã nhận lãnh quá nhiều sự thương xót từ Đức Chúa Trời
đến độ chúng ta phải dâng ____________________ của mình làm của lễ
sống. Của lễ sống này không chỉ dâng trong những ngôi nhà thờ,
nhưng trong mọi nơi chúng ta đi. Làm thế nào để chúng ta dâng thân
thể mình cho Chúa hằng ngày? ____________________.
III. Kết Quả Chức Vụ Của Chúng Ta Cho Chúa Là Gì?
1. Trong Công Vụ 13, chúng ta được biết họ phục vụ Chúa như thế nào,
và bởi đó, Thánh Linh phán với họ những gì Ba-na-ba và Sau-lơ phải
làm. Bởi đó, họ được sai đi để mở rộng công việc của Chúa ở nhiều
nơi. Sau khi ngợi khen và thờ phượng Chúa, rất có thể Đức Chúa Trời
sẽ sử dụng chúng ta cách hiệu quả hơn. Trong những hành trình
truyền giáo của mình, Phao-lô được dùng một cách đầy quyền năng
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nhằm thực hiện các phép lạ và rao giảng Lời Chúa. Khi chúng ta hầu
việc Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng, Đức Chúa Trời ban cho dân
sự Ngài quyền năng. Điều gì đến trước: sự hầu việc hay sự thờ
phượng? ____________________.
2. Trong II Cô-rinh-tô 3, Phao-lô giải thích chức vụ của giao ước mới.
Dưới giao ước cũ, có một bức màn che phủ mặt Môi-se, nhưng trong
giao ước mới, với những gương mặt mở toang, chúng ta nhìn thấy
sự vinh hiển của Chúa. Hãy đọc các câu 16-18. Để thờ phượng Đức
Chúa Trời chúng ta cần phải nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài. Theo
cách này, Đức Thánh Linh giải phóng chúng ta khỏi những điều ngăn
trở sự ngợi khen của chúng ta. Theo câu 18, kết quả của sự nhìn
thấy sự vinh hiển của Chúa là gì? Chúng ta được ____________________
vinh hiển… thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua
____________________. Điều đó cho chúng ta thấy rằng sự thờ phượng
bằng tâm linh sẽ dẫn đến sự biến đổi tiệm tiến khiến chúng ta trở
nên ảnh tượng của Chúa Cứu Thế. Ngay cả tâm lý cũng dạy chúng ta
rằng chúng ta bắt đầu trở nên giống với những gì chúng ta nhìn vào.
Nếu chúng ta cứ nhìn vào những điều ác, chúng ta sẽ trở nên giống
như điều ác. Nhưng nếu chúng ta tập chú mắt mình vào sự vinh hiển
Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ trở nên giống ____________________
càng hơn.
3. Điều này cũng thống nhất với những gì Phao-lô dạy trong Ê-phê-sô
4. Công việc của chức vụ là để gây dựng thân thể hầu cho mọi người
đều có thể trưởng thành, mang ____________________ trọn vẹn của
____________________. Nếu thờ phượng cách chân thật, thì chúng ta sẽ
tiến tới trở nên ảnh tượng của Chúa Cứu Thế. Hội Thánh ngày nay có
thờ phượng theo cách này không? ____________________. Làm thế nào
để chúng ta thờ phượng cách chân thật hơn? ____________________.

Thảo Luận Trong Nhóm
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Các ân tứ và chức vụ có mối liên hệ với nhau như thế nào?
Nếu chúng ta bắt đầu tạ ơn về mọi sự thì sẽ dẫn đến kết quả gì?
Bạn tạ ơn Đức Chúa Trời về những điều tốt lành gì?
Bạn tạ ơn Đức Chúa Trời về những điều bất đồng ý kiến nào?
Cầu nguyện và ngợi khen trong Thánh Linh có ý nghĩa gì?
Hãy chia sẻ với nhau về việc dâng hiến thân thể mình hằng ngày cho
Chúa.
7. Những chủ đề chúng ta thường nói với các bạn mình nhất là gì? Điều
gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nói nhiều hơn về những điều thuộc về Đức
Chúa Trời?
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Bài Học 18
Phục Vụ Thân Thể
Phục vụ Đầu của thân thể, hay thờ phượng, là sự chuẩn bị cho sự
phục vụ thân thể. Sự phục vụ thân thể bao gồm các ân tứ mà Đức
Chúa Trời đã đặt để trong thân thể, và việc sử dụng những ân tứ này
bởi các thành viên hầu phục vụ lẫn nhau.
I. Chúng Ta Có Thể Phục Vụ Thân Thể Như Thế Nào?
1. Mọi thành viên trong thân thể đều có những nhu cầu riêng. Nếu tất
cả chúng ta chờ đợi để được những người khác phục vụ, thì sẽ chẳng
có ai phục vụ ai cả. Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc làm một
“con ký sinh” và làm một người phục vụ. Con ký sinh chỉ mong được
nhận, trong khi người phục vụ thì muốn chia sẻ. Sự khác biệt giữa
một thành viên ký sinh và một thành viên phục vụ là gì?____________
____________________.
2. Để có thể phục vụ, chúng ta trước hết phải nhận lãnh. Ân điển của
Đức Chúa Trời là cội nguồn cho sự phục vụ của chúng ta. Một thành
viên nào cố gắng phục vụ mà không có ơn của Đức Chúa Trời thì
chắc chắn sẽ thất bại. Trong I Cô-rinh-tô 12, các ân tứ được đề cập
đến trước, rồi mới tới các mục vụ, và sau đó là các hoạt động. Một
người phải nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời để có thể chia sẻ cho
những người khác. Điều gì xảy ra nếu chúng ta cố gắng phục vụ mà
không được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời? ____________________. Vậy
thì chúng ta phục vụ như thế nào?_____ ____________________.
3. Nhìn xem tấm gương của Hội Thánh đầu tiên sẽ có lợi cho chúng ta.
Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đồ làm chứng về quyền năng của
Đức Chúa Trời thông qua sự ban năng lực của Đức Thánh Linh. Họ
nói về những công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời (Công Vụ 2:11_ và
nhiều người được thêm vào Hội Thánh (câu 41). Hãy xem câu 42. Họ
tiếp tục bền lòng giữ ____________________ của các sứ đồ và_______
____________________, trong lễ bẻ ____________________ và
trong__________ ____________________. Sau khi hầu việc Chúa bằng sự
cầu nguyện và ngợi khen, Đức Chúa Trời khiến họ có thể phục vụ
những người khác về phương diện vật chất cũng như tâm linh. Điều
gì sẽ xảy ra nếu một người cho rằng mình quá bận rộn để phục vụ
đến độ nói rằng mình không có thì giờ ngợi khen Đức Chúa Trời?
____________________.
II. Làm Thế Nào Để Chúng Ta Có Thể Đáp Ứng Nhu Cầu Con Người?
1. Tấm gương của Hội Thánh đầu tiên sẽ giúp chúng ta trong việc này.
Hãy xem Công Vụ 2:43-47. Ngày nay có nhiều nhóm chỉ nhấn mạnh
mục vụ thuộc linh, trong khi có những nhóm khác thì chỉ nhấn mạnh
khía cạnh vật chất và xã hội. Nhưng sự nhiệt thành của Hội Thánh
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đầu tiên kết hợp cả hai khía cạnh vào trong một mục vụ. Trong câu
43, chúng ta đọc thấy rằng các sứ đồ làm nhiều ____________________
và dấu kỳ, thể hiện quyền năng thuộc linh của họ. Rồi ở câu 45, Kinh
Thánh cho chúng ta biết rằng tất cả những ai tin đều bán điền sản và
____________________ của họ rồi phân phát ra cho mỗi người, tùy theo
____________________. Theo câu 46, họ đến ____________________ mỗi
ngày, và bẻ bánh ____________________.
2. Hãy xem câu 47. Kinh Thánh chép rằng họ ____________________ Đức
Chúa Trời, và được ơn với ____________________. Sự ngợi khen của họ
có nét đặc trưng là quyền năng Thánh Linh đụng chạm đến người
khác, tức là có một khía cạnh xã hội. Thật không ngạc nhiên khi
Chúa ____________________ cho Hội Thánh mỗi ngày. Hội Thánh có thể
tăng trưởng khi xây đắp một đời sống trong Đức Chúa Trời đến độ
mọi người xung quanh đều hưởng được lợi ích từ tình yêu Cơ Đốc
của Hội Thánh. Có thể nào chỉ ngợi khen Đức Chúa Trời mà không
giúp đỡ những người khác được không? ____________________. Một
môn đồ của Chúa có thể chỉ giúp người khác mà không làm chứng về
Chúa được không? ____________________. Hãy suy nghĩ về câu trả lời
của bạn. Làm thế nào để chúng ta thực hành một chức vụ kết hợp cả
những khía cạnh thuộc linh lẫn thuộc thể? ____________________.
3. Trong chương 3 có một tấm gương khác về sự phục vụ những nhu
cầu con người. Có một người què đang ăn xin bên cổng đền thờ.
Dường như hầu hết mọi người nghĩ rằng người què này chỉ cần của
bố thí. Nhưng khi Phi-e-rơ đi ngang qua, ông cho người này một
điều còn quý giá hơn nhiều. Hãy xem Công Vụ 3:6-7. Phi-e-rơ không
cho ông tiền; ông cho người đó sự chữa lành bởi quyền năng Đức
Chúa Trời. Nhu cầu trước mắt là tiền, nhưng nhu cầu sâu xa của
người đàn ông này là sự chữa lành. Thật dễ dàng thỏa mãn khi chỉ
đáp ứng những nhu cầu bên ngoài và không đụng chạm gì tới những
nhu cầu sâu xa bên trong. Một số những nhu cầu bên ngoài mà
người ta có thể có là gì? ____________________. Một số những nhu cầu
sâu xa của họ là gì? ____________________.
4. Khi người bại được chữa lành, ông bắt đầu ngợi khen Đức Chúa Trời.
Hãy xem Công Vụ 3:8-9. Ông bước vào đền thờ, nhảy nhót và ngợi
khen ____________________ và ____________________ nhìn thấy ông. Ở
đây chúng ta thấy một vòng tuần hoàn của sự ngợi khen. Trước hết,
Hội Thánh ngợi khen Đức Chúa Trời; rồi quyền năng của Đức Chúa
Trời được bày tỏ, và những người nhận lãnh sự phục vụ đầy quyền
năng lại ngợi khen Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta phục vụ bởi sức
riêng của mình, thì chúng ta nhận được lời khen ngợi, nhưng nếu
chúng ta phục vụ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, thì Ngài nhận
sự vinh hiển. Một số những ý kiến người ta thường nói về Hội Thánh
là gì? ____________________.
III. Những Đòi Hỏi Của Người Phục Vụ Là Gì?
1. Hội Thánh đối diện với một nan đề liên hệ tới những góa phụ người
Hê-lê-nít. Rõ ràng có sự phân phát nhu cầu hằng ngày. Có những đòi
hỏi rõ ràng cho những ai được chọn để phân phát các nhu cầu này.
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Hãy xem Công Vụ 6:3. Họ phải chọn bảy người trong nhóm có danh
tiếng ____________________, đầy ____________________, và
____________________. Bạn có nghĩ rằng Hội Thánh ngày nay cũng cần
những đòi hỏi như vậy không? ____________________.
2. Trong I Cô-rinh-tô 12—13 có những huấn thị khác. Trong 12:7
chúng ta được biết rằng sự bày tỏ Đức Thánh Linh được ban cho vì
____________________ của mọi người. Trong 12:22, chúng ta được biết
rằng các thành viên trong thân thể dù có vẻ ____________________
nhưng lại rất cần thiết. Trong chương 13, rõ ràng việc thực hành các
ân tứ Thánh Linh có thể trống rỗng và vô nghĩa nếu không có
____________________. Trong 14:12, Phao-lô nói rằng chúng ta phải
sốt sắng về việc ____________________ các ân tứ, và về việc
____________________ cho Hội Thánh. Cũng vậy, ông khích lệ tất cả các
thành viên dự phần (14:26-27). Cuối cùng, Phao-lô hướng dẫn Hội
Thánh rằng họ phải khao khát nói tiên tri, và không được ngăn cấm
việc nói tiếng lạ; nhưng phải làm mọi sự đó ____________________ và
trong ____________________. Hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng ngôn từ
của riêng bạn: Thái độ đúng đắn phải có khi sử dụng các ân tứ Thánh
Linh và phục vụ là gì? ____________________.

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Làm thế nào để các thành viên ký sinh (thành viên hay tùy thuộc vào
người khác) được biến đổi trở thành những thành viên phục vụ người
khác?
2. Hãy nêu một số ví dụ khi các thành viên Hội Thánh thành công trong
việc kết hợp chức vụ thuộc linh với sự đáp ứng các nhu cầu thuộc
thể.
3. Chúng ta đang đáp ứng những nhu cầu bên ngoài hay đáp ứng
những nhu cầu sâu xa bên trong của người khác? Làm thế nào để
chúng ta đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sâu xa của họ?
4. Hãy phân tích những ý kiến chung mà người ta đưa ra về hội chúng
địa phương của bạn. Ai được người ta đề cao?
5. Những đòi hỏi khẩn thiết nhất nơi những người chuẩn bị phục vụ cả
về phương diện thuộc linh lẫn thuộc thể là gì?
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Bài Học 19
Phục Vụ Thế Gian
Trong bài học trước, bạn đã học về việc phục vụ thân thể và phục vụ
các thành viên trong thân thể. Trong bài học này, bạn sẽ học về chức
vụ của thân thể Chúa Cứu Thế đối với thế gian.
I. Tấm Gương Của Chúa Cứu Thế Trong Thế Gian
1. Chúa Giê-xu lìa bỏ địa vị cao sang trong vinh hiển của Ngài để phục
vụ nhân loại trong thế gian này. Hãy xem Phi-líp 2:5-8. Ngài đã sẵn
sàng hạ mình xuống và chịu khổ để phục vụ. Nhiều khi người ta nghĩ
rằng chúng ta phải leo lên một vị trí cao hơn mới có thể phục vụ
những người khác. Có cần thiết phải có địa vị cao mới phục vụ được
không? ____________________.
2. Dù Chúa Giê-xu đã hạ mình xuống, nhưng cùng lúc đó, Ngài cũng là
sự sáng của thế gian (Giăng 8:12). Hãy so sánh với Ma-thi-ơ 5:14.
Như vậy ai đi theo Chúa Cứu Thế cũng có thể trở nên
____________________ của ____________________. Hãy xem Ma-thi-ơ
5:16. Sự sáng của chúng ta chiếu soi trước mặt người ta để họ sẽ
thấy ____________________ của chúng ta mà tôn vinh Cha chúng ta
trên trời.
3. Đức Chúa Giê-xu làm những việc quyền năng và nói những lời đầy
quyền năng. Ngài dạy dỗ, giảng đạo và chữa lành nhiều người (Mathi-ơ 4:23). Ngài phán rằng Phúc Âm này sẽ được rao giảng khắp đất
(Ma-thi-ơ 24:14). Ngài tạ ơn Đức Chúa Cha vì những người mà Đức
Chúa Cha ban cho Ngài từ trong thế gian (Giăng 17:6). Khi những
người nam và nữ ra khỏi thế gian để đến cùng Chúa Cứu Thế, thì
thân thể Chúa Cứu Thế lớn lên. Theo những câu Kinh Thánh này,
chúng ta phải giảng Phúc Âm ở đâu? ____________________. Kết quả
của việc chúng ta giảng Phúc Âm cho tha nhân là gì?
____________________.
4. Sự dạy dỗ của chúng ta là bởi lời nói và việc làm gương. Chúa Giê-xu
kêu gọi các môn đồ theo Ngài để họ có thể thấy những gì Ngài làm và
nghe những gì Ngài nói. Sự dạy dỗ của Ngài bày tỏ cho họ những
cách để sống công bình và yêu thương trong mọi quan hệ của con
người. Các môn đồ nhìn thấy cách Chúa Giê-xu giải quyết những nan
đề mà người ta mang đến cho Ngài. Rồi Chúa Giê-xu sai họ đi ra để
làm như Ngài đã đang làm. Người môn đồ của Chúa Giê-xu phải làm
gì? ____________________.
5. Ngoài việc dạy dỗ và giảng đạo, Chúa Giê-xu còn chữa lành nhiều
người. Ngài đuổi quỷ, chữa cho người mù được sáng và khiến kẻ
chết sống lại. Sự chữa lành cả về thuộc linh lẫn thuộc thể. Những
phép lạ chữa lành khẳng định lời Ngài đã công bố. Chúa chữa lành
con người ____________________ lẫn phần thuộc thể.
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6. Đức Chúa Trời có nhiều cách để chúng ta đáp ứng hiệu quả những
nhu cầu con người. Đức Chúa Trời ban phước cho công việc của các
bác sĩ và y tá. Họ phải hợp tác với những quy tắc sức khỏe mà Đức
Chúa Trời đã thiết lập để chữa bệnh cho các thân thể đau yếu. Nhưng
không phải bệnh tật nào cũng chữa được bằng y khoa. Có những thứ
bệnh không thể chữa được bằng các phương tiện tự nhiên. Đức Chúa
Trời có thể chữa lành mọi thứ tật bệnh, dù là bệnh đó có nguồn gốc
tự nhiên hay siêu nhiên. Một thành viên trong thân thể Chúa Cứu Thế
nên phục vụ người bệnh hôm nay như thế nào?
7.
II. Mạng Lệnh Của Chúa Cứu Thế Trong Thế Gian
1. Những lời cuối cùng của Chúa Cứu Thế trước khi Ngài rời thế gian có
một mạng lệnh bảo chúng ta phải phục vụ trong thế gian này. Mathi-ơ 28:19 chép rằng, Hãy môn đồ hóa ____________________. Mác
16:15 chép rằng, Hãy giảng Phúc Âm cho ____________________ tạo
vật. Chúa Giê-xu không muốn chúng ta chỉ quan tâm tới những công
việc nội bộ của Hội Thánh, mà còn phải dấn thân làm việc trong thế
gian này. Điều gì sẽ xảy ra nếu Hội Thánh chỉ quan tâm tới chính
mình?____________ ____________________.
2. Chúa Giê-xu cũng ra lệnh cho các môn đồ phải đợi tại Giê-ru-sa-lem
cho tới khi họ nhận được quyền năng Thánh Linh (Lu-ca 24:49). Sau
khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ làm chứng về Chúa Cứu Thế tại
Giê-ru-sa-lem và những nơi xa xôi nhất của trái đất (Công Vụ 1:8.
Họ có thể làm công việc của Đức Chúa Trời vì họ có quyền năng của
Ngài trong đời sống họ. Thậm chí ngày hôm nay, chính quyền năng
thiêng liêng đó của Đức Chúa Trời mở rộng công việc Ngài. Chúng ta
nhận lãnh quyền năng từ nơi đâu để làm chứng nhân cho thế gian?
____________________.
3. Tấm gương của Chúa Giê-xu khẳng định mạng lệnh của Ngài. Chúa
Giê-xu phán trong Giăng 17:18 rằng Đức Chúa Cha đã sai Ngài đi, và
Ngài lại sai phái các môn đồ đi vào trong thế gian (cũng xem Giăng
20:21). Đức Chúa Trời yêu thương ____________________ đến nỗi đã
ban Con Một của Ngài. Đức Chúa Cha ban Con Một của Ngài, và Con
đó đã phó sự sống mình cho thế gian hư mất. Chúng ta có thực hành
loại tình yêu này không? ____________________. Làm thế nào để chúng
ta thực hành điều đó? ____________________.
4. Bây giờ chúng ta biết Chúa Giê-xu sai chúng ta đi làm việc gì. Nếu
chúng ta yêu Ngài, thì chúng ta sẽ làm điều Ngài đã truyền cho chúng
ta làm. Ngài phán rằng chúng ta phải môn đồ hóa, phải giảng Phúc
Âm, và chúng ta sẽ được sai đi y như cách Ngài đã được sai đi. Mọi
sự này ngụ ý rằng sống như Ngài đã sống và tiếp tục công việc của
Ngài hay không là tùy thuộc vào chúng ta. Ngày nay có nhiều người
lo lắng về những hiện trạng của thế giới, nhưng họ cố gắng giải
quyết vấn đề của thế giới mà không làm như Chúa Cứu Thế đã làm.
Nếu chúng ta nghĩ rằng mình có thể giải quyết các nan đề mà chỉ
dùng phương tiện con người thì sẽ đưa đến kết quả gì?
____________________. Điều gì sẽ xảy ra cho thế giới nếu tất cả các Cơ
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Đốc nhân đều tiếp tục công việc của Chúa Cứu Thế trong quyền năng
Đức Thánh Linh? ____________________.
III. Tóm Tắt
1. Chúa Giê-xu đã làm gương trước khi ban mạng lệnh. Ngài lìa bỏ nơi
vinh hiển của mình để chịu khổ và phục vụ trong chính thế giới này.
Thông qua sự dạy dỗ, giảng đạo và chữa lành, Ngài phục vụ con
người. Một số người từ thế gian trở thành các thành viên trong thân
thể đang lớn mạnh của Chúa Cứu Thế. Chính các môn đồ Chúa Cứu
Thế phải tiếp tục công việc mà Ngài đã khởi đầu. Giữa những gì
chúng ta giảng dạy và những gì chúng ta làm có mối liên hệ như thế
nào? ____________________.
2. Sau khi làm gương, Chúa Giê-xu ban mạng lệnh của Ngài. Những lời
cuối cùng của Ngài trên đất bày tỏ ước muốn giải cứu thế gian. Ngài
ban lệnh cho các môn đồ mình đi môn đồ hóa, đi giảng Phúc Âm, và
làm chứng trong quyền năng Đức Thánh Linh. Ngài tóm tắt khi nói
rằng, “Cha đã sai ta thể nào, thì ta cũng sai các ngươi thể ấy.” Là Cơ
Đốc nhân, chúng ta có nên đợi để được sai phái, hay là chúng ta đã
được sai phái rồi? ____________________.

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Chúa Giê-xu dạy dỗ, giảng đạo và chữa lành. Chúng ta làm điều nào
nhiều nhất trong ba điều này? ____________________. Chúng ta làm
điều nào ít nhất? ____________________.
2. Việc lành nào có thể là sự sáng trong thế gian này và làm vinh hiển
Đức Chúa Trời? ____________________.
3. Chúng ta nên tìm đến ai trước một khi chúng ta bị bệnh?
____________________.
4. Những mạng lệnh cuối cùng của Chúa Giê-xu là gì? Khiến
____________________, giảng ____________________, mặc lấy
____________________.
5. Chúng ta có đang làm theo những mạng lệnh này, hay chúng ta đang
bận rộn làm những điều khác?

61

Bài Học 20
Trưởng Thành Trong Chúa Cứu Thế
Sau khi viết về sự phục vụ, Phao-lô viết cho những người Ê-phê-sô
về sự trưởng thành trong Chúa Cứu Thế.
I. Nhu Cầu Về Sự Trưởng Thành
1. Sau khi một người đến với Chúa Cứu Thế, người đó cần phải được
nuôi dưỡng phần tâm linh. Hãy xem I Phi-e-rơ 2:2. Là những con đỏ,
chúng ta phải khao khát_______- ____________________ thiêng liêng để
chúng ta lớn lên. Một đứa trẻ phải được nuôi dưỡng bởi người sinh
thành. Như vậy, các thành viên trong thân thể Chúa Cứu Thế có trách
nhiệm nuôi nấng và trưởng dưỡng các thành viên mới. Thật là tuyệt
vời khi mỗi thành viên trưởng thành đều đang nuôi dưỡng một thành
viên mới. Bạn có bao giờ kinh nghiệm nuôi nấng một tân tín hữu
chưa? ____________________.
2. Một đứa trẻ đang lớn học tự nuôi mình. Hãy xem Công Vụ 17:11.
Những người trong thành Bê-rê nghe Lời Phao-lô giảng dạy và họ về
nhà rồi tra xem____________ ____________________. Một đứa trẻ không
chịu học biết tự nuôi mình thì sẽ lớn lên rất chậm. Giống như họ, có
những Cơ Đốc nhân chưa bao giờ tăng trưởng vì họ luôn luôn chờ
đợi một ai đó đem cho họ thức ăn thuộc linh. Bạn có tin rằng những
người Bê-rê được tăng trưởng tâm linh không? ____________________.
3. Một tân tín hữu phải lớn lên trong ân điển Đức Chúa Trời (II Phi-e-rơ
3:18). Các Cơ Đốc nhân không được cứ mãi uống sữa hoài. Hãy xem
Hê-bơ-rơ 5:12-14. Theo phân đoạn này, những ai đã được dạy phải
bắt đầu dạy những người khác. Những ai chỉ uống sữa phải lớn lên
để có thể tiêu hóa thức ăn ____________________. Trong chương tiếp
theo của sách Hê-bơ-rơ. Kinh Thánh cho chúng ta biết cách để trở
nên trọn vẹn hay trưởng thành.
4. Chúng ta có thể minh họa sự trưởng thành bằng cách so sánh giữa
một chiếc xe đẩy và một chiếc xe tải. Chiếc xe đẩy chỉ di chuyển khi
có người đẩy đi. Khi không có ai đẩy, thì chiếc xe này đứng yên.
Nhưng một chiếc xe tải có thể chở hàng, và thậm chí chở luôn cả
người lái. Một Cơ Đốc nhân chưa trưởng thành thường chờ đợi cho
tới khi có một ai đó thúc đẩy mình, trong khi một thành viên trưởng
thành thì có thể thúc đẩy chính mình và khích lệ những người khác.
Một Cơ Đốc nhân trưởng thành đầy đủ không chỉ chờ đợi người khác
giúp mình, nhưng người đó giúp đỡ những người khác. Hầu hết các
thành viên trong hội chúng địa phương của bạn hiện đang ở mức độ
tăng trưởng nào? ____________________.
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II. Những Bước Dẫn Tới Sự Trưởng Thành
1. Bây giờ chúng ta trở lại với Ê-phê-sô 4. Hãy nhớ chúng ta đã học
rằng những người lãnh đạo Hội Thánh phải trang bị cho các thành
viên thực hành công việc phục vụ. Họ lớn lên vì họ đang hầu việc
Chúa. Thân thể con người chúng ta trở nên mạnh mẽ nhờ thể dục.
Hãy xem Ê-phê-sô 4:13. Chúng ta phải ____________________ trong
đức tin và ____________________ Con Đức Chúa Trời. Cảm giác hiệp
nhất giữa vòng các anh em là một phương tiện để hiểu biết Chúa
Cứu Thế tốt hơn. Điều gì sẽ xảy ra cho Hội Thánh nếu không có sự
hiệp nhất? ____________________. Hội Thánh đó có lớn lên không?
____________________.
2. Họ cũng phải lớn lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Giê-xu Christ. Điều
này không ngụ ý khả năng trí tuệ, bèn là nói đến mối tương giao cá
nhân với Chúa Cứu Thế. Theo câu 13, chúng ta phải lớn lên trong
tầm thước ____________________ của Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu bảo
với các môn đồ Ngài rằng họ phải học biết về Ngài vì Ngài nhu mì và
khiêm nhường. Cơ Đốc nhân đang tăng trưởng khao khát rằng nhân
cách của mình trở nên giống với Chúa Giê-xu mỗi ngày. Bạn có biết
bất cứ ai giống hệt như Chúa Cứu Thế không? ____________________.
Tất cả chúng ta đều phải lớn lên trong điều này. Bạn có muốn trở nên
giống Chúa Cứu Thế hơn không? ____________________. Hãy cầu
nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ. Để trở nên giống như Ngài,
chúng ta phải tập chú vào Ngài. Theo Hê-bơ-rơ 12:2, chúng ta phải
nhìn_________ ____________________. II Cô-rinh-tô 3:18 nói rằng khi
chúng ta nhìn xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chúng ta được
biến đổi từ vinh hiển tới vinh hiển.
3. Trong khi tất cả các thành viên đều trở nên giống Chúa Cứu Thế hơn,
thì họ không rơi vào các giáo lý giả. Hãy xem câu 14. Chúa Cứu Thế
không muốn chúng ta giống như con trẻ mãi, bị đưa đẩy bởi mọi
giáo lý ____________________. Nhiều khi những thành viên chưa
trưởng thành là những người dễ dàng vấp phạm nhất. Những ai đang
hầu việc Chúa cách trung tín thì mạnh mẽ hơn và vững vàng hơn.
Nhiều khi các thành viên yếu đuối là vì họ không sử dụng những ân
tứ Đức Chúa Trời ban cho họ. Trong Hội Thánh có những thành viên
nào yếu đuối không? ____________________. Làm thế nào để họ được
mạnh mẽ? ____________________.
4. Một bước khác dẫn tới sự trưởng thành là sự công bố lẽ thật. Sự sai
lầm bị đánh bại bởi lẽ thật. Hãy xem câu 15. Các Cơ Đốc nhân trưởng
thành nói về lẽ thật trong tình yêu. Một người chưa trưởng thành nói
về lẽ thật theo cách chống đối. Rồi lại có những người cảm thấy rằng
họ không thể nói lẽ thật trong tình yêu, vì họ sợ. Nhưng Phao-lô nói
rằng thân thể sẽ ____________________ vững bền bởi__________
____________________ (câu 16).
5. Hãy đọc các câu 15 và 16. Khi các thành viên trong thân thể được
liên kết bởi đầu, tức là Chúa Cứu Thế, các thành viên trong thân thể
cũng sẽ liên kết với nhau. Các khớp sẽ được nói với nhau. Đôi khi có
những người tuyên bố họ được liên kết với Chúa Cứu Thế, nhưng họ
không muốn liên kết với thân thể Chúa Cứu Thế. Trong một trong
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những thư tín của mình, Giăng nói rằng nếu chúng ta yêu mến Đức
Chúa Trời thì chúng ta cũng phải yêu mến những anh em mình nữa.
Làm thế nào để các anh em có thể làm việc chung với nhau?
____________________.
6. Hoạt động của mỗi cá nhân thành viên góp phần cho sự tăng trưởng
của thành viên đó. Khi mỗi thành viên làm công việc của mình, thì
Hội Thánh tăng trưởng. Có những người chỉ trích Hội Thánh, nhưng
chính bản thân họ là những người có thể cản trở hoặc đẩy mạnh sự
tăng trưởng của Hội Thánh họ. Theo câu 16, mục đích của chúng ta
không phải là sự thỏa mãn cá nhân, cũng không phải chỉ là sự khỏe
mạnh của Hội Thánh, nhưng là sự tăng trưởng vốn đem những người
mới đến với Chúa Cứu Thế. Làm thế nào để bạn có thể giúp cho
chính hội chúng của mình tăng trưởng?________ ____________________.
III. Tóm Tắt
1. Các thành viên mới của thân thể cần thức ăn để lớn lên. Những
người tại Bê-rê đã nghiên cứu Kinh Thánh cho chính họ. Sau khi
được dạy dỗ, chúng ta phải dạy dỗ những người khác. Sau khi uống
sữa, chúng ta có thể ăn thức ăn đặc. Bạn có tin rằng các thành viên
trong Hội Thánh của bạn đang tăng trưởng hay không?___________
____________________.
2. Ê-phê-sô 4 trình bày những bước đạt tới sự trưởng thành: 1) Tất cả
các thành viên của thân thể phải được huấn luyện để phục vụ. 2) Mỗi
Cơ Đốc nhân phải trở nên giống Chúa Cứu Thế hơn. 3) Các Cơ Đốc
nhân trưởng thành phải đối đầu với các giáo lý giả. 4) Các thành viên
của thân thể phải nói lẽ thật trong tình yêu thương để gây dựng thân
thể. 5) Hội Thánh sẽ tiếp tục tăng trưởng khi mỗi thành viên thực
hiện phần của mình. Hội chúng của bạn có đang tăng trưởng không?
Nhanh hay chậm?_____________ ____________________.

Thảo Luận Trong Nhóm
1. Làm thế nào để chúng ta đẩy mạnh việc học Kinh Thánh cá nhân?
2. Vấn đề căn bản của chúng ta là gì: thiếu quyền năng hay thất bại
trong sự hiệp một?
3. Làm thế nào để chúng ta đạt được sự tăng trưởng và phát triển trong
tất cả các thành viên?
4. Những yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng trong một hội chúng là
gì?
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