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Chương 1 
Hội thánh địa phương 

Trong khóa học này, chúng ta sẽ thảo luận sáu chủ đề liên quan đến việc người mới tin 
Chúa tham gia vào một hội thánh địa phương. Sáu chủ đề này là hội thánh địa phương, cách 
làm chứng, cách trở thành người quản trị cho Chúa, lễ tiệc thánh, lễ báp tem nước và sự  
cầu nguyện. Trong chương đầu, chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề liên quan đến hội thánh 
địa phương và mục đích tồn tại của nó. 

A. Từ “hội thánh” có nghĩa là gì? 
Từ “hội thánh” có một số nghĩa khác nhau. Khi nói với ai đó về hội thánh, bạn cần biết 

rằng mình đang nói đến định nghĩa nào của từ này. 

1. Các định nghĩa hiện đại 
Dưới đây là một số định nghĩa cho từ “hội thánh”, chúng thể hiện cách dùng từ này trong 

thời hiện đại. 

a. Một tòa nhà. 

b. Một hội chúng, nhóm người có cùng niềm tin và thường xuyên gặp gỡ 
nhau. 

c. Một hệ phái—”tổ chức tôn giáo tập hợp một số hội chúng địa phương 
thành một cơ quan pháp lý và hành chính duy nhất.” (Webster’s 
Dictionary). Ví dụ như Giáo hội Công giáo La Mã và Hội thánh Lutheran. 

d. Tất cả các Cơ Đốc nhân trên thế giới. 

e. Một buổi lễ tôn giáo. 

Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung thảo luận về hội thánh theo định nghĩa b.  
“một hội chúng, nhóm người có cùng niềm tin và thường xuyên gặp gỡ nhau.” 

2. “Hội thánh” trong Kinh thánh 
Trong Kinh thánh, từ “hội thánh” thường được dùng theo một trong hai cách sau: 

a. Tất cả các Cơ Đốc nhân trên thế giới. 

b. Một hội chúng, nhóm người có cùng niềm tin và thường xuyên gặp gỡ 
nhau. 
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3. Các hình ảnh về hội thánh trong Kinh thánh 
Kinh thánh dùng một số hình ảnh để minh họa hội thánh - đặc biệt là trong mối quan hệ 

với Chúa Giê-su. 

a. Một tòa nhà—Chúa Giê-su là móng nhà.  
(1 Cô-rinh-tô 3:11; 1 Phi-e-rơ 2:6-8) 

b. Một thân thể—Chúa Giê-su là Đầu.  
(Cô-lô-se 1:18; Ê-phê-sô 1:22-23; Ê-phê-sô 5:23-24) 

c. Cô dâu—Chúa Giê-su là chồng. (Ê-phê-sô 5:25-32) 

B. Tại sao lại có hội thánh địa phương? 
Mục đích của hội thánh địa phương là gì? Tại sao lại có hội thánh địa phương?  

Có hai lý do chính lý giải tại sao chúng ta lại có hội thánh địa phương. 

1. Để giúp Cơ Đốc nhân tăng trưởng mạnh mẽ hơn 
trong tâm linh 

Hội thánh địa phương tồn tại chủ yếu để giúp Cơ Đốc nhân tăng trưởng mạnh mẽ hơn 
trong tâm linh. Một hội thánh địa phương khỏe mạnh sẽ giúp người mới tin Chúa dần  
trưởng thành về mặt thuộc linh. Nếu không làm được điều này tức là hội thánh địa phương 
không thực hiện được mục đích tồn tại chính của mình. 

2. Để chia sẻ về Chúa Giê-su cho những người chưa 
tin Chúa 

Đây là một mục đích quan trọng khác của hội thánh địa phương. Khi hội thánh  
địa phương giúp các Cơ Đốc nhân tăng trưởng mạnh mẽ hơn thì họ sẽ chia sẻ về Chúa Giê-su 
cho những người khác (Xem Công vụ 2:42-47). 

C. Làm thế nào để yêu thích hội thánh? 
Nhiều khi người mới tin Chúa không cảm thấy thoải mái khi ở trong hội thánh.  

Có thể họ không có người bạn nào là Cơ Đốc nhân. Hoặc có thể vì phong cách thờ phượng 
khác. Làm thế nào để người mới tin Chúa yêu thích hội thánh? Người mới tin Chúa cần 
những điều gì để cảm thấy mình thuộc về hội thánh? 

Dưới đây là bốn chỉ dẫn hay nguyên tắc làm nên một hội thánh khỏe mạnh. Nếu có thể 
thực hiện bốn điều này trong hội thánh địa phương thì bạn sẽ dễ yêu thích hội thánh hơn. 
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1. Chúng ta nhóm lại để thông công* 
*Thông công—chia sẻ, trao đổi về niềm tin, phát triển tình bạn, thể hiện sự quan tâm và 

lo lắng cho những người khác. 

Một trong những điều quan trọng mà hội thánh địa phương cần làm là giúp người ta  
xây dựng tình bạn với những Cơ Đốc nhân khác. Đây là nơi để khám phá ra vẻ đẹp của sự 
yêu thương và ở cùng người khác. Sự thông công trong hội thánh địa phương cần dẫn đến 
một số điều sau: 

a. Giúp chúng ta quen biết những Cơ Đốc nhân khác 

b. Cho chúng ta cơ hội để trao đổi về niềm tin của mình 

c. Dạy chúng ta biết yêu những người khác 

d. Giúp chúng ta tìm cách giúp đỡ lẫn nhau 

e. Giúp chúng ta cầu nguyện cho nhau 

Cơ Đốc nhân cần có một nơi để gặp gỡ và trao đổi về niềm tin với nhau. 

Công vụ 2:42 

Họ chuyên cần giữ lời giáo huấn của các sứ đồ, sự thông công với anh em,  
lễ bẻ bánh và các buổi cầu nguyện. 

2. Chúng ta nhóm lại để thờ phượng* Chúa và  
cầu nguyện 

*Thờ phượng—nói với ai đó rằng người đó quý giá với bạn; ngợi khen; ca tụng;  
tôn vinh; kính trọng. 

Hội thánh địa phương cũng cần là nơi để Cơ Đốc nhân học cách thờ phượng Chúa.  
Bạn phải học cách thờ phượng Chúa qua trải nghiệm. Khi sự thờ phượng trở thành một phần 
trong đời sống thường ngày, bạn sẽ có động lực để trở thành một Cơ Đốc nhân trọn vẹn hơn 
trong mọi việc mình làm. 

Hội thánh địa phương cũng cần là nơi để Cơ Đốc nhân học cách cầu nguyện với Chúa. 
Khi biết cách cầu nguyện, bạn sẽ đưa Chúa vào trải nghiệm cuộc sống của mình.  
Bạn cần cầu nguyện một cách cụ thể và hết sức tập trung. Học cách cầu nguyện một cách 
thân mật. Trò chuyện với Chúa như trò chuyện với một người bạn. Học cách cầu nguyện mọi 
lúc. Chia sẻ suy nghĩ của mình với Chúa trong khi thực hiện các hoạt động thường ngày.  
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3. Chúng ta nhóm lại để nghe tiếng Chúa 
Cơ Đốc nhân cần học cách nghe tiếng Chúa. Hội thánh địa phương cần là nơi để dạy  

Cơ Đốc nhân cách nghe tiếng Chúa. 

Chúa nói cùng chúng ta qua nhiều cách khác nhau: 

a. Qua Kinh thánh 

b. Qua lời cầu nguyện 

c. Qua các ân tứ Thánh Linh 

d. Qua những Cơ Đốc nhân tin kính khác 

e. Qua hoàn cảnh 

Kinh thánh là một trong những cách chính mà Chúa nói cùng Cơ Đốc nhân. Nó bao gồm 
tất cả những lẽ thật chúng ta cần biết để được lên thiên đàng và được hòa hợp với nhau trên 
đất này. 

Chúa cũng giao tiếp với chúng ta bằng một cách quan trọng khác: sự cầu nguyện.  
Khi cầu nguyện, chúng ta nên nói, đồng thời cũng nên nghe. Nếu chúng ta dừng lại đủ lâu để 
Chúa có cơ hội, Ngài sẽ nói cùng chúng ta. 

Trong 1 Cô-rinh-tô 12:4-11, bạn sẽ tìm thấy chín ân tứ thuộc linh mà Đức Thánh Linh 
ban cho hội thánh vì lợi ích chung. Một số câu Kinh thánh khác liệt kê các ân tứ khác mà  
Đức Thánh Linh ban cho Cơ Đốc nhân như mục sư, truyền đạo, giáo sư, giúp đỡ người khác,  
dâng hiến, dẫn dắt người khác (Rô-ma 12:6-8, Ê-phê-sô 4:11-12, 1 Phi-e-rơ 4:7-11). 

Đức Thánh Linh ban những ân tứ này để dùng cho chức vụ. Ngài không ban những ân tứ 
này để người có ân tứ thu hút sự chú ý. Không ai có thể nhờ cố gắng mà có được những ân tứ 
này, chúng cũng không chứng minh cho sự trưởng thành thuộc linh. Đức Thánh Linh ban 
những ân tứ này để phục vụ hội thánh và những người chưa tin Chúa trong cộng đồng. 

Chúa cũng nói cùng chúng ta qua những Cơ Đốc nhân lâu năm và khôn ngoan hơn.  
Nhiều khi, trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, nếu chúng ta tìm đến các Cơ Đốc 
nhân trưởng thành để xin lời khuyên thì họ có thể cứu chúng ta khỏi nhiều đau đớn và khổ 
cực.  

Đôi khi Chúa dùng hoàn cảnh để nói cùng chúng ta. Nếu bạn mới trở thành Cơ Đốc nhân, 
Chúa có thể muốn bạn thay đổi mối quan hệ với một vài người bạn cũ. Giờ đây, khi bạn đã 
trở thành Cơ Đốc nhân, một số người có thể tác động tiêu cực tới đời sống bạn. Đôi lúc Chúa 
bày tỏ rõ điều này khi bạn cầu nguyện với Ngài. Hoặc người bạn cũ này rất khó chịu với bạn 
và nói: “Nếu cậu vẫn muốn là bạn tớ thì cậu phải bỏ hết cái đống Giê-su ấy đi. Nào, giờ cậu 
chọn đi.”   

Xung đột này có thể là cách Chúa dùng để bạn nhận ra rằng mình cần thay đổi bạn bè.  
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4. Chúng ta nhóm lại để giúp đỡ lẫn nhau 
Chúa hứa rằng Ngài sẽ sử dụng những Cơ Đốc nhân dâng đời sống họ cho Ngài.  

Ngài hứa sẽ ban cho mỗi Cơ Đốc nhân năng lực và ân tứ đặc biệt để thực hiện công việc 
Ngài. Chúa muốn chúng ta dùng những ân tứ này để giúp đỡ lẫn nhau. Một số ân tứ có vẻ 
siêu nhiên, chẳng hạn như khả năng làm phép lạ. Số khác có vẻ tự nhiên, chẳng hạn như việc 
giúp đỡ người khác. Tuy vậy, mọi ân tứ đều siêu nhiên vì Đức Chúa Trời đã ban chúng cho 
chúng ta. 

Hội thánh địa phương cần là nơi để Cơ Đốc nhân học cách giúp đỡ lẫn nhau. Đây cần là 
nơi để huấn luyện và dẫn dắt Cơ Đốc nhân chia sẻ về Đấng Christ với những người  
khác - cả Cơ Đốc nhân và những người chưa tin Chúa. 

Tóm lại, khi hội thánh địa phương thực hiện bốn điều này thì chắc chắn Chúa sẽ đẹp lòng, 
và công việc Chúa sẽ được tiếp nối và hoàn tất. Hội thánh địa phương nào thực hiện những 
điều này thì hội thánh đó sẽ “sống động” và thú vị. Bạn sẽ thích trở thành một phần của  
hội thánh này. Hội thánh địa phương nào không thực hiện được những điều này thì hội thánh 
đó sẽ “chết.”  Người ta sẽ thấy chán và không quan tâm đến các hoạt động của hội thánh đó. 

Bạn cần tham gia vào một hội thánh địa phương càng sớm càng tốt. Bạn cần phát triển 
tình bạn với những Cơ Đốc nhân khác. Bạn cần sự dạy dỗ từ Lời Chúa. Bạn cần có cơ hội 
ban cho người khác những gì Chúa đã ban cho bạn. Bạn cần tham gia vào công việc Chúa. 
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Chương 2 
Cách làm chứng 

A. Lời chứng là gì? 
Lời chứng là những điều mắt thấy tai nghe theo lời kể của một nhân chứng.  

Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về cách làm chứng vì điều này liên quan tới việc  
trở thành Cơ Đốc nhân. Trong bối cảnh này, lời chứng là “chia sẻ với những người khác điều 
Chúa Giê-su đã và đang làm trong đời sống bạn.” 

B. Tại sao mình nên làm chứng? 
Nếu Chúa đã giúp bạn và đang thay đổi đời sống bạn thì bạn cần kể điều đó cho những 

người khác nghe. Có thể làm chứng trong bối cảnh thân mật như chia sẻ với người trong  
gia đình những gì Chúa đang làm trên đời sống bạn. Cũng có thể bạn có cơ hội làm chứng 
một cách trang trọng hơn - trong hội thánh hoặc một buổi mít tinh tại trường. Dưới đây là 
một số lý do lý giải tại sao bạn cần làm chứng cho những người khác. 

1. Đây là một cách để vâng lời Chúa. (Ma-thi-ơ 28:19-20). 

2. Đây là cơ hội để củng cố niềm tin và sự tự tin trong Chúa.  
Nó giúp mình trở thành một Cơ Đốc nhân mạnh mẽ hơn. 

3. Đây là cơ hội để công khai niềm tin nơi Chúa. (Công vụ 5:29).  

4. Đây là cơ hội để giúp đỡ người khác.  
Nó có thể giúp những người khác kết nối với Chúa. 

5. Đây là cơ hội để dâng vinh hiển cho Chúa, để Ngài được sáng danh vì những 
thay đổi trong đời sống mình. 

6. Đây là cơ hội để chiến thắng Sa-tan (Khải huyền 12:11). 
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C. Những điểm chính trong một lời chứng tốt lành 
Trang 12 bổ sung thêm thông tin về những điều bạn cần nói khi có cơ hội làm chứng về 

cuộc đời mình. Khi làm chứng về cuộc đời mình cho ai đó, bạn thường phải miêu tả về  
đời sống tội lỗi cũ của mình.  

Xin hãy hiểu rằng phần dưới đây nói đến nhiều cơ hội khác - những khi bạn cần chia sẻ 
với mọi người về điều Chúa đang làm trong đời sống mình.  

Khi làm chứng, không phải lúc nào bạn cũng cần miêu tả về đời sống tội lỗi cũ.  
Bạn cần tập trung chia sẻ những gì Chúa đã làm trong đời sống bạn, không phải những gì  
ma quỷ đã làm trong quá khứ. 

Khi có cơ hội làm chứng với người khác, lời chứng của bạn có thể gồm 4 điều dưới đây. 

4 phần chính trong một lời chứng tốt lành 

1. Kể về một khía cạnh trong đời sống mà Chúa đang giúp bạn tăng trưởng. 

2. Đưa ra một câu Kinh thánh giúp bạn tăng trưởng trong khía cạnh này. Nếu bạn 
đã học thuộc câu này thì hãy trích dẫn nó ra. Nếu không, hãy đọc trong Kinh 
thánh. 

3. Kể cho họ cách bạn dùng câu Kinh thánh này để giúp mình trong khía cạnh 
đó. Đừng thuyết giáo, hãy giải thích một cách đơn giản và thiết thực xem câu 
này đã giúp bạn như thế nào.  Mô tả xem câu này liên hệ như thế nào đến  
khía cạnh mà Chúa đang giúp bạn tăng trưởng. 

4. Cho một ví dụ cụ thể về những ngày gần đây để minh họa cách bạn dùng câu 
Kinh thánh này. Hãy ngợi khen Chúa vì Ngài đã giúp bạn tăng trưởng. 

 

Đôi khi rất khó tìm ý tưởng mới cho lời chứng của bản thân. Bảng dưới đây có thể giúp 
bạn trong điều này. 
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Mẫu Học tập từ Đời sống đến Đời sống 

1. Liệt kê những tình huống áp lực 

 Liệt kê những tình huống mình thấy dễ bị lo lắng, nản lòng, tức giận, bực bội,  
chán nản hoặc khi mình thấy áp lực. 

2. Hỏi Chúa câu hỏi sau: 

 “Chúa ơi, hôm nay Ngài đang muốn dạy con làm gì?”   
Hãy nhìn tình huống này từ góc nhìn của Chúa. 

3. Tìm một lĩnh vực trong đời sống thường ngày mà mình muốn  
tăng trưởng trong đó 

 Xem một số điều mà bạn đã liệt kê trong bước 1. Nếu bạn thấy khó tìm các lĩnh vực  
khả thi, hãy xem những điều liệt kê trong 1 Cô-rinh-tô 13:4-8. 

4. Liên hệ điều này tới việc học Kinh thánh 

 Kinh thánh nói gì về lĩnh vực mà tôi cần tăng trưởng này? 

5. Liệt kê những điều mà mình có thể hoàn thành trong hôm nay 

 Lập mục tiêu. Liệt kê những gì bạn có thể làm để áp dụng những điều câu đó nhắc bạn 
làm. Chọn một mục tiêu và thực hiện nó trong hôm nay. 

6. Đánh giá kết quả 

 Cuối ngày hôm đó hoặc ngày hôm sau, hãy xem lại xem điều gì đã xảy ra khi bạn  
cố gắng hoàn thành mục tiêu mình đã đặt ra. Miêu tả tình huống và giải thích xem  
mục tiêu này đã giúp bạn (hoặc không giúp bạn) áp dụng câu này vào đời sống mình 
như thế nào. 

 

D. Lưu ý thêm 

1. Làm chứng không quá năm phút 
Một số người thấy rất dễ làm chứng trước đám đông. Dù sao thì bạn cũng nói về  

chính mình và những gì Chúa đã làm trong đời sống bạn! Việc này có thể thú vị với bạn, 
nhưng nếu bạn làm chứng quá dài, người nghe có thể cảm thấy chán. Vì vậy, đừng làm chứng 
quá năm phút. Lên kế hoạch chia đều thời gian cho bốn phần trong lời chứng (như đã  
giải thích tại Điểm C trong trang 10-11 của Sổ tay Học viên). 
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2. Lên kế hoạch những gì bạn định nói khi làm chứng 
Một số người nói rằng: “Tôi sẽ không kế hoạch gì cả. Như vậy, khi tôi nói,  

Đức Thánh Linh sẽ đặt lời Ngài trong miệng tôi.” Chúng ta có cách làm chứng tốt hơn.  
Hãy để Đức Thánh Linh giúp bạn trong lúc lên kế hoạch làm chứng. 

Bạn có thể ghi lại một số điều mình định nói. Nếu chưa bao giờ làm chứng, bạn có thể 
viết lời chứng của mình ra. Việc này sẽ giúp bạn tập kết hợp cả bốn phần vào lời chứng của 
mình. 

3. Hãy để toàn bộ lời chứng của bạn dâng vinh hiển 
cho Chúa 

Hãy nói rõ rằng Chúa đã thay đổi bạn bằng quyền năng của Ngài. Đừng làm chứng như 
thể bạn tự mình làm điều đó. Chúa Giê-su nói: “Ngoài ta các con không làm gì được.”  
Hãy nhớ điều đó. Khi làm chứng, đừng dâng vinh hiển cho bản thân, cũng đừng tôn vinh  
tội lỗi. 

4. Cầu xin Đức Thánh Linh giúp bạn nói những điều 
đúng đắn 

Chúng ta làm chứng một phần là để giúp đỡ những người khác. Tuy nhiên, nếu chỉ “việc 
mình, mình làm” thì chúng ta không thể giúp được ai. Chỉ khi Đức Thánh Linh dùng những 
điều bạn nói thì lời chứng của bạn mới có giá trị. Hãy nhạy bén với Đức Thánh Linh.  
Hãy cầu nguyện và xin Ngài dẫn dắt bạn nói những điều Ngài muốn. 

E. Làm chứng về cuộc đời bạn 
Bạn có thể có cơ hội kể cho người khác nghe về đời sống cũ của bạn và cách bạn trở 

thành Cơ Đốc nhân. Nhiều khi, Chúa dùng kiểu làm chứng này để giúp người ta thấy giá trị 
của việc trở thành Cơ Đốc nhân. 

Người ta cũng dễ lạm dụng kiểu làm chứng này. Đôi khi người ta bắt đầu khoe khoang về 
bản thân. Kết quả là họ tôn vinh bản thân chứ không dâng vinh hiển cho Chúa. 

Khi có cơ hội làm chứng với người khác, bạn có thể nói đến bốn điều dưới đây: 

1. Nói về hậu quả của tội lỗi 
Đưa ra một ví dụ từ đời sống bạn trong quá khứ để minh họa về hậu quả của tội lỗi.  

Nói lý do tại sao bạn gặp vấn đề đó (nguyên nhân dẫn đến vấn đề đó). Hãy nói cụ thể  
(tập trung vào điểm chính), nhưng đừng khoe khoang về tội lỗi.  

Đừng để lại ấn tượng rằng những kinh nghiệm của bạn trong quá khứ còn thú vị hơn cả 
việc trở thành Cơ Đốc nhân. Giải thích rằng tội lỗi đã hủy hoại đời sống bạn và khiến bạn 
không thể có được niềm vui và sự bình an thật như thế nào. Dừng dành hết thời gian vào 
phần này. Hãy chia đều thời gian vào ba phần còn lại của lời chứng. 
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2. Nói xem bạn đã đến đây và trở thành Cơ Đốc nhân 
như thế nào 

Chia sẻ những điều giúp bạn quyết định trở thành Cơ Đốc nhân. Hãy để người nghe hiểu 
rằng Chúa Giê-su đã cứu bạn. 

3. Nói xem đời sống bạn đã thay đổi như thế nào từ 
khi trở thành Cơ Đốc nhân 

Đừng nói rằng: “Chúa đã giúp đỡ tôi trong mọi vấn đề.” Hãy lấy một ví dụ cụ thể về việc 
Chúa đã giúp bạn kể từ khi trở thành Cơ Đốc nhân. Bạn có thể chia sẻ một câu Kinh thánh 
giúp ích cho đời sống mình. Tuy nhiên, khi làm chứng, đừng giảng một bài giảng nhỏ.  
Hãy để người giảng đạo làm việc đó. Bạn chỉ cần chia sẻ những điều Chúa đang làm trong 
đời sống mình. 

4. Nói cho họ biết những kế hoạch và mục tiêu của 
bạn trong tương lai 

Bạn có thể khép lại lời chứng của mình bằng việc chia sẻ những kế hoạch và mục tiêu của 
bản thân. Hãy nhờ họ cầu nguyện cho bạn. Nói với họ rằng bạn muốn khám phá ý muốn của 
Chúa cho cuộc đời mình và làm điều mà Ngài muốn. Phần này có thể nói một cách ngắn gọn.  
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Chương 3 
Cách trở thành người quản trị cho 

Chúa 
Khi trở thành Cơ Đốc nhân, bạn bắt đầu một mối quan hệ mới với Chúa. Bạn trở thành 

con của Chúa (Giăng 1:12). Chúa đến và ở trong bạn (Giăng 14:17, 23). Chúng ta trở thành 
bạn của Chúa. Chúng ta học cách cảm nhận và tiếp nhận tình yêu Ngài. Không lâu sau đó, 
chúng ta học cách bày tỏ tình yêu của mình với Ngài. Chúng ta bắt đầu thấy Chúa đáp lời  
cầu nguyện của mình. 

Kinh thánh là một thay đổi quan trọng khác cần diễn ra trong đời sống chúng ta. Chúng ta 
cần học Kinh thánh mỗi ngày và tìm hiểu xem Chúa nói gì về những vấn đề và thử thách mà 
chúng ta đang phải đối mặt trong đời sống. Chúng ta cần tập những phản ứng mới này trong 
đời sống thường ngày. Chúng ta cần phản ứng theo cách Chúa muốn.  

Chúa đã ban cho bạn những gì để quản trị trong hôm nay? Một phần quan trọng trong mối 
quan hệ của chúng ta với Chúa liên hệ tới những điều Ngài ban cho chúng ta. Tất cả những 
điều tốt lành mà Chúa ban cho chúng ta đều gắn với những trách nhiệm nhất định. Có thể nói 
rằng chúng ta đều là người quản trị cho Chúa. Ngài đã ban cho chúng ta nhiều thứ. Giờ đây, 
chúng ta có trách nhiệm phải quản trị tốt những điều này. Chúng ta phải học cách sử dụng 
những ân tứ của Ngài một cách khôn ngoan. 

A. Người quản trị là gì? 
Vậy người quản trị là gì? 

1. Người quản trị là người được thuê để trông coi tài sản hoặc tiền bạc của ai đó. 

2. Người quản trị không phải là ông chủ. Người quản trị làm việc cho ông chủ. 

3. Mỗi Cơ Đốc nhân là một người quản trị cho Chúa. Trở thành Cơ Đốc nhân có 
nghĩa rằng Chúa là Chủ đời sống mình. Ngài là ông chủ của mình,  
nhưng mình không phải là con rối hay rô-bốt. Ngài muốn tôi sống như một  
Cơ Đốc nhân trong xã hội này. 

Trở thành người quản trị cho Chúa không phải là một điều đặc biệt dành riêng cho 
một số Cơ Đốc nhân. Chúa mong tất cả con cái Ngài đều trở thành người quản trị giỏi. 
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B. Chúa đã ban cho tôi những gì để quản trị? 

1. Thời gian 
Nếu người ta cho bạn 86,400 đô-la (gần 2 tỉ đồng) và bạn phải tiêu nó trong hôm nay, bạn 

sẽ tiêu nó như thế nào? Giả sử như ngày nào người ta cũng đưa cho bạn số tiền này với một 
điều kiện là bạn không tiêu bao nhiêu thì phải trả lại họ bấy nhiêu. Theo bạn thì bạn sẽ  
quản trị số tiền lớn như vậy tốt đến đâu? 

Mỗi ngày, Chúa ban cho bạn 86,400 giây để tiêu. Thời gian là một trong những điều  
quan trọng mà Chúa đã ban. Bạn đang quản trị thời gian của mình tốt đến đâu? 

2. Tiền bạc 
Hầu hết chúng ta đều không có 2 tỉ đồng để tiêu hằng ngày. Nhưng dù đó chỉ là vài chục 

nghìn, chúng ta cũng phải có trách nhiệm quản trị nó theo cách đẹp lòng Chúa. “Tôi có phải 
dâng hết tiền bạc cho Chúa không?”  Không, nhưng 2 Cô-rinh-tô 9:7 cho chúng ta lời khuyên 
rất hay về các sử dụng khoản tiền mà mình có. 

2 Cô-rinh-tô 9:7 

Mỗi người nên quyên giúp tùy lòng đã định, không phải vì miễn cưỡng hay bị 
ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người hiến tặng một cách vui lòng.   

Hầu như ai trong chúng ta cũng muốn có nhiều hơn số tiền mình đang có. Nhưng Chúa 
muốn chúng ta chứng minh rằng chúng ta đã quản trị những điều mình đã có tốt đến đâu.  
Nếu chúng ta chứng minh rằng mình có thể quản trị tốt một khoản tiền nhỏ thì Ngài sẽ ban 
cho chúng ta một khoản tiền lớn hơn để quản trị. 

3. Các ân tứ Đức Thánh Linh 
Đức Thánh Linh có nhiều ân tứ mà Ngài muốn ban cho con cái Ngài. Ngài rất cẩn trọng 

trong việc ban những ân tứ này cho Cơ Đốc nhân. Chúng ta cần sử dụng các ân tứ của Ngài 
một cách rất cẩn thận. Các đoạn Kinh thánh sau liệt kê một số ân tứ này:  
1 Cô-rinh-tô 12, Rô-ma 12, 1 Phi-e-rơ 4, và Ê-phê-sô 4. 

4. Gia đình và các mối quan hệ 
Việc trở thành người quản trị cho Chúa có liên hệ gì tới gia đình tôi - nhất là khi tôi 

không sống với họ? Chúng ta có cơ hội quản trị mối quan hệ với những người này.  
Chúa đã ban cho chúng ta một số trách nhiệm liên quan tới các mối quan hệ trong gia đình. 
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5. Công việc 
Bạn yêu hay ghét công việc của mình? Bạn có thích làm việc không? Bạn đánh giá  

thái độ của mình với công việc như thế nào? Đây là một lĩnh vực quan trọng trong đời sống 
thường ngày mà chúng ta thể hiện rằng mình có phải là một người quản trị giỏi cho Chúa 
không. 

Cô-lô-se 3:23-24 

Bất luận làm gì, hãy tận tâm mà làm, như làm cho Chúa, không phải làm cho 
người ta, vì biết rằng anh chị em sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa cơ nghiệp làm 
phần thưởng; vì Chúa Cứu Thế chính là Đấng anh chị em phục vụ.    

C. Những yếu tố nào làm nên một người quản trị 
giỏi cho Chúa? 
1. Tăng trưởng cân bằng 

Tăng trưởng cân bằng là một trong những đức tính quan trọng của một người quản trị 
giỏi. Chúa muốn thấy sự tăng trưởng cá nhân trong đời sống bạn. Ngài cũng muốn thấy sự 
tăng trưởng trong công việc bạn làm với những người khác. Chúng ta cần tiếp cận và giúp đỡ 
những người khác. Có rất nhiều cơ hội phục vụ cho Cơ Đốc nhân, nhưng chìa khóa ở đây là 
sự cân bằng. 

2. Người quản trị giỏi biết cách ủy thác trách nhiệm 
Người quản trị giỏi không tự mình làm mọi việc. Họ học cách ủy thác trách nhiệm và  

làm việc với người khác. Chúa muốn người mới tin Ngài tham gia tích cực vào hội thánh  
địa phương. Chúng ta cũng cần học cách hòa hợp với những Cơ Đốc nhân khác. 

3. Ai là ông chủ - là người dẫn dắt mình? Chúa! 
Nếu bạn muốn trở thành một người quản trị tuyệt vời thì hãy biết Chúa thêm hơn.  

Ngài yêu bạn và muốn phát triển một tình bạn thân thiết với bạn. Càng gần Chúa thì bạn càng 
dễ biết được điều Chúa muốn mình làm. 

4. Tình yêu thương là một phần quan trọng trong việc 
trở thành người quản trị tuyệt vời 

Người ta rất thích làm việc với người quản trị biết thể hiện tình yêu thương với những 
người khác. Cô-lô-se chương 3 có cả một danh sách những điều giúp bạn trở thành người 
quản trị giỏi. 

Cô-lô-se 3:14 

Trên hết các mỹ đức ấy, hãy thêm tình yêu thương, là sợi dây ràng buộc  
toàn hảo.  
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5. Trung tín 
Trung tín là một biểu hiện khác của người quản trị tuyệt vời. Trung tín tín nghĩa là  

trung thành và không thay đổi. 

1 Cô-rinh-tô 4:2 

Hơn thế nữa, điều cần yếu nơi người quản trị là trung tín.  

Nhiều khi, từ bỏ là cách dễ nhất để thoát khỏi một hoàn cảnh nào đó. Nhưng người  
quản trị giỏi là người trung tín. Họ là những người đáng tin cậy. Họ hoàn thành những  
công việc mà Chúa giao phó. 

2 Cô-rinh-tô 8:11 

Bây giờ hãy hoàn tất công việc ấy đi như anh chị em vẫn tha thiết  
mong muốn, hãy hoàn tất việc ấy theo khả năng anh chị em.  

6. Vâng phục 
Vâng phục là một lối sống thể hiện rằng đó là một người quản trị giỏi cho Chúa.  

Sự vâng phục bao gồm vâng phục luật pháp Chúa và vâng phục luật pháp của con người. 

D. Làm thế nào để thể hiện rằng tôi là một người 
quản trị giỏi cho Chúa? 

1. Thời gian của tôi 
a. Biến Chủ nhật thành một ngày đặc biệt. Mỗi tuần, hãy dành một ngày để 

thờ phượng Chúa và thông công với những Cơ Đốc nhân khác trong  
hội thánh của bạn (Xuất Hành 20:8-10). 

b. Dành thời gian tĩnh nguyện hằng ngày. Hãy dành thời gian đọc Kinh thánh 
và cầu nguyện. 

c. Dành thời gian cho công việc phục vụ Ma-thi-ơ 25:31-46 liệt kê một số 
cách mà bạn có thể tham gia vào công việc phục vụ. 

d. Dành thời gian làm chứng cho những người khác. Kể cho họ về đời sống 
mới của bạn. 
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2. Công việc của tôi 

a. Làm việc để hỗ trợ bản thân và gia đình 
Kinh thánh đưa ra những hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của người làm chồng,  

làm cha trong lĩnh vực này. 

1 Ti-mô-thê 5:8 

Nhưng nếu có ai không cấp dưỡng cho bà con, nhất là cho gia đình mình,  
thì kẻ đó đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người vô tín.  

Chúa đang khẳng định rõ trách nhiệm của người cha hay người chồng. Dù bạn không 
cưới mẹ của những đứa con mình, Chúa nói rằng bạn vẫn phải chịu trách nhiệm chu cấp cho 
chúng. Cũng vậy, nếu đã ly dị vợ, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm chu cấp cho cô ấy và những 
đứa con của mình. 

Chúa không có chương trình phúc lợi để Cơ Đốc nhân ăn không ngồi rồi, đợi Chúa gửi 
tiền vào đó. Chúa không làm việc kiểu đó. Ngài muốn chúng ta làm việc và làm hết sức mình. 

Cô-lô-se 3:23 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:11 
2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10 2 Cô-rinh-tô 8:11 

b. Làm việc nhà 
Chúa muốn bạn chăm lo cho căn hộ, ngôi nhà hoặc phòng của bạn. Nếu bạn đã kết hôn và 

là người chồng, bạn có trách nhiệm trở thành người làm chủ gia đình. Đừng mong vợ làm hết 
mọi việc nhà. Hãy sẵn sàng giúp cô ấy và giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Con bạn cần thấy 
bạn làm việc. Chúng noi gương người khác. Hãy để con bạn có tấm gương tốt để noi theo. 

3. Tài sản của tôi (tiền bạc và những điều tôi sở hữu) 

a. Dâng hiến cho Chúa 
Dâng hiến cho Chúa để góp phần xây dựng công việc của Ngài trên đất này.  

Đừng cố gắng xây “lâu đài” của riêng bạn. Hãy dâng hiến cho công việc Chúa và xem Ngài 
chúc phước cho bạn. Nhiều Cơ Đốc nhân dâng ít nhất một phần mười thu nhập của mình cho 
Chúa. Chúng ta gọi việc này là dâng một phần mười - 10% thu nhập của bạn. Hãy xem  
Ma-la-chi 3:7-10. 

b. Ban cho những người nghèo thiếu 
Chúng ta cần ban cho người khác vì muốn ban cho, chứ không vì bắt buộc. 

Lu-ca 6:38 Ga-la-ti 6:7-10 
2 Cô-rinh-tô 8:9 I Giăng 3:17-18 
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c. Dâng quyền sở hữu mọi thứ còn lại cho Chúa 
Tất cả những điều bạn có là do Chúa ban. Hãy quyết định dâng quyền sở hữu tất cả  

tiền bạc và tài sản của bạn cho Chúa. 

Chúa ban cho mỗi chúng ta nhiều khả năng khác nhau. Mỗi chúng ta có trách nhiệm phải 
nỗ lực hết sức để phát triển và sử dụng những khả năng đó. 

E. Thái độ là điều xác định xem tôi có đang làm việc 
như một người quản trị cho Chúa hay không 

Chỉ hành động không thôi là chưa đủ để chứng tỏ rằng mình đang làm việc như một 
người quản trị cho Chúa. Điều này sâu sắc hơn những hành động bên ngoài. Động cơ của tôi 
là trọng tâm trong việc là người quản trị cho Chúa. 

1. Động cơ của bạn có phải là tình yêu thương 
không? 

Chúa muốn bạn phục vụ Ngài vì yêu Ngài. Chúa biết là bạn có làm tất cả những điều đó 
vì yêu hay không. Tình yêu thương là một lý do chính đáng để giải thích cho việc tôi muốn 
trở thành người quản trị giỏi cho Chúa. 

2. Bạn có muốn trở thành người quản trị cho Chúa 
không? 

2 Cô-rinh-tô 9:7 

Mỗi người nên quyên giúp tùy lòng đã định, không phải vì miễn cưỡng hay bị 
ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người hiến tặng một cách vui lòng.   

Nếu đã chọn trở thành người quản trị cho Chúa thì hãy làm điều đó vì bạn muốn làm. 
Chúa sẽ không bắt bạn làm bất cứ điều gì. Ngài không làm theo cách đó. Chúa không coi bạn 
là nô lệ, nhưng coi bạn là con của Ngài.  Nhưng Chúa cũng cư xử với con Ngài như những 
người trưởng thành. Chúa ban cho chúng ta nhiều sự tự do, nhưng những điều này đi liền với 
trách nhiệm. 

3. Còn về luật pháp Chúa thì sao? 
Một số Cơ Đốc nhân rất khuôn phép trong mối quan hệ với Chúa. Họ chỉ nhìn vào những 

luật lệ trong Kinh thánh. Họ nghĩ rằng là Cơ Đốc nhân có nghĩa là vâng theo tất cả những 
điều luật đó. Họ nói: “Điều luật số 367 nói rằng tôi phải là người quản trị cho Chúa, nên chắc 
là tôi cũng phải làm như vậy.” 

Chúa muốn bạn phục vụ Ngài vì yêu Ngài và muốn trở thành con cái Ngài.  

Kinh thánh đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng về tội lỗi. Chúng ta cần cam kết vâng phục Chúa 
mỗi ngày. Không dễ để đưa ra những lựa chọn đúng đắn, và nhiều khi chúng ta thất bại.  
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Chúa vẫn yêu chúng ta, Ngài sẵn sàng tha thứ và giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn để  
đối mặt với thách thức tiếp theo. 

Khóa Học Nhóm Cho Người Mới Tin Chúa mang tên Vâng phục Chúa đề cập chi tiết hơn 
đến chủ đề vâng phục Chúa. 

F. Kết quả của việc trở thành người quản trị cho 
Chúa 

Dưới đây là một số kết quả của việc trở thành người quản trị cho Chúa: 

1. Chúa sẽ ban cho bạn mọi điều bạn cần (không phải mọi điều bạn muốn). 

Lu-ca 6:38 

2 Cô-rinh-tô 9:8 

Phi-líp 4:19 

2. Chúa sẽ ban cho bạn sự sống đời đời. 

Ma-thi-ơ 25:31-46 

3. Chúa sẽ giao cho bạn nhiều trách nhiệm hơn. 

Lu-ca 16:10 
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Chương 4 
Lễ tiệc thánh 

A. “Tiệc thánh” nghĩa là gì?  
Hầu hết càng hội thánh đều có phần “tiệc thánh” trong các buổi nhóm.  

Phần này trong buổi nhóm mang một ý nghĩa rất đặc biệt, liên hệ tới sự chết của Chúa Giê-su. 
Từ “tiệc thánh” trong tiếng Anh (communion) có hai ý nghĩa khác nhau - cả hai đều có ý 
nghĩa đặc biệt với Cơ Đốc nhân. 

1. Sự chia sẻ 

2.  Một lễ nghi đặc biệt trong hội thánh 

Người ta gọi lễ nghi đặc biệt này dưới nhiều tên gọi khác nhau. Dưới đây là một số  
tên gọi: 

a. Lễ tiệc thánh  

b. Lễ ban thánh thể (Tiếng Hy Lạp là Eucharist, nghĩa là “cảm tạ”) 

c. Lễ bẻ bánh  

Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung vào lễ tiệc thánh dùng trong các hội thánh  
ngày nay. Trong 1 Cô-rinh-tô 11:23-34, Phao-lô miêu tả chi tiết và ý nghĩa của lễ tiệc thánh. 

B. Trong lễ tiệc thánh, người ta sử dụng những thứ 
gì? 

1. Bánh (1 Cô-rinh-tô 11:23-24) 

Bánh tượng trưng cho thân thể của Chúa Giê-su. Thân thể Ngài bị đánh và 
bị bầm dập để chúng ta được chữa lành (Xem Ê-sai 53:5). 

2. Rượu hoặc nước nho (1 Cô-rinh-tô 11:25) 

Rượu hoặc nước nho tượng trưng cho huyết của Chúa Giê-su.  
Ngài phó sự sống mình để chúng ta được cứu khỏi hình phạt của tội lỗi.  
Nhiều hội thánh dùng nước nho để những người từng nghiện rượu không bị 
cám dỗ uống rượu trở lại. 
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C. Tại sao chúng ta lại dùng bánh và rượu trong lễ 
tiệc thánh? 

1. Để sự chết của Chúa Giê-su trở nên thực hữu với chúng ta hơn. 

2. Bánh và rượu là bài học thực tế cho chúng ta. Bạn nhìn thấy nó, cảm nhận 
được nó, ngửi thấy nó và nếm được nó. Những vật thể này giúp chúng ta 
tưởng tượng hoặc thấy được sự chết của Chúa Giê-su thực hữu trong tâm trí 
mình. 

D. Tiệc thánh để làm gì?  
1. Để thờ phượng Chúa. (1 Cô-rinh-tô 11:24-26) 

2. Để nhớ rằng Chúa Giê-su đã chết vì chúng ta (1 Cô-rinh-tô 11:24-25) 

3. Để nhắc chúng ta trông đợi Chúa Giê-su trở lại. (1 Cô-rinh-tô 11:26) 

4. Để chúng ta có cơ hội nhìn lại bản thân (tra xét đời sống mình)  
(1 Cô-rinh-tô 11:27-32) 

a. Chúng ta có thể xưng nhận tội lỗi của mình với Chúa. 

b. Chúng ta xem mình đã đạt mục tiêu hay chưa. 

5. Để chúng ta xem xét mối quan hệ với những người khác. (1 Cô-rinh-tô 11:29) 

a. Nếu chúng ta xúc phạm hoặc làm tổn thương ai đó, chúng ta có thể xin họ 
tha thứ. 

b. Chúng ta có thể khích lệ ai đó. 

c. Chúng ta có thể cảm ơn những người khác vì một việc họ đã làm. 

“Thân Chúa” (trong 1 Cô-rinh-tô 11:29) là những Cơ Đốc nhân khác trong hội thánh  
địa phương của bạn. Nó không nói đến thân thể vật lý của Chúa Giê-su khi Ngài còn ở trên 
đất này. Cũng hãy xem 1 Cô-rinh-tô 12:12-31. 
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Chương 5 
Lễ báp-tem nước 

Chương này nhằm giải thích ý nghĩa tâm linh của lễ báp-tem nước và tại sao lễ này lại 
cần thiết cho người mới tin Chúa. Lễ báp-tem nước không khiến một người trở thành  
Cơ Đốc nhân.  

Lễ báp-tem nước là một biểu tượng hay dấu hiệu thể hiện rằng đời sống tôi đã có sự  
thay đổi trong tâm linh. Tôi đang nói với cả thế giới rằng tôi đã trở thành Cơ Đốc nhân. 

A. Ý nghĩa tâm linh của lễ báp-tem nước 
Trong Rô-ma 6:1-10 và Ga-la-ti 2:20, Phao-lô nói đến ý nghĩa tâm linh của lễ báp-tem 

nước. 

1. Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá cùng  
Chúa Cứu Thế  

Ga-la-ti 2:20  

Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không còn 
là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong  
thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu 
tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi.  
 

Rô-ma 6:6  

Chúng ta biết điều này: Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào  
thập tự giá với Ngài để con người tội lỗi bị diệt đi, chúng ta không còn nô lệ 
cho tội lỗi nữa. 
 

Bản chất tội lỗi cũ của tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ. Đây cũng là thời điểm để 
tuyên bố rằng tôi đang đóng đinh những thói quen tội lỗi và thái độ tội lỗi lên thập tự giá.  
Tôi chọn đặt chúng trên thập tự giá, và đối mặt với sự sống mới mà Chúa Cứu Thế đã ban 
cho tôi, một sự sống không có những thói quen và thái độ tội lỗi cũ. Tôi nhận ra rằng nếu 
muốn kinh nghiệm sự tự do thật trong Đấng Christ, tôi phải loại bỏ những đường lối tội lỗi 
cũ. Tôi cũng nhận ra rằng việc này rất đau đớn, nhưng không đau đớn bằng lúc  
Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên thập tự giá. 
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2. Tôi được chết cùng Chúa Cứu Thế  
Rô-ma 6:3  

Anh chị em không biết rằng tất cả chúng ta đã được báp-tem vào trong Chúa 
Cứu Thế Giê-su là chúng ta được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?  

Lễ báp-tem nước tuyên bố rằng tôi đã chết đi lối sống tội lỗi cũ. Nói thì dễ, nhưng thật sự 
sống theo tuyên bố này là cả một thách thức. Chết nghĩa là chia cắt.  

Tôi cần nhìn lối sống tội lỗi cũ của mình với đúng bản chất của nó - con đường dẫn đến 
sự hủy diệt đời đời. Nhưng Chúa Cứu Thế đã bước vào và giải cứu tôi. Tôi chọn chết đi  
lối sống tội lỗi cũ, và chọn sống trong sự sống mới mà Chúa Cứu Thế đã ban cho. Khi được 
báp-tem trong nước, tôi đang nói rằng một phần trong tôi đã chết - phần ích kỷ tội lỗi của tôi. 

Biểu tượng của sự chết không có nghĩa là tôi được giải phóng khỏi cám dỗ.  
Ngược lại, tôi sẽ bị cám dỗ trở lại lối sống cũ. Nhưng tôi cần nhớ rằng tôi đã chết đi lối sống 
cũ đó. Sao tôi lại phải đào cái lối sống bốc mùi, hư hoại, cũ kỹ đã chết đó lên? 

3. Tôi được chôn cùng Chúa Cứu Thế 
Rô-ma 6:4  

Vậy, qua Báp-tem chúng ta được chôn với Ngài vào trong sự chết, cho nên 
cũng như Chúa Cứu Thế nhờ vinh quang của Cha được từ chết sống lại thì 
chúng ta cũng có thể sống trong đời sống mới thể ấy.  

Sau khi chết, Chúa Giê-su được đưa xuống thập tự giá và chôn trong một ngôi mộ.  
Khi được báp-tem nước, tôi đang tuyên bố rằng tôi đã chôn đi đời sống tội lỗi cũ - lối sống cũ 
của bản thân. Thực ra là Chúa Giê-su đã hoàn tất việc đó. Tôi chỉ cần tiếp nhận đường lối của 
Ngài mà thôi. Lối sống cũ của tôi chỉ đưa đến sự hủy hoại. Khi trở thành Cơ Đốc nhân,  
tôi sẵn sàng từ bỏ lối sống cũ, đóng đinh nó trên thập tự giá và coi như nó đã chết.  

Cái gì đã chết thì phải chôn. Trong lễ báp-tem, tôi bị chìm trong nước; điều này  
tượng trưng cho sự chôn cất. 

4. Tôi sống lại cùng Chúa Cứu Thế 
Rô-ma 6:4-5  

Vậy, qua Báp-tem chúng ta được chôn với Ngài vào trong sự chết, cho nên 
cũng như Chúa Cứu Thế nhờ vinh quang của Cha được từ chết sống lại thì 
chúng ta cũng có thể sống trong đời sống mới thể ấy. 5Vì nếu chúng ta  
kết hợp với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài thì chắc chắn 
chúng ta cũng sẽ kết hợp với Ngài trong sự sống lại của Ngài. 

Lễ báp-tem nước tượng trưng cho việc tôi đã được ban sự sống mới. Tôi đã được  
“sinh lại.” (Giăng 3:3, 7) Sự sinh lại trong tâm linh - sự cứu rỗi - không chỉ là một giấc mơ 
trong tâm trí mà là một sự thật vững vàng. Giống như Chúa Cứu Thế sống lại từ cõi chết,  
việc tôi bước ra khỏi nước tượng trưng cho đời sống mới Chúa đã ban cho tôi.  

Khi sống lối sống tội lỗi cũ, tôi đã chết trong tâm linh. Giờ đây, vì Chúa Cứu Thế sống 
trong tôi nên tôi thật sự sống - với sự sống mới từ bên trong. 
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Giờ đây, Chúa đã ban cho tôi sự sống mới, tôi không còn sợ sự chết từng rình rập vì  
lối sống tội lỗi cũ. Tôi sống, vì Chúa Cứu Thế sống trong tôi. 

5. Tôi sống cùng Chúa Cứu Thế trong lối sống mới 
của Ngài 

Ga-la-ti 2:20  

Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không còn 
là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong  
thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu 
tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi.  

Chọn báp tem nước tức là tuyên bố rằng tôi quyết định sống cho Chúa Giê-su.  
Tôi đang sống một đời sống mới. Giờ đây, Chúa Giê-su Christ chăm sóc cho đời sống tôi. 
Ngài đã ban cho tôi một mục đích mới trong đời sống. Sức lực Ngài giúp tôi được mạnh mẽ 
mỗi ngày. (Cũng hãy xem Rô-ma 6:4.) 

B. Tại sao tôi lại cần báp-tem nước? 

1. Đây là cách để vâng lời Chúa.   Ma-thi-ơ 28:10-20 

2. Đây là một lời chứng công khai rằng tôi đã trở thành Cơ Đốc nhân. 

3. Đây là một bước tăng trưởng thuộc linh khác của tôi. 

C. Khi nào thì tôi cần báp-tem nước? 
Sau khi trở thành một Cơ Đốc nhân thật sự, tôi cần được báp tem trong nước.  

(Xem Công vụ 2:38,41; 8:37-38; 19:4-5.)  Tôi nên đợi bao lâu? Kinh thánh không cho biết 
rằng sau khi trở thành Cơ Đốc nhân, bạn phải đợi bao lâu mới được báp-tem nước.  
Những câu Kinh thánh trên cho thấy rằng người ta được báp-tem không lâu sau khi trở thành 
Cơ Đốc nhân. Ngày nay, nhiều hội thánh có các lớp học phải tham gia trước khi được  
báp-tem nước.  

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà bạn cần nhớ là lễ báp-tem nước tượng trưng cho sự 
thay đổi đã diễn ra trong tâm linh của bạn. Lễ báp-tem nước không khiến bạn trở thành một 
Cơ Đốc nhân.  

Nếu bạn chưa cam kết đời sống mình với Đấng Christ thì bạn không phải là Cơ Đốc nhân. 
Nếu người chưa tin Chúa được báp-tem nước thì họ xuống nước là tội nhân còn khô, lên khỏi 
mặt nước là tội nhân bị ướt.  
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D. Kết quả của việc báp-tem nước 
Báp-tem nước tự nó không tạo ra bất kỳ sự thay đổi thuộc linh nào trong bạn. Nó chỉ là 

một lời tuyên bố rằng bạn đã dâng đời sống mình cho Đấng Christ. Đây là hành động thể hiện 
sự vâng theo điều Chúa bảo bạn làm.  

Sau trải nghiệm này, bạn nên chờ đợi điều gì đến trên đời sống mình? Sau khi được  
báp-tem nước, hãy chờ đợi sự cám dỗ. Chúa Giê-su bị cám dỗ sau khi được báp-tem nước. 
Hãy xem Mác 1:9-13.  

Sa-tan không vui với sự thay đổi của bạn - bạn không còn nhận hắn là chủ đời sống mình 
nữa. Hắn sẽ làm mọi cách để khiến bạn chán nản và quay lưng lại với Chúa. Nhưng hãy nhớ 
rằng, trong đời sống mới với Đấng Christ, bạn có lời hứa rằng Chúa sẽ ban cho bạn  
quyền năng để chiến thắng mọi cám dỗ của Sa-tan. 
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Chương 6 
Sự cầu nguyện 

A. Cầu nguyện là gì? 

1. Định nghĩa 
Cầu nguyện là trò chuyện với Chúa. Bạn nói cùng Chúa và Chúa nói cùng bạn.  

Đừng để cầu nguyện là cuộc trò chuyện một chiều - chỉ mình bạn nói cùng Chúa.  
Hãy để Chúa nói cùng bạn. 

2. Tại sao tôi nên cầu nguyện? 
Có nhiều lý do giải thích tại sao bạn nên cầu nguyện với Chúa. Dưới đây là một số lý do. 

a. Để nhận được sự giúp đỡ từ Chúa. (Ma-thi-ơ 7:7-8) 

b. Để có sự thông công với Chúa. (Châm ngôn 15:8) 

c. Để nói với Chúa rằng bạn yêu Ngài. 

d. Để vâng theo mạng lệnh của Chúa là cầu nguyện.   
(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17) 

e. Để đến gần Chúa hơn. 

f. Để noi theo tấm gương của Chúa Giê-su. (Hê-bơ-rơ 5:7) 

3. Tôi nên cầu nguyện với ai? 
Khi Chúa Giê-su còn ở trên đất này, Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Trời Cha.  

Chúa Giê-su là một tấm gương tốt để chúng ta noi theo. Cầu nguyện với Chúa Giê-su hay với 
Đức Thánh Linh cũng không có gì là sai cả. Khi cầu nguyện, bạn cũng có thể nghĩ tới cả ba 
Ngôi. 

Đây là một cách giải thích cho sự trò chuyện của bạn với ba Ngôi này khi cầu nguyện. 
Bạn cầu nguyện với Đức Chúa Cha, trong danh Chúa Giê-su và bởi quyền năng của  
Đức Thánh Linh. 
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B. Tôi nên cầu nguyện như thế nào? 

1. Dùng ngôn ngữ thông thường 
Hãy trò chuyện với Chúa như trò chuyện với mọi người. Không có có từ ngữ đặc biệt nào 

dành riêng cho việc cầu nguyện cả. Hãy cứ nói chuyện cùng Chúa như nói chuyện với một 
người bạn. 

2. Thành thật với Chúa 
Khi bạn cầu nguyện với Chúa, hãy là chính mình! Chúa biết bạn nhiều hơn bất kỳ ai, vì 

vậy đừng cố gắng giấu Ngài điều gì. Hãy biến sự cầu nguyện thành thời gian trò chuyện với 
Chúa một cách hết sức cởi mở và chân thật. Nếu bạn đang tức giận, chán nản hay cảm thấy 
áp lực, hãy kể với Chúa. Kể với Chúa xem bạn đang cảm thấy như thế nào và đang nghĩ gì. 

3. Cầu nguyện cụ thể - đi vào vấn đề chính 
Đừng cầu nguyện chung chung, hãy cầu nguyện thật chi tiết. Nếu cầu nguyện một cách 

chi tiết thì khi Chúa đáp lời cầu nguyện của bạn, bạn sẽ thấy điều đó. Cầu nguyện theo kiểu: 
“Chúa ơi xin giúp mọi người nghiện trên thế giới này trở thành Cơ Đốc nhân” là một lời  
cầu nguyện quá chung chung và không có nghĩa lý gì cả. 

Nhưng lời cầu nguyện sau đây thì cụ thể hơn nhiều. “Chúa ơi, em con nghiện ma túy. 
Tuần này, xin Chúa giúp con chia sẻ với nó một vài điều mà Ngài đang làm trên đời sống 
con. Xin giúp con thể hiện tình yêu với nó để nó muốn biết Ngài nhiều hơn và trở thành  
Cơ Đốc nhân.” 

4. Tư thế cầu nguyện không quan trọng 
Khi cầu nguyện, tư thế của thân thể bạn không quan trọng bằng tâm thế của tâm trí và  

tâm linh bạn. Khi bạn cầu nguyện, hãy nghĩ đến những điều bạn đang nói với Chúa.  
Hãy cầu nguyện trong tư thế thoải mái. (Nhưng phải tỉnh táo!) 

C. Tôi nên nói gì khi cầu nguyện? 
Khi bạn cầu nguyện, bạn nên nói với Chúa điều gì? Một số người mới tin Chúa khó  

cầu nguyện vì họ chưa bao giờ biến điều này thành một phần trong trải nghiệm thường ngày.  
Bạn cần hiểu rằng có nhiều cách cầu nguyện chứ không chỉ có một cách thức hoàn hảo. 

Bạn cần nghĩ về Chúa như bạn của mình, và trò chuyện với Ngài như trò chuyện với 
người bạn thân nhất. Các điểm dưới đây là một số điều bạn có thể nói khi trò chuyện với 
Chúa. Cứ làm đi - đừng sợ sai! Hãy cầu nguyện đi!  
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1. Thờ phượng Chúa 
Nói với Chúa rằng bạn yêu Ngài, rằng bạn biết ơn Ngài. Ngợi khen Chúa là một trong 

những cách tốt nhất để thờ phượng Chúa. Bạn có thể làm điều này qua việc trích các câu 
Kinh thánh với Chúa, các câu Thi thiên chẳng hạn. 

2. Xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của mình 
Nếu bạn không vâng lời Chúa hoặc không làm điều đáng phải làm thì hãy xin Chúa  

tha thứ cho bạn. Hãy xem Thi thiên 66:18 và Ê-sai 59:2. 

3. Cảm tạ Chúa 
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 nói với chúng ta rằng: “trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là  

ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.”  Hãy cảm tạ Chúa vì 
mọi điều Ngài đã giúp bạn. Cảm tạ Chúa vì mọi điều Ngài đã làm cho bạn. Cảm tạ Chúa vì 
đã giúp bạn vâng theo Lời Ngài. Cảm tạ Chúa vì đã giúp bạn áp dụng các nguyên tắc  
Kinh thánh trong các trải nghiệm thường ngày. 

Có thể điều này không dễ dàng, nhưng chúng ta cần học cách cảm tạ Chúa vì mọi vấn đề 
mà Ngài đưa đến trong đời sống chúng ta. Hãy cảm tạ Chúa rằng Ngài sẽ giúp bạn  
tăng trưởng qua những vấn đề này. Ngài sẽ dùng những vấn đề này để giúp chúng ta học cách  
nhờ cậy vào quyền năng Ngài và vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Hãy xem Phi-líp 4:6 
và Gia-cơ 1:2-8. 

4. Cầu nguyện cho mọi điều 
Phi-líp 4:6 nói rằng “trong mọi việc hãy cầu nguyện.”  Hãy cầu nguyện cho nhu cầu của 

bạn, cũng hãy cầu nguyện cho nhu cầu của những người khác. Hãy học trò chuyện với Chúa 
bằng các cách khác nhau, về những điều khác nhau mà bạn gặp phải mỗi ngày. Từ khóa ở 
đây là “học.” Chúng ta cần tập nghĩ đến Chúa khi đối diện với từng tình huống gặp phải trong 
ngày. 

Có thể cầu nguyện bằng cách nhìn vào những lời cầu nguyện trong Kinh thánh và đặt 
mình vào lời cầu nguyện đó. Khi đọc nó, hãy biến nó thành lời cầu nguyện của bạn.  
Nhiều sách mà Phao-lô viết trong Tân Ước có những lời cầu nguyện - thường là trong 
chương đầu. Hãy xem Ê-phê-sô 1:15-23. 

5. Cầu nguyện khi Đức Thánh Linh dẫn dắt bạn  
cầu nguyện 

Khi sắp hết thời gian trên đất này, Chúa Giê-su nói với các môn đồ rằng khi Ngài đi,  
Đức Thánh Linh sẽ đến và giúp đỡ chúng ta. Đôi khi chúng ta không biết cầu nguyện cho 
một tình huống nhất định như thế nào. Khi đó, chúng ta có thể cầu xin Đức Thánh Linh giúp 
mình cầu nguyện. 
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Ê-phê-sô 6:18 

Bằng mọi lời cầu nguyện và nài xin, hãy luôn luôn cầu nguyện trong  
Đức Thánh Linh. Để đạt mục đích ấy, hãy tỉnh thức và hết sức kiên trì,  
cũng hãy cầu thay cho tất cả các thánh đồ.  

Bản dịch khác chép rằng:   

Anh chị em phải luôn cầu nguyện khi Đức Thánh Linh dẫn dắt anh chị em 
cầu nguyện. 
Hãy cầu nguyện cho những điều cần thiết. 
Anh chị em phải tỉnh thức và kiên trì cầu nguyện. 
Hãy nhớ cầu nguyện cho tất cả các Cơ Đốc nhân.  

Kinh thánh cũng nói rằng ngay cả khi chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào trong 
một tình huống cụ thể, Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta cầu nguyện. 

Rô-ma 8:26 

Tương tự như vậy, Đức Thánh Linh cũng giúp sự yếu đuối của chúng ta;  
vì chúng ta không biết chúng ta nên cầu xin điều gì cho phải lẽ, nhưng chính 
Đức Thánh Linh cầu nguyện thay cho chúng ta bằng những lời rên xiết 
không nói được.  

D. Cầu nguyện mang lại những lợi ích gì? 

1. Cầu nguyện giúp bạn khám phá thêm về Cha Trên 
Trời 

Chúa dường như xa lạ với một số người mới tin Ngài. Càng cầu nguyện thì bạn càng hiểu 
hơn về Cha Trên Trời của chúng ta. Khi các môn đồ xin Chúa Giê-su dạy họ cầu nguyện, 
Ngài cho họ một lời cầu nguyện đơn giản, khởi đầu từ việc nói chuyện với Cha Trên Trời của 
chúng ta. 

Ma-thi-ơ 6:9 

Các con hãy cầu nguyện như thế này: 
‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh.  

Bản dịch khác chép rằng:   

Với một Đức Chúa Trời yêu thương các con như vậy, các con có thể  
cầu nguyện đơn giản thế này: 
Lạy cha chúng con ở trên trời, xin hãy bày tỏ Ngài cho chúng con. 
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2. Cầu nguyện giúp bạn được Chúa giúp đỡ trong 
những lúc khó khăn 

Chúa luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cần học cách cầu xin Chúa giúp đỡ khi 
đối mặt với khó khăn. 

Hê-bơ-rơ 4:16 

Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng, để được thương xót và 
tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ chúng ta kịp thời.  

Cũng hãy xem trong 2 Cô-rinh-tô 12:7-10 và Gia-cơ 1:2-8. 

3. Cầu nguyện giúp bạn tìm thấy sự bình an và tự do 
trong Chúa giữa lúc khó khăn 

Khi gặp vấn đề, chúng ta rất dễ lo lắng hay chán nản. Cầu nguyện góp một phần lớn vào 
việc phá bỏ những thói quen và phản ứng cũ đối với những khó khăn chúng ta gặp phải trong 
đời sống. 

Phi-líp 4:6-7 

Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ 
mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của  
Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và  
tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.      

4. Cầu nguyện giúp bạn nhận lãnh Đức Thánh Linh 
Sau khi Chúa Giê-su trở về trời, những người theo Chúa Giê-su nhóm lại cầu nguyện mỗi 

ngày cho tới khi nhận được câu trả lời đặc biệt từ Chúa. Đức Thánh Linh giáng trên họ một 
cách đặc biệt và họ nói các ngôn ngữ khác. Xem Công vụ chương 2 và Công vụ 4:31. 

Mỗi chúng ta ngày nay có lời hứa rằng khi chúng ta mời Chúa Giê-su bước vào lòng mình 
và xin Ngài tha tội thì ngay thời khắc đó, Đức Thánh Linh sẽ bước vào đời sống chúng ta. 

Lu-ca 11:13 

Vậy, nếu các con là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt, huống gì 
Cha trên trời lại không ban Thánh Linh cho những người cầu xin Ngài sao?” 
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5. Cầu nguyện giúp bạn tìm thấy ý muốn của Chúa 
cho đời sống mình 

Nhiều câu Kinh thánh nói đến việc Chúa có kế hoạch cho đời sống của chúng ta.  
Ngài muốn bạn hiểu kế hoạch Ngài dành cho đời sống bạn. Cầu nguyện là một phần  
quan trọng trong việc khám phá ra điều Chúa muốn bạn làm. Ngay cả Chúa Giê-su cũng  
cầu nguyện với Chúa về điều Chúa muốn Ngài làm. 

Lu-ca 22:41-43 

Chúa đi riêng ra, cách chỗ các môn đệ khoảng ném một viên đá, quỳ gối,  
cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dầu vậy, 
xin đừng theo ý Con, nhưng xin ý Cha được nên!” Một thiên sứ từ trời hiện 
đến thêm sức cho Ngài.   

6. Cầu nguyện giúp bạn sẵn sàng đón Chúa Giê-su  
trở lại 

Chúa Giê-su nói rằng Ngài sắp trở lại và chúng ta phải luôn sẵn sàng cho sự trở lại của 
Ngài. Các môn đồ đã hỏi Chúa Giê-su về thời điểm Ngài trở lại, nhưng Ngài không bao giờ 
cho họ ngày giờ cụ thể. Nhưng Ngài bảo họ phải luôn sẵn sàng. Cầu nguyện giúp chúng ta 
tập trung cho đến cuối cùng - điều quan trọng nhất - sẵn sàng cho Chúa Giê-su khi Ngài  
trở lại. 

Lu-ca 21:36 

Hãy luôn luôn cảnh giác và cầu nguyện để các con có thể thoát khỏi mọi điều 
sắp xảy ra và trình diện trước mặt Con Người.”   

E. Làm thế nào để được Chúa đáp lời cầu nguyện? 

1. Mong Chúa đáp lời 
Nếu Chúa Giê-su tể trị đời sống bạn, và bạn cầu xin theo ý muốn của Ngài thì bạn có thể 

mong Chúa đáp lời cầu nguyện của mình. Hãy xem trong 1 Giăng 5:14-15. Chúng ta đều 
muốn những lời cầu nguyện của mình được đáp lời, nhưng không phải lúc nào Chúa cũng 
ban cho những điều chúng ta muốn. Khi bạn cầu nguyện, hãy cầu nguyện thật cụ thể để biết 
được Chúa có đáp lời cầu nguyện của mình hay không. 

Nếu bạn không mong Chúa đáp lời cầu nguyện của mình thì chắc hẳn Ngài sẽ không  
đáp lời cầu nguyện của bạn. Hãy xem Gia-cơ 1:6-7. 
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2. Tiếp nhận câu trả lời từ Chúa 
Đôi khi người ta mong Chúa ngồi trên thiên đàng và nói “được” mỗi khi họ xin Ngài điều 

gì đó. Khi bạn cầu xin Chúa điều gì đó, hãy biết rằng Ngài sẽ cho bạn một trong ba câu  
trả lời. Ngài có thể nói “Được”, “Không được” hay “Chờ một chút.” Dù Ngài có trả lời như 
thế nào thì cũng hãy tiếp nhận điều đó.  

Phao-lô đã cầu nguyện khẩn thiết tới ba lần, xin Chúa loại bỏ một vấn đề ra khỏi đời sống 
ông. Nhưng câu trả lời của Chúa là “Không được.” Thay vào đó, Chúa nói với Phao-lô rằng 
Ngài sẽ ban cho ông mọi quyền năng cần thiết để vượt qua vấn đề đó.  
Xem 2 Cô-rinh-tô 12:7-10  Hãy xem Phao-lô phản ứng như thế nào với câu trả lời của Chúa, 
dù cho Ngài trả lời là “Không được.” 

F. Tại sao Chúa không đáp lời cầu nguyện của tôi? 
Hầu như ai trong chúng ta cũng có những lúc cầu nguyện và xin Chúa điều gì đó mà 

không nhận được điều mình cầu xin. Như đã nói ở trên, đôi khi câu trả lời của Chúa là 
“Không được,” hoặc “Chờ một chút.”  Bạn cần hiểu rằng Chúa thật sự muốn ở gần bạn.  
Thi thiên 145:18 nói rằng: “CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức là những người  
cầu khẩn Ngài với lòng thành thật.”    

Dưới đây là một số điều giải thích tại sao một số lời cầu nguyện của chúng ta không được 
đáp lời. 

1. Bạn có xin Chúa điều không đúng đắn? 
Có thể kế hoạch của Chúa cho bạn khác với kế hoạch của bạn. Đôi khi điều chúng ta 

muốn không phải là điều Chúa định cho chúng ta. Nếu bạn không được đáp lời cầu nguyện 
thì hãy xin Chúa giúp bạn hiểu được ý muốn Ngài dành cho bạn. Khi bạn hỏi Chúa một  
câu hỏi, tần suất thiên đàng im lặng là bao nhiêu?   

Gia-cơ 4:14-15 

Nhưng anh chị em không biết ngày mai đời sống mình ra sao! anh chị em 
giống như hơi nước, hiện ra chốc lát rồi biến mất. Đáng lẽ anh chị em nói 
rằng: “Nếu Chúa muốn thì chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ làm việc này việc 
kia!”      

Gia-cơ 4:3 

Anh chị em cầu xin mà không nhận được vì cầu xin với ý xấu,  
để dùng cho khoái lạc. 

Đôi khi chúng ta xin Chúa trả lời những điều mà Ngài chưa muốn ban cho chúng ta. 
Chúng ta có thể muốn biết điều gì đó liên quan đến tương lai, nhưng Ngài trả lời rằng:  
hôm nay ta sẽ không nói cho con biết. Chúa thường không bày tỏ tương lai cho chúng ta - 
Ngài muốn chúng ta biết sống vâng phục Ngài trong hiện tại. Ngài biết khi nào là thời điểm 
tốt nhất để nói cho chúng ta biết về tương lai. Chúng ta cần học cách cố gắng hết sức ngay 
trong hiện tại. 
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2. Bạn có đang giữ tội lỗi trong đời sống mình? 
Khi giữ tội lỗi trong đời sống mình, chúng ta có thể ngừng lời cầu nguyện. Tội lỗi  

ngăn cách chúng ta với Chúa. Không có nghĩa là chúng ta phải hoàn hảo thì Chúa mới đáp lời 
cầu nguyện của chúng ta. Nhiều khi Chúa vẫn đáp lời cầu nguyện khi người ta còn đang sống 
trong tội lỗi. Nhưng tội lỗi có thể ngăn chúng ta đến với mối quan hệ cởi mở với Chúa.  

Nếu thấy mình không được đáp lời cầu nguyện, bạn có thể nói rằng:  
“Chúa ơi, nếu có tội gì khiến con không nghe thấy câu trả lời của Ngài thì xin hãy giúp con 
biết tội đó là gì. Con muốn xưng nhận nó ra và đến gần Ngài hơn.” 

Thi thiên 66:18 

Nếu tôi giữ điều ác trong lòng, 
Ắt Chúa đã chẳng nghe tôi. 

Châm ngôn 28:13 

Ai che giấu sự vi phạm mình sẽ không được thịnh vượng, 
Nhưng người nào xưng ra và từ bỏ nó sẽ được thương xót.  

3. Bạn không chịu nghe tiếng Chúa? 
Mỗi khi cầu nguyện, nếu bạn chỉ sẵn sàng nghe Chúa trả lời là “Được” thì đừng  

ngạc nhiên khi những lời cầu nguyện của bạn không được đáp lời. Chúng ta cần có thái độ 
rằng: “Chúa ơi, con muốn nghe tiếng Ngài. Xin cho con biết bất cứ điều gì Ngài muốn, vì con 
muốn vâng lời Ngài.” 

Châm ngôn 28:9 

Người nào ngoảnh tai không nghe theo Kinh Luật, 
Lời cầu nguyện của người ấy cũng là sự gớm ghiếc. 
 

Bản dịch khác chép rằng: 

Chúa không ưa lời cầu nguyện của những kẻ không chịu nghe tiếng Ngài. 

4. Một số lời cầu nguyện có điều kiện kèm theo 
Một số lời cầu nguyện sẽ không được đáp lời cho tới khi chúng ta làm điều mà Chúa 

muốn chúng ta làm trước. Vâng lời thường là một điều kiện để được Chúa đáp lời. Chúng ta 
không thể nói rằng: “Chúa ơi, xin nói cho con điều con muốn nghe, con sẽ vâng lời Ngài.” 
Thay vào đó, hãy nói rằng: “Chúa ơi, hôm nay con sẵn sàng vâng lời Ngài, và con sẽ vâng lời 
từng bước một, dù con không nghe thấy câu trả lời đặc biệt từ nơi Ngài.” 
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Dưới dây là một số điều kiện ảnh hưởng tới lời cầu nguyện của chúng ta. 

1. Bạn phải xưng nhận tội lỗi của mình. 

2. Bạn phải giữ cho lương tâm mình được trong sạch. 

3. Bạn phải luôn bày tỏ tình yêu với những người khác. (I Cô-rinh-tô 13) 

4. Bạn phải tha thứ cho những người khiến mình tổn thương. 

1 Giăng 3:22-24 
22Và bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì nhận được điều ấy vì chúng ta  
tuân giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài.  
23 Đây là điều răn của Ngài: Chúng ta phải tin vào danh Con Ngài tức là 
Chúa Cứu Thế Giê-su và phải yêu thương nhau như điều răn Ngài đã truyền 
cho chúng ta.  
24 Vậy, ai tuân giữ các điều răn Ngài thì ở trong Ngài và Ngài trong người ấy. 
Sở dĩ chúng ta biết Ngài ở trong chúng ta là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã 
ban cho chúng ta.  

5. Bạn có đang sống trong nghi ngờ? 
Đôi khi sự nghi ngờ và vô tín có thể khiến lời cầu nguyện của chúng ta không được  

đáp lời. Nếu bạn không tin rằng Chúa sẽ đáp lời mình thì sự nghi ngờ chính là điều ngăn 
Chúa đáp lời bạn. 

Hê-bơ-rơ 11:6 

Không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời vì người đến 
gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và tưởng thưởng những ai  
hết lòng tìm kiếm Ngài.  

Gia-cơ 1:6-7  

Nhưng người ấy hãy lấy đức tin mà cầu xin, không chút nghi ngờ vì người 
nghi ngờ giống như sóng biển bị gió đưa đẩy, dập dồi. Người như thế đừng 
mong nhận lãnh điều gì từ nơi Chúa;   
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G. Tôi nên cầu nguyện lúc nào? 

1. Cầu nguyện không ngừng 
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17 nói rằng hãy “Cầu nguyện không ngừng.”  Nghĩa là bạn cần biết 

rằng Chúa luôn lắng nghe mình. Hãy nhớ rằng bạn có thể trò chuyện với Ngài vào bất kỳ lúc 
nào. Bạn cần luôn có thái độ cầu nguyện. 

2. Thường xuyên dành thời gian tĩnh lặng để  
cầu nguyện 

Hãy cố gắng định ra một khoảng thời gian trong ngày để cầu nguyện riêng với Chúa trong 
vài phút. Hãy xem Ma-thi-ơ 6:6. 

3. Cầu nguyện theo nhóm 
Có rất nhiều cơ hội để cầu nguyện cùng những người khác - tại buổi nhóm,  

tại các hội thánh, các nhóm nhỏ, các nhóm gia đình, v.v. 

H. Tại sao cầu nguyện lại khó đến thế? 
Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy khó cầu nguyện. Nếu như trước đây bạn chưa cầu nguyện 

nhiều thì bạn rất dễ chật vật với nó. Chẳng có một chìa khóa thần kì nào để khiến sự  
cầu nguyện bỗng dưng trở nên dễ dàng trong suốt phần đời còn lại của bạn. Nhưng khi  
tiếp tục cầu nguyện, bạn sẽ học cách biến nó trở thành một phần ngày càng quan trọng hơn 
mỗi ngày. 

1. Bạn có đang giận Chúa? 
Vì phải chịu nhiều tổn thương trong quá khứ nên nhiều Cơ Đốc nhân giận Chúa và phải 

chật vật với điều đó. “Nếu Chúa yêu mình thật thì tại sao Ngài lại để cho người này hành hạ 
mình?” Hoặc bạn giận Chúa chỉ vì bạn không nhận được câu trả lời từ Ngài.  

Khi những người thân của bạn giận Chúa, điều đó cũng có khiến sự tự tin của bạn nơi 
Chúa bị dao động. Đừng để vấn để của những người khác cướp đi cơ hội đến gần Chúa.  
Hãy xem Gióp 21:15. 
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2. Bạn có tin rằng Chúa nghe lời cầu nguyện của mình 
không? 

Người mới tin Chúa có thể thấy khó cầu nguyện. Bạn có thể hỏi rằng: “Làm sao để biết là 
Chúa thật sự lắng nghe tôi? Tôi cầu nguyện như kiểu đang nói một mình ấy.”   

Bạn cần cẩn thận cầu nguyện dựa vào lời Kinh thánh, đừng dựa vào cảm xúc hay  
suy nghĩ của mình. Kinh thánh bảo chúng ta cầu nguyện.  

Mác 11:24 

Vì thế, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin,  
hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy.  

Hãy “tin” những điều hợp với ý muốn của Chúa. Hãy có đức tin vì những điều mình 
muốn không tự khiến lời cầu nguyện của mình được đáp lời. 

3. Bạn có đang đối mặt với nhiều vấn đề trong  
đời sống? 

Cầu nguyện ở hội thánh vào ngày Chủ nhật thì khá dễ, nhưng sẽ khó cầu nguyện hơn nếu 
bạn đang vật lộn với những cám dỗ mạnh mẽ, áp lực trong gia đình, áp lực trong công việc 
hay ở trường lớp. Vấn đề cứ dồn dập như vậy thì tâm trí đâu mà cầu nguyện?  

Khi vấn đề bao vây tứ phía, bạn lại càng phải cầu nguyện đều đặn hơn,  
ngay cả khi mọi thứ không khá lên chút nào. 

Lu-ca 18:1 

Đức Giê-su kể cho các môn đệ một ngụ ngôn để dạy họ phải cầu nguyện luôn 
và đừng mỏi mệt. 

Gia-cơ 5:13 

Có ai trong anh chị em bị bạc đãi, người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng 
hãy đàn hát ca ngợi.     

4. Bạn có đang bị bắt bớ? 
Khi sống với một người khó tính hoặc bị những người khác bắt bớ, bạn định nói gì với 

Chúa? Bạn có cầu nguyện rằng: Chúa ơi, xin cho con thoát khỏi chỗ này! Hay xin Chúa đưa 
người này ra xa khỏi cuộc đời con! 

Chúa Giê-su đưa ra một số lời khuyên rất cụ thể về cách cầu nguyện khi người khác làm 
khó chúng ta. 

Ma-thi-ơ 5:44  

Nhưng Ta bảo các con: ‘Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các 
con.’  
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Khi bạn cố gắng coi Chúa là điều quan trọng nhất trong đời sống mình thì Ngài sẽ giúp 
bạn. Ngài sẽ ban cho bạn quyền năng và sự khôn ngoan cùng tình yêu trong mỗi hoàn cảnh 
mà bạn phải đối mặt. Hãy cứ trò chuyện với Ngài mỗi ngày! 

Truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.iteenchallenge.org để đọc và học thêm. 
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