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Các Anh Hùng trong Kinh Thánh  
 

Bài # 1:  Đức Chúa Giê-su Chirst 
“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài...” (Sáng 1:27).  Tong bài học này chúng ta 
sẽ nói về cách Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài qua đặc tính và các phẩm chất của Con Ngài là 
Đức Chúa Jêsus Christ. 
Khám phá Kinh Thánh giúp các trẻ khám phá một số trong những phẩm chất này để chúng có thể 
biết rõ hơn về cách Chúa muốn chúng sống. 
 
Bài học # 2:  Nô-ê 
“Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời” (Sáng 
6:9).  Hôm nay chúng ta sẽ nói về những phẩm chất và sự can đảm làm cho Nô-ê được ơn trước mặt 
Đức Chúa Trời. 
Khám phá Kinh Thánh tập trung xung quanh việc giúp các trẻ thực hành sự vâng lời. 
 

Bài học # 3:  Áp-ra-ham (Phần 1) 
“Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà 
cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước 
cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.” (Sáng 12:1-2).  
Hôm nay chúng ta sẽ nói về đức tin và sự vâng lời của Áp-ra-ham bởi đó Đức Chúa Trời đã ban 
thưởng cho ông. 
Khám phá Kinh Thánh giúp các trẻ thực hành làm “điều đúng.”  
 

Bài học #  4:  Áp-ra-ham (Phần 2) 
“[Áp-ra-ham] chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ 
trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, 
Ngài cũng có quyền làm trọn được.” (Rô-ma 4:20-21).  Hôm nay chúng ta sẽ nói về đức tin và sự 
can đảm của Áp-ra-ham khi Đức Chúa Trời đòi hỏi ông dâng Y-sác con trai một của ông làm tế lễ. 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ thực hành sự can đảm tuần này. 
 
Bài học # 5:  Giô-sép 
“Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống 
cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo” (Sáng 
50:20).  Hôm nay chúng ta sẽ nói về bản chất đầy tớ của Giô-sép đã giúp ông đi từ một nô lệ đến địa 
vị thứ hai trong toàn xứ Ê-díp-tô. 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ thực hành có thái độ của một đầy tớ. 
 

Bài học # 6:  Môi-se (Phần 1) 
“Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. 
Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta 
truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi” (Phục Truyền 6:4-6).  Trong bài học này, 
chúng ta sẽ nói về những phẩm chất của Môi-se đã cho phép ông ta truyền Mười Điều Răn cho dân 
Y-sơ-ra-ên. 
Khám phá Kinh Thánh giúp các trẻ ôn lại Mười Điều Răn và ý nghĩa của chúng. 
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Bài học # 7:  Môi-se (Phần 2) 
“Ồ! chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để 
chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời!” (Phục Truyền 5:29).  Bài học hôm nay 
tập trung vào sự kính sợ (sự kinh sợ hoặc sự tôn kính) Chúa của Môi-se và cách Đức Chúa Trời dùng 
sự kính sợ này để giúp Môi-se lãnh đạo toàn bộ một dân tộc. 
Khám phá Kinh Thánh giúp các trẻ học biết tầm quan trọng của sự kính sợ Đức Chúa Trời và thực 
hành lắng nghe Lời Ngài. 
 
Bài học # 8:  Giô-suê 
“Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì 
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.” (Giô-suê 1:9).  Giô-
suê là người phụ tá của Môi-se, người được Đức Chúa Trời chọn để trở thành người lãnh đạo Y-sơ-
ra-ên sau khi Môi-se qua đời và là người sẽ dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào đất mà Đức Chúa Trời đã hứa 
ban cho Áp-ra-ham và con cháu ông. 
Khám phá Kinh Thánh giúp các trẻ thực hành làm cho Lời Chúa trở nên lời sống và linh nghiệm 
trong đời sống chúng. 
 
Bài học # 9:  Ghê-đê-ôn 
“Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va 
ở cùng ngươi” (Các Quan Xét 6:12).  Ghê-đê-ôn là một trong các quan xét của Y-sơ-ra-ên, người 
lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên trong thời gian giữa sự chết của Giô-suê và chức vụ của Sa-mu-ên. Chúng 
ta sẽ nói về các phẩm chất sẵn sàng, sự tin chắc trong Chúa và sự khiêm nhường của Ghê-đê-ôn đã 
cho phép Đức Chúa Trời dùng ông để đánh bại người Ma-đi-an và khôi phục hòa bình cho Y-sơ-ra-
ên. 
Khám phá Kinh Thánh thách thức các trẻ sẵn sàng cho Đức Chúa Trời. 
 
Bài học # 10:  Sam-sôn 
“...đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời; về sau nó sẽ giải cứu Y-
sơ-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin” (CQX 13:5).  Sam-sôn là một trong những các quan xét của Y-sơ-
ra-ên, người lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên trong khoảng thời gian giữa sự chết của Giô-suê và chức vụ 
của Sa-mu-ên. Chúng ta sẽ nói về sức mạnh của Sam-sôn qua quyền năng của Đức Chúa Trời cho 
phép Chúa sử dụng ông để đánh bại người Phi-li-tin và khôi phục hòa bình cho Y-sơ-ra-ên  
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ, là những người tin Đức Chúa Giê-su Christ, khám phá 
quyền năng và sức mạnh mà chúng nhận được từ Chúa Thánh Linh. 
 
Bài học # 11:  Ru-tơ 
“Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu,tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở 
nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của 
tôi” (Ru-tơ 1:16).  Ru-tơ là bà nội của vua Đa-vít và tổ mẫu của Đức Chúa Giê-su.  Chúng ta sẽ nói 
về các phẩm chất yêu thương và lòng tận hiến của Ru-tơ mà Đức Chúa Trời dùng trong sự hoàn 
thành chương trình cứu rỗi của Ngài cho thế giới. 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ tận hiến cho gia đình và các bạn của mình.  
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Bài học # 12: Sa-mu-ên 
“Còn cậu bé Sa-mu-ên càng lớn lên, càng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va và mọi người.” (1 Sa-
mu-ên 2:26).  Sa-mu-ên là quan xét cuối cùng của Y-sơ-ra-ên và tiên tri Đức Chúa Trời sử dụng để 
lập vua trong Y-sơ-ra-ên. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Sa-mu-ên là một cậu bé, sự tận hiến và sự hầu 
việc Chúa của người. 
Khám phá Kinh Thánh giúp các trẻ xem xét sự hầu việc Chúa của chúng là gì. 
 

Bài học # 13:  Sau-lơ (Phần 1) 
“Nhưng dân chúng từ chối nghe theo lời của Sa-mu-ên, và họ nói: “Không! Dù sao chúng tôi 
cũng phải có một vua. Chúng tôi cũng giống như tất cả các nước khác; vua chúng tôi sẽ cai trị 
chúng tôi, đi ra dẫn đầu chúng tôi và chiến đấu cho chúng tôi.”” (1 Sa-mu-ên 8:19-20).  Sa-mu-
ên xức dầu cho Sau-lơ làm vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên. Trong Phần 1 của loạt bài này chúng ta sẽ 
nói về cách Đức Chúa Trời có thể thay đổi tấm lòng của một người để chương trình của Đức Chúa 
Trời sẽ được hoàn thành. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự vâng lời Đức Chúa Trời – thậm 
chí nếu bạn là một vua được xức dầu!  
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời 
sống mình. 
 

Bài học # 14:  Sau-lơ (Phần 2) 
“Sa-mu-ên nói cùng Sau-lơ rằng: Ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lịnh của 
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo, thì Đức Giê-hô-va ắt đã 
lập nước ngươi vững đời đời nơi Y-sơ-ra-ên; nhưng bây giờ, nước ngươi sẽ không bền lâu. 
Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của 
dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lịnh của Đức Giê-hô-va” (1 Sa-mu-ên 13:13-14).  
Trong Phần 2 của loạt bài này chúng ta sẽ nói về Sau-lơ không vâng lời Chúa và hậu quả của quyết 
định không vâng lời Chúa của ông. 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ vâng lời và làm theo tiếng của Đức Chúa Trời. 
 

Bài học # 15:  Đa-vít (Phần 1) 
“Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-
hô-va nhìn thấy trong lòng” (I Sa-mu-ên 16:7(b).  Hôm nay chúng ta sẽ gặp Đa-vít, một cậu bé 
chăn chiên người Đức Chúa Trời chọn để trở thành vị vua tiếp theo của Y-sơ-ra-ên. 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ trở thành một người theo lòng của Đức Chúa Trời. 
 

Bài học # 16:  Đa-vít (Phần 2) 
“Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta 
nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà 
ngươi đã sỉ nhục” (I Sa-mu-ên 17:45).  Bài học hôm nay là một câu chuyện cũ nhưng hay về Đa-vít 
& Gô-li-át.  Chúng ta sẽ nói về sự can đảm và sự tin cậy Đức Chúa Trời của Đa-vít. 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ tin cậy Đức Chúa Trời trong mọi sự - thậm chí các vấn 
đề KHỔNG LỒ! 
 

Bài học # 17:  Đa-vít (Phần 3) 
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“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong 
tôi một thần linh ngay thẳng” (Thi Thiên 51:10).  Đa-vít viết Thi Thiên này sau khi tiên tri Na-than 
đến với ông sau khi Đa-vít phạm tội tà dân với Bát-sê-ba. Chúng ta sẽ nói ngắn gọn về câu chuyện về 
Đa-vít & Bát-sê-ba nhưng tập trung nhiều hơn về sự ăn năn của Đa-vít và hậu quả vì hành động của 
ông. 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ có các quyết định đúng.  

Bài học # 18:  Sa-lô-môn (Phần 1) 
“Ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến 
đỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang. 13 Vả lại, ta cũng 
đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến đỗi trọn 
đời ngươi, trong vòng các vua, sẽ chẳng có ai giống như ngươi. Lại nếu ngươi đi trong đường 
lối ta, gìn giữ luật pháp và điều răn ta, như Đa-vít, cha ngươi, đã đi, thì ta sẽ khiến cho ngươi 
được sống lâu ngày thêm.” (I Các Vua 3:12-14).  Sa-lô-môn là con trai và người kế ngôi của Đa-vít 
làm vua Y-sơ-ra-ên, ông đã cầu xin Đức Chúa Trời ban cho khôn ngoan để cai trị dân Y-sơ-ra-ên. 
Hôm nay chúng ta sẽ nói về sự khôn ngoan và tầm quan trọng của nó.  
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ quý trọng sự khôn ngoan. 
 

Bài học # 19:  Sa-lô-môn (Phần 2) 
“Ấy vậy, vua Sa-lô-môn trổi hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan.” (I Các Vua 
10:23).  Thậm chí với tất cả sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, lòng của ông đã xây bỏ Chúa. Chúng ta 
sẽ không những nói về những thành đạt của Sa-lô-môn mà còn về sự không vâng lời Chúa của ông. 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ cứ trung tín với Đức Chúa Trời. 
 

Bài học # 20:  Ê-li (Phần 1) 
“A-háp, con trai Ôm-ri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiền chai 
mình” (I Các Vua 16:30).  Trước khi chúng ta gặp Ê-li, chúng ta cần xem xét ngắn gọn về lịch sử của 
các vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, từ thời gian Sa-lô-môn băng hà cho đến khi A-háp trở thành vua của Y-
sơ-ra-ên. Sau đó chúng ta sẽ nhanh chóng gặp Ê-li và nói về lý do tại sao ông được sai đến với Y-sơ-
ra-ên và vua A-háp. 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ học tập và vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. 
 

Bài học # 21:  Ê-li (Phần 2) 
“Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng sống mà thề rằng: Mấy năm 
về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa” (I Các Vua 17:1).  
Hôm nay tiên tri Ê-li đối đầu vua A-háp về việc từ bỏ các mạng lệnh của Đức Chúa Trời. 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ dạn dĩ trong đức tin nơi Chúa.  
 

Bài học # 22:  Ê-li (Phần 3) 
“Nàng bèn nói cùng Ê-li rằng: Bây giờ tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời, và lời 
phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật” (I Các Vua 17:24).  Làm sao Ê-li biết rằng 
Đức Chúa Trời sẽ sai lửa và thiêu cháy tế lễ của ông khi ông thách thức các tiên tri Ba-anh? Làm thế 
nào ông chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ sai lại mưa đến nữa? Làm thế nào để Ê-li phát triển sự tin 
chắc mạnh mẽ như vậy trong Đức Chúa Trời? Hôm nay chúng ta sẽ nói về một số lý do tại sao Ê-li có 
sự tin chắc hoàn toàn trong Đức Chúa Trời. 
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Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ phát triển sự tin chắc trong Đức Chúa Trời và tin rằng 
lời của Chúa là thật. 
 
Bài học # 23:  Gióp 
“Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Trên 
đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh 
khỏi điều ác; lại người bền đỗ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có giục ta phá hủy 
người vô cớ” (Gióp 2:3).  Gióp là một người đã làm mọi điều ngay thẳng và cũng rất giàu. Nhưng 
thậm chí sau khi ông mất hết mọi sự ông sở hữu Gióp vẫn giữ lòng trọn lành của ông. Hôm nay chúng 
ta sẽ nói về lòng trọn lành và tại sao nó là quan trọng. 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ khám phá lẽ thật của Kinh Thánh. 
 
Bài học # 24:  Nê-hê-mi 
“Ôi! Giê-hô-va Đức Chúa của các từng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ 
lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài! 
Tôi xin mắt Chúa hãy đoái đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa, mà 
tôi hiện lúc nầy hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Y-sơ-ra-ên, là các tôi tớ Chúa ...” (Nê-hê-
mi 1:5-6).  Nê-hê-mi trở về từ cảnh lưu đày ở Ba-by-lôn 445 TC.  Ông đến Giê-ru-sa-lem và lãnh đạo 
dân chúng sửa lại các tường thành. Hôm nay chúng ta sẽ gặp Nê-hê-mi: một người cầu nguyện. 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ hiểu tầm quan trọng của sự cầu nguyện. 
 
Bài học # 25:  Ê-sai 
“Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có 
tôi đây; xin hãy sai tôi!” (Ê-sai 6:8).  Chúng ta sẽ nói về một số lời tiên tri mà Ê-sai báo trước về 
Đấng Mê-si, và sự ứng nghiệm các lời tiên tri đó trong Đức Chúa Giê-su Christ. 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ hiểu rằng lời tiên tri được ứng nghiệm là một chìa khóa 
để biết rằng Kinh Thánh là thật. 
 

Bài học # 26:  Giê-rê-mi 
“Vậy, ngươi hãy thắt lưng, chờ dậy, bảo cho chúng nó mọi sự mà ta truyền cho ngươi. Đừng 
sợ sệt vì cớ chúng nó, kẻo ta làm cho ngươi sợ sệt trước mặt chúng nó chăng. Nầy, ngày nay, 
ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, nghịch cùng cả 
đất nầy, nghịch cùng các vua Giu-đa, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ, và dân trong đất” 
(Giê-rê-mi 1:17-18).  Tiên tri Giê-rê-mi nói với dân Giu-đa vào thời gian họ bị lưu đày đến Ba-by-lôn 
về trách nhiệm khai trình của họ với Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ nói về việc đứng lên vì Đức 
Chúa Trời trong các tình huống khó khăn. 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ đứng lên vì Đức Chúa Trời. 
 
Bài học # 27:  Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô 
“Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa 
hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi 
không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng” (Đa-
ni-ên 3:17-18).  Hôm nay chúng ta sẽ gặp ba chàng trai trẻ và nói về lòng trung thành và tận hiến của 
họ với Đức Chúa Trời. 
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Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ trung thành với các bạn. 
 
Bài học # 28:  Đa-ni-ên 
“Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng 
người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu 
nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước.” (Đa-ni-ên 6:10).  Một 
câu chuyện khác cũ nhưng hay - Đa-ni-ên và hang sư tử. Chúng ta sẽ nói về sự trung tín và tận hiến 
hầu việc Đức Chúa Trời. 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ trung tín & tận hiến hầu việc Đức Chúa Trời. 
 
Bài học # 29:  Giô-na 
“Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy: Ngươi khá chỗi dậy! Hãy đi 
đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. 
Nhưng Giô-na chỗi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va...” (Giô-na 1:1-
3).  Trong loạt bài về các anh hùng trong Kinh Thánh của chúng ta năm nay, Giô-na có thể là người 
mà chúng ta có thể liên quan đến tốt nhất. Giô-na tốt nhất là một anh hùng miễn cưỡng. Chúng ta sẽ 
nói về cách Đức Chúa Trời đã hoàn thành mục đích của Ngài thông qua Giô-na, mặc dù Giô-na không 
muốn một phần nào trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho ông. 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống 
chúng. 
 
Bài học cảm tạ đặc biệt: Cảm Tạ & Dâng Hiến 
“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài; khá truyền ra giữa các dân những công 
việc Ngài! Hãy hát, hãy hát cho Ngài những bài ca! Khá nói về các việc lạ lùng của Ngài” (Thi 
Thiên 105:1-2).  Hôm nay chúng ta sẽ đếm các phước lành của chúng ta –và sau đó làm điều gì đó 
với các phước lành– ban cho! 
Khám phá Kinh Thánh khuyến khích các trẻ nghĩ về những cách để ban cho trong một cách mới! 
 
Bài học Lễ Giáng Sinh đặc biệt: Một đêm trước Giáng Sinh không thể quên 
“Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự 
vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng 
Cứu thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2: 10-11).  Thượng nghị sĩ Giăng McCain chia sẻ câu chuyện về 
một đêm Giáng sinh không thể nào quên trong một trại tù binh trong Chiến tranh Việt Nam. 
Khám phá Kinh Thánh nhìn vào ý nghĩa của bài “Hỡi Môn Đồ trung Tín.” 
 
Bài học Lễ Phục Sinh đặc biệt: Con Rồng 
“Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương 
xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh” (Tít 3:5).  Một câu chuyện hư 
cấu giúp dạy lẽ thật về lễ phục sinh. 
Khám phá Kinh Thánh giúp các trẻ hiểu trận chiến thuộc linh xung quanh chúng ta và tại sao Đức 
Chúa Trời phải sai Đức Chúa Giê-su đến. 
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Bài học Ngày Cầu Nguyện Cho Dân Tộc 
“Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, 
và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi 
tai vạ” (2 Sử Ký 7:14).  Hôm nay thay vì học, chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ dành thời giờ học của 
mình để cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng chúng ta và bảo tồn chúng ta cho dân 
tộc chúng ta. 
Khám phá Kinh Thánh mời gọi các trẻ viết một lời cầu nguyện cho dân tộc chúng ta. 
 
Thời Gian Kể Chuyện 
“Tôi chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng!" (Giăng 9:25).  Ý nghĩ “kể câu chuyện 
của bạn” – cách Đức Chúa Giê-su Christ bước vào đời sống của bạn, có thể không thoải mái một 
chút. Có lẽ bạn sợ thất bại hoặc bạn sẽ không biết phải nói gì. Nhưng nếu Đức Chúa Giê-su Christ ở 
trong đời sống của bạn, bạn có một câu chuyện để kể và học cách kể câu chuyện của bạn có thể chỉ 
là những gì cần để đem tin lành về Đức Chúa Giê-su Christ vào đời sống của ai đó.  
Khám phá Kinh Thánh đặc biệt cho bạn các ý tưởng, đề nghị và một cha cục để giúp bạn sắp xếp 
câu chuyện của bạn lại với nhau. 
 
Thực Hành Làm Nên Hoàn Hảo! 
Trong 9 năm qua, chúng tôi đã giúp tổ chức hàng trăm các lớp học Kinh Thánh. Và chúng tôi đã tìm ra 
một công thức khá tốt sẽ giúp gia đình bạn tận dụng tối đa việc học Kinh Thánh của bạn. 
Dưới đây là một dàn ý được đề nghị về cách làm cho việc học Kinh Thánh đầu tiên của bạn được 
thông suốt: 
• Mời Đức Chúa Giê-su tham gia việc học Kinh Thánh của bạn. Cầu xin quyền năng và sự hiện diện 

của Ngài hành động trong và qua mỗi người tham dự. 
• Nếu đó là một buổi học sáng, có một số bánh rán (bánh rán là chính) và nước trái cây trên tay. 

Nếu đó là một buổi học tối, chuẩn bị thức ăn nhẹ cho các cậu bé và các người cha trước khi bắt 
đầu học. 

• Bắt đầu đúng giờ vì một số người có thể có những hạn chế về thời gian. 
• Chúng tôi nhận thấy rằng việc học của bạn có hiệu quả tốt nhất khi các trẻ ngồi cùng cha của 

chúng. 
• Giới thiệu chính bạn và sau đó cho các trẻ tự giới thiệu chính mình đặc biệt là nếu có một số 

người không biết nhau. 
• Bắt đầu học kinh thánh bằng lời cầu nguyện mở đầu. Hãy mời một trong các trẻ hay cha sẽ cầu 
nguyện - nhưng đừng thúc đẩy quá mạnh, vì điều đó có thể trở nên khó chịu hoặc đe dọa ngay từ đầu 
- thậm chí giữa các người cha. Một ý kiến là phân công việc cầu nguyện mở đầu và kết thúc cho một 
trong các người cha và con họ, để họ có thời gian sẵn sàng. 
• Khi nhóm cảm thấy thoải mái hơn với nhau, chúng tôi thấy rằng việc thay phiên nhau cầu nguyện 

từ tuần này sang tuần khác là một cách tốt để các trẻ và các người cha tham gia. 
• Mô tả ngắn về bài học của ngày. 
• Bắt đầu với câu hỏi thảo luận và thảo luận nó một chút. Khuyến khích các người cha tham gia 

thảo luận. Chúng tôi thấy rằng các người cha thường không nói bất cứ điều gì vì đó là “một bài 
học cho trẻ con.” Nhưng sự tham gia của họ là quan trọng. 

• Đi qua bài học với một nhịp độ thoải mái cho nhóm. Nếu bạn không kết thúc – thì không sao. 
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• Kết thúc bài học đúng giờ theo thời gian được đề cập. Thời gian học hai mươi phút là nhiều. Bạn 
có thể thấy rằng đôi khi, ít hơn là tốt hơn. 

• Khuyến khích các người cha và các trẻ làm bài tập Khám phá Kinh Thánh đáp ứng mỗi tuần, và 
dành thời gian trong buổi học của bạn cho mỗi trẻ đưa ra câu trả lời. 

• Khuyến khích các trẻ thực hành phẩm chất hoặc đặc điểm nhân vật được nhấn mạnh   trong bài 
học của ngày trong tuần. Thách thức họ chia sẻ với nhóm trong buổi học tiếp theo về bất kỳ tình 
huống nào mà họ có cơ hội để thực hành những gì họ học được. 

• Đây là một cách tuyệt vời để kết thúc mỗi bài học: Yêu cầu mỗi người cha cùng với con mình 
(hoặc trai hoặc gái anh ta dẫn theo mà cha của các trẻ không có ở đó) cầu nguyện với nhau. 
Chúng tôi thấy rằng đây là một cách tuyệt vời để cha và con học cách cầu nguyện cho nhau. Bạn 
có thể gợi ý rằng họ hỏi nhau những gì họ muốn cầu nguyện cho ngày đó. 

Hãy thử theo mẫu ở trên vài lần đầu tiên, và sau đó nếu bạn cần, điều chỉnh nó để đáp ứng nhu cầu 
của nhóm bạn. 
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Chương Trình Học Kinh Thánh Mẫu  
7:10 - 7:20 a.m.  Thông công bánh và nước trái cây  
7:20 - 7:40 a.m.  Bài học Kinh Thánh 
7:40 - 7:50 a.m.  Ôn Khám phá Kinh Thánh  
7:50 - 7:55 a.m.  Cầu nguyện giữa mỗi người cha và con mình  
7:55 -     Thực hành những gì bạn đã học! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁC BÀI HỌC KINH THÁNH 
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Các Anh Hùng Trong Kinh Thánh  
 

Bài học      Câu gốc             Trang 
  1) Đức Chúa Giê-su Christ    Ê-phê-sô 5:1     12 
  2) Nô-ê      Sáng Thế 6:9     15 
  3) Áp-ra-ham (Phần 1)     Hê-bơ-rơ 11:6     18 
  4) Áp-ra-ham (Phần 2)     Rô-ma 4:20-21       21 
  5) Giô-sép      Ma-thi-ơ 20:28      24 
  6) Môi-se (Phần 1)     Ma-thi-ơ 22:37-39    28 
  7) Môi-se (Phần 2)     Phục Truyền 5:33    31 
  8) Giô-suê      Hê-bơ-rơ 4:12     34 
  9) Ghê-đê-ôn      Các Quan Xét 6:12    37 
10) Sam-sôn      Cô-lô-se 3:16     41 
11) Ru-tơ      Rô-ma 12:10     45 
12) Sa-mu-ên      1 Sa-mu-ên 2:26    49 
13) Sau-lơ (Phần 1)     Châm Ngôn 3:5-6    52 
14) Sau-lơ (Phần 2)     1 Sa-mu-ên 12:24    55 
15) Đa-vít (Phần 1)     1 Sa-mu-ên 16:7    59 
16) Đa-vít (Phần 2)     Ê-phê-sô 6:10     63 
17) Đa-vít (Phần 3)     Thi Thiên 119:9    67 
18) Sa-lô-môn (Phần 1)     Châm Ngôn 2:6                71 
19) Sa-lô-môn (Phần 2)     Ma-thi-ơ 16:26      74 
20) Ê-li (Phần 1)     Phục Truyền 6:5-7    78 
21) Ê-li (Phần 2)     Hê-bơ-rơ 11:1     81 
22) Ê-li (Phần 3)     1 Giăng 5:14     85 
23) Gióp      Cô-lô-se 3:16     89 
24) Nê-hê-mi      Châm Ngôn 15:8    93 
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BÀI HỌC # 1: ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHRIST 
 
Câu gốc 
“Hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời …” (Ê-phê-sô 5:1). 
 
Các câu hỏi 
Ai là anh hùng của bạn?  Tại sao người ấy là anh hùng của bạn? 
 
Giới thiệu 
Dưới đây là một đoạn trích từ bài diễn văn của Tổng thống George W. Bush vài tháng sau cuộc tấn 
công ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Lầu Năm Góc và Trung tâm Thương mại Thế giới: 
“Người Mỹ đã đáp ứng tuyệt vời với lòng can đảm và sự quan tâm. Chúng ta đã nhìn thấy nó trong 
con cái của chúng ta, những người đã gửi hơn 1 triệu cho trẻ em Afghanistan. Chúng ta đã thấy nó 
trong lòng thương xót của người Mỹ Do Thái và Cơ Đốc nhân đã vươn đến với những người hàng 
xóm Hồi giáo của họ. Chúng ta đã nhìn thấy nó khi người Mỹ đánh giá lại những ưu tiên: cha mẹ dành 
nhiều thời gian hơn với con cái và nhiều người dành nhiều thời gian hơn trong sự cầu nguyện và 
trong nhà thờ phượng. 
Chúng ta đã có những anh hùng mới, những người chạy vào các tòa nhà đang cháy để cứu người 
khác: các cảnh sát và nhân viên cứu hỏa của chúng ta. 
Những người tranh đấu với nỗi sợ của mình để giữ con trẻ bình tĩnh và an toàn: các giáo viên của Mỹ. 
Những người tự nguyện đặt mình vào đường nguy hiểm để bảo vệ tự do của chúng ta: những người 
nam và người nữ trong lực lượng vũ trang. 
Và tối nay, chúng tôi cùng nhau cảm ơn một nhóm công chức mới chưa bao giờ ghi danh để tham gia 
chiến trận, nhưng họ ở nơi tiền tuyến của một trận chiến: đó là những người gửi thư, công nhân bưu 
chính của Mỹ. 
Chúng ta cũng cảm ơn những người đã nhanh chóng đáp ứng cung cấp sự điều trị dự phòng mà 
chắc chắn đã cứu sống hàng ngàn người: các nhân viên chăm sóc sức khoẻ của chúng ta. 
Vô số người Mỹ hiến máu sau cuộc tấn công. Những người New York đã mở cửa nhà của họ cho 
những người hàng xóm được sơ tán. Chúng ta đang chờ đợi kiên nhẫn trong các đường dây an ninh 
dài. Trẻ em trên khắp nước Mỹ đã tổ chức việc bán nước chanh và bánh quy cho trẻ em ở 
Afghanistan. Và chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa. 
Sự dũng cảm và sự lạc quan đã dẫn các hành khách trên chuyến bay 93 để đẩy những kẻ giết người 
của họ để cứu các mạng sống trên mặt đất - dẫn đầu bởi một thanh niên có những lời cuối cùng là Bài 
Cầu Nguyện của Chúa và “Chúng ta hãy lăn lộn.” 
 
 

*************************************************** 
 
Vào ngày 11 tháng 9, Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới đã được giới thiệu lại điều gì đó có tất cả 
nhưng đã biến mất: Các anh hùng. Lính cứu hỏa, các nhân viên cảnh sát và các công nhân cứu hộ 
khác đã hy sinh mạng sống của họ để người khác có cơ hội để sống. Nam giới và phụ nữ trong lực 
lượng vũ trang đang bảo vệ đất nước chúng ta trên toàn thế giới. Công nhân bưu điện đang bỏ qua 
những nỗi sợ hãi và gửi thư đi. 
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Chúng ta có thể tìm thấy anh hùng ở đâu khác? Ban đầu, Môi-se nói: “Không!” Ghê-đê-ôn nói: “Tại 
sao lại là tôi?” Và Giô-na nói: “Tôi sẽ đi khỏi đây!” Các anh hùng? Bạn đặt cược! Trong loạt bài học 
này, chúng ta sẽ gặp những người nam và người nữ có thành tích, phẩm chất và lòng dũng cảm làm 
cho họ trở thành anh hùng lúc đó và trở thành anh hùng ngày nay. 
 

Đức Chúa Giê-su Christ 
(Phi-líp 2:6-11) 

“6Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là 
sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 
8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết 
trên cây thập tự. 9 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài 
danh trên hết mọi danh, 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, 
dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là 
Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” 
Câu hỏi: Điều gì làm cho người nào đó trở thành một anh hùng? [Một anh hùng là một người 
được thán phục vì những phẩm chất và thành tích của anh ta hoặc là người có sự can đảm lớn]. 
Chúng ta sẽ sử dụng định nghĩa này của từ “anh hùng” khi chúng ta áp dụng “kiểm tra anh hùng” đối 
với người nam và người nữ mà chúng ta gọi là “các anh hùng trong Kinh thánh.” Chúng ta sẽ nói về 
những phẩm chất, thành tích và sự can đảm của họ đã làm cho họ trở thành anh hùng lúc đó và tại 
sao họ vẫn là anh hùng ngày nay. 
 
Câu hỏi: Ai là vị anh hùng đầu tiên được đề cập trong Kinh Thánh? [Đức Chúa Giê-su Christ]. 
 
Kinh Thánh nói: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa 
Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:1-2). 
Câu hỏi: Ai là ngôi Lời? [Đức Chúa Giê-su Christ]. 
Câu hỏi: Nếu Đức Chúa Giê-su Christ là Ngôi Lời, và Kinh Thánh nói rằng Ngôi Lời là Đức 
Chúa Trời, điều đó cho thấy Đức Chúa Giê-su là ai? [Đức Chúa Giê-su Christ là Đức Chúa Trời]. 
Câu hỏi: Bạn có từng nghĩ Đức Chúa Giê-su là một anh hùng không?  Lý do gì bạn nghĩ Đức 
Chúa Giê-su là một anh hùng? [Chúng ta hãy nhìn vào các thành tính, phẩm chất và sự can đảm 
của Ngài]: 
 
Các thành tích của Ngài: 
Đức Chúa Giê-su đã đạt được vài điều từ khi bắt đầu thời gian. Trong sách Khải Huyền nói: “Lạy 
Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã 
dựng nên muôn vật” (Khải Huyền 4:11).  Kinh Thánh cũng bảo chúng ta rằng: “Đức Chúa Giê-su 
tạo dựng muôn vật và giữ muôn vật lại với nhau” (Cô-lô-se 1:16).  Nói cách khác, nếu không có 
sự cho phép của Đức Chúa Giê-su, thì không có gì cả - thế giới, hoặc bạn hoặc tôi, sẽ không tồn tại 
hoặc bị tách rời. 
 
Kinh Thánh cũng nói: “Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng người ta cứ 
từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta 
chép vậy” (Giăng 21:25). 
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Câu hỏi: Bạn có thể nghĩ Đức Chúa Giê-su đã làm các thành tích khác gì? [Các phép lạ, chữa 
lành, giảng dạy, và sự hy sinh của Ngài vì bạn và tôi]. 
Đức Chúa Giê-su đã đạt được và tiếp tục đạt được những thành tích lớn. Nhưng thành tích chỉ là một 
phần trong định nghĩa của chúng ta về một anh hùng. Chúng ta hãy nhìn vào các phẩm chất của Ngài.  
 
Các phẩm chất của Ngài: 
Câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể biết các phẩm chất của Đức Chúa Trời là gì? [Chúng ta có 
thể đọc về các phẩm chất đó xuyên suốt Kinh Thánh].  Chúng ta có thể biết các phẩm chất của Đức 
Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-su Christ bởi vì “Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy 
được” (Cô-lô-se 1:15). 
Câu hỏi: Có nơi nào khác chúng ta có thể xem không? [Câu Bài học của chúng ta nói: “Đức Chúa 
Trời dựng nên loài người như hình Ngài” (Sáng Thế 1:27).] 
Câu hỏi: Một từ khác cho hình ảnh là gì? [Một từ khác cho hình ảnh là sự phản ảnh hoặc sự phản 
chiếu hoặc sự giống nhau]. 
Đức Chúa Trời đã tạo ra bạn để có hoặc phản ánh những đặc tính và phẩm chất giống như Ngài có. 
Khi bạn vẽ hoặc sơn hoặc xây dựng một cái gì đó, bạn tạo ra nó theo cách bạn muốn. Khi Chúa sáng 
tạo, Ngài sáng tạo theo cách Ngài muốn tạo vật của Ngài trở nên. 
Câu hỏi: Một số đặc tính mà Đức Chúa Trời có mà Ngài muốn bạn có? [Yêu thương, vui mừng, 
bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, và tiết độ]. Đức Chúa Giê-su có tất cả 
những phẩm chất này và Ngài cũng muốn bạn có chúng nữa. 
 
Sự can đảm của Ngài: 
Đêm trước khi Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh, Đức Chúa Giê-su và môn đồ ở tại một nơi gọi là Ghết-
sê-ma-nê, trên ngọn Núi Ô-li-ve. Tin Lành Lu-ca cho chúng ta biết: 
 “Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu nguyện rằng: 
Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không 
theo ý tôi!… Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. Trong 
cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống 
đất” (Lu-ca 22:41-44). 
Câu hỏi: “Chén” mà Đức Chúa Giê-su cầu xin Cha Ngài cất khỏi Ngài là gì? [Chịu sự đóng đinh 
và sự phân cách khỏi Cha Ngài sẽ kéo dài trong một thời gian ngắn]. 
Tại sao Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh? [Không phải vì bất cứ điều gì Ngài đã làm, nhưng đó là kế 
hoạch của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ trở thành một sinh tế cho tất cả những suy nghĩ sai, thái độ và 
hành động của tất cả những người đã từng sống hoặc sẽ sống]. 
Kinh Thánh nói: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu 
cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).  Đức Chúa Trời 
biết rằng chúng ta cần một Chúa Cứu Thế và đó là lý do vì sao Ngài sai Đức Chúa Giê-su đến với 
chúng ta. 
Kinh Thánh cũng nói: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ 
sự sống” (1 Giăng 3:16).  Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Giê-su đến với chúng ta, và Đức Chúa Giê-
su sẵn sàng chết vì chúng ta. 
Đức Chúa Giê-su thể hiện sự can đảm hơn bất kỳ vị tướng trong trận chiến hoặc bất kỳ vận động viên 
thi đấu với sự đau đớn và thương tích bằng cách phó sự sống của Ngài vì bạn và vì tôi. Đã có và có 
rất nhiều anh hùng trong thế giới của chúng ta. Trên thực tế, Kinh Thánh đầy tràn các anh hùng. 
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Chúng ta sẽ gặp nhiều người trong số họ trong năm học. Nhưng Đức Chúa Giê-su thực sự là anh 
hùng vĩ đại nhất mà thế giới đã biết hoặc sẽ biết. 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể dành thời gian hôm nay để học thêm về các phẩm chất của 
Đức Chúa Trời? 
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BÀI HỌC # 2: NÔ-Ê 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi & câu gốc của tuần trước  
 
Câu gốc 
“Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời” (Sáng 
Thế 6:9). 
 
Phẩm chất 
Vâng lời 
 
Thảo luận Câu hỏi 
Bạn có bao giờ được yêu cầu làm một cái gì đó lớn - thực sự lớn? Bạn cảm thấy thế nào khi bạn nghĩ 
đến việc làm đó? 
 

Giới thiệu 
Có một câu chuyện mà một người tên là Bruce Wilkinson kể. Ông đang nói với một số sinh 
viên đại học, và thách thức họ đi ra ngoài và hoàn thành một điều lớn - thực sự lớn trong lĩnh 
vực kể với người ta về Đức Chúa Giê-su Christ.  
Một tuần sau, Bruce nhận được một lá thư từ hai sinh viên của trường đại học nơi ông đã 
giảng. Hai người này đã cầu nguyện rằng họ sẽ có cơ hội nói chuyện với thống đốc California 
về Đức Chúa Giê-su và quyết định làm điều đó ngay lập tức – thật ra trong cùng một tuần mà 
ông Wilkinson đã giảng! Họ đã bước vào xe, lái xe 400 dặm đến thủ phủ của bang. Đây là 
những gì đã xảy ra: trên đường đi, họ cũng đã nói chuyện với 2 nhân viên trạm xăng, 4 nhân 
viên an ninh, thư ký của thống đốc, và - thống đốc về Đức Chúa Giê-su Christ! 
Nhưng có nhiều hơn thế nữa. Hai sinh viên đã cùng nhau tổ chức một nhóm gồm 126 sinh viên 
và giáo sư, thuê máy bay, và bay đến Trinidad để mở trường Kinh Thánh hè cho hàng ngàn 
người trên hòn đảo đó! 

*************************************************************** 
Tôi chắc rằng không ai trong số những sinh viên này nghĩ rằng họ có thể làm nhiều điều cho 
Đức Chúa Trời; trên thực tế, chỉ cần suy nghĩ về việc làm điều gì đó lớn có thể làm cho họ sợ 
đến chết. Nhưng miễn là chúng ta sẵn sàng cho Đức Chúa Trời, Ngài có thể sử dụng chúng ta 
làm những việc lớn – những việc thật sự lớn cho Ngài. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một Anh 
hùng Kinh Thánh đã sẵn sàng cho Ngài sử dụng và vâng lời Ngài. 

 
Nô-ê 

(Kinh Thánh: Sáng Thế 6:9-22) 
Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi 
cùng Đức Chúa Trời. 10 Nô-ê sanh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết.  
11 Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. 12 Nầy, Đức 
Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên 
đất phải bại hoại. 13 Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã 
đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng; vậy, ta sẽ diệt trừ 
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họ cùng đất. 14 Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe, đóng có từng phòng, rồi trét 
chai bề trong cùng bề ngoài. 15 Vậy, hãy làm theo thế nầy: Bề dài tàu ba trăm thước, bề ngang 
năm mươi thước, bề cao ba mươi thước. 16 Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ, bề cao một 
thước, và chừa một cửa bên hông; ngươi sẽ làm một từng dưới, một từng giữa và một từng 
trên. 17 Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng tuyệt diệt các xác thịt có sanh 
khí ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. 18 Nhưng ta sẽ lập giao ước 
cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi, đều hãy vào tàu. 19 Về các loài 
sinh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở 
cùng ngươi đặng giữ tròn sự sống; 20 chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng tùy 
theo loại, mỗi thứ hai con, sẽ đến cùng ngươi, để ngươi giữ tròn sự sống cho. 21 Lại, ngươi 
hãy lấy các thứ đồ ăn đem theo, đặng để dành làm lương thực cho ngươi và các loài đó. 22 
Nô-ê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. 
 
Câu hỏi: Thành tích lớn nhất của Nô-ê là gì? [Có bao nhiêu người nói đó là sự đóng tàu? Sự đóng 
tàu là một thành tích vĩ đại! Nhưng thành tích lớn nhất của Nô-ê là sống cuộc đời được thấy là được 
ơn trước mặt Đức Chúa Trời]. Chúng ta hãy nói về Nô-ê một chút.  
 
Câu hỏi: Nô-ê có các phẩm chất khiến ông được ơn trước mặt Đức Chúa Trời.  Bạn nhớ đó là 
các phẩm chất gì? [Nô-ê công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời, và vâng lời].  Nô-ê 
sống vâng theo các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, và sống theo các đường lối của Đức Chúa Trời. 
Khi Kinh Thánh đề cập đến tấm lòng của chúng ta, Kinh Thánh ám chỉ đến phần bên trong của chúng 
ta nơi có thái độ, tính cách, cảm xúc và tình cảm của chúng ta. Một tên khác cho tấm lòng chúng ta là 
linh hồn của chúng ta. Tấm lòng của chúng ta hình thành con người chúng ta. Nô-ê đi theo các đường 
lối của Đức Chúa Trời trong lòng ông. 
 
Nô-ê là công bình 
Câu hỏi: Bạn nghĩ công bình có nghĩa gì? [Nhiều người nghĩ công bình có nghĩa là “tôi tốt hơn bạn” 
– nhưng nó không có nghĩa như vậy]. 
 
Không ai là “tốt hơn” một người khác. Kinh Thánh nói rằng tất cả chúng ta đều quay lưng lại với Đức 
Chúa Trời. Nô-ê hiểu điều này. Ông biết ông không hoàn hảo, nhưng ông đã chọn để quay lại và đi 
theo đường lối của Đức Chúa Trời. Các Cơ Đốc nhân hiểu rằng chúng ta chỉ có thể sống một đời 
sống tin kính bởi vì Đức Chúa Giê-su Christ ban cho chúng ta quyền năng để sống như vậy. 
 
Câu hỏi: Vậy “sự công bình” có nghĩa gì? [Cách sống theo những gì Đức Chúa Trời phán là đúng]. 
 
Nô-ê vâng theo các luật của Đức Chúa Trời trong lòng, trong tư tưởng và thái độ của ông. Ông không 
sống như những người xung quanh, họ sống theo định nghĩa của họ về quyền. Nô-ê đã làm theo cách 
của Chúa! Kinh Thánh nói rằng phải mất 100 năm để Nô-ê đóng tàu đó, và tôi chắc chắn rằng ông đã 
vui vẻ vì sống theo cách ông đã làm, thậm chí từ những người mà ông coi là các bạn tốt, phần lớn 
trong 100 năm đó! 
 
Câu hỏi: Bạn có nghĩ rằng Nô-ê đã cảm thấy thích nghe lời các bạn ông và quên đi việc đóng 
tàu? [Có lẽ]. 
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Câu hỏi: Bạn có nghĩ rằng Nô-ê vui mừng khi ông phải đi theo đường lối của Đức Chúa Trời? 
[Vâng.  Đặc biệt ngay khoảng thời gian mưa bắt đầu rơi]. 
 
Câu hỏi: Một cách gì bạn có thể thực hành sự công bình ngày nay? [Đối xử người khác một cách 
tôn trọng]. 
 
Nô-ê là trọn vẹn 
Kế đến, Kinh Thánh nói Nô-ê là trọn vẹn. 
 
Câu hỏi: Bạn nghĩ trọn vẹn có nghĩa gì? [Không ai có thể tìm thấy lỗi hay sai lầm trong bạn]. Và nếu 
Nô-ê làm điều gì đó sai trái, ông đã làm điều đúng bằng cách thừa nhận lỗi của mình.   
 
Câu hỏi: Một cách gì để thực hành là trọn vẹn ngày nay? [Là thành thật, nhân từ].  Nó không có 
nghĩa bạn là hoàn hảo, nhưng trong lòng bạn, đó là đi theo các đường lối của Đức Chúa Trời. 
 
Nô-ê đồng đi cùng Đức Chúa Trời 
Câu hỏi: Kinh Thánh nói rằng Nô-ê đồng đi cùng Đức Chúa Trời.  Bạn nghĩ điều đó có nghĩa 
gì? [Khi bạn đi cùng với ai đó, bạn đang dành thời gian với người đó]. 
Nô-ê dành thời gian để “đi cùng” với Chúa. Ông đã dành thời gian với Đức Chúa Trời. Ông đã học 
cách trở thành một người mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể “đồng đi” với Đức Chúa Trời? [Bằng cách nói chuyện với Ngài 
về ngày của bạn (cầu nguyện), đọc Kinh Thánh và cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn hiểu điều đó có 
nghĩa gì đối với bạn]. 
 
Nô-ê là vâng lời 
Câu hỏi: Sự vâng lời có nghĩa gì? [Từ điển nói rằng sự vâng lời có nghĩa là làm theo những gì 
người phụ trách nói]. Nó có nghĩa là theo các hướng dẫn hoặc làm theo những gì yêu cầu bạn, ngay 
cả khi bạn không cảm thấy thích làm việc đó. Điều đó không phải dễ dàng, nhưng thật là đúng để làm 
theo cách đó. Nhưng tôi muốn các bạn nghe một định nghĩa khác về sự vâng lời. 
Khi Kinh Thánh nói về việc vâng lời, có nghĩa là “tìm hiểu và trở nên giống như Đức Chúa Giê-
su. Đó không phải là một ý nghĩa tươi mát hơn nhiều hay sao? Đó không chỉ là việc tuân theo 
một loạt quy tắc - hãy làm điều này hoặc làm điều kia. Hãy suy nghĩ về điều đó ngay bây giờ. 
Khi bạn đã học lái xe đạp, bạn đã có các bánh xe tập luyện, sau đó khi đã đến lúc tháo bỏ 
chúng, bạn có thể lắc lư một chút, nhưng bạn đã đủ tốt để tự làm việc đó. Sau đó, bạn càng 
cưỡi xe thì bạn càng trở nên giỏi hơn. Trên thực tế, họ nói khi bạn đã học biết cách, bạn không 
bao giờ quên. 
Việc thực hành sự vâng lời cũng giống như vậy. Khi bạn thực hành những lời chỉ dạy của Đức Chúa 
Trời, bạn sẽ nhận biết những lời đó; thật ra, bạn sẽ nhận biết rõ những lời đó, thậm chí bạn không 
nghĩ về những lời đó. Cũng giống như việc học cách đi xe đạp tốt. Sự vâng lời Đức Chúa Trời thay 
đổi bạn trở nên giống như Đức Chúa Giê-su, Con Ngài hơn. 
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Câu hỏi: Một cách gì bạn có thể thực hành sự vâng lời ngày nay? [Làm những điều như Đức 
Chúa Giê-su sẽ làm chúng].  Điều đó có nghĩa là bạn phải biết cách Ngài sẽ làm chúng, có nghĩa là 
bạn phải biết Ngài, và cách tốt nhất để làm điều đó là “đồng đi cùng Ngài.” 
 
Nô-ê đã chọn sống một cuộc sống khác với tất cả những người khác trên đất. Cuộc đời của ông được 
Đức Chúa Trời chấp thuận. Ông đã chọn để đưa ra những quyết định đúng đắn bằng cách làm theo 
mũi tên la bàn chỉ thẳng hướng đến các đường lối của Đức Chúa Trời. 
Câu hỏi: Bạn sẽ chọn hướng nào? 

BÀI HỌC # 3: ÁP-RA-HAM (Phần 1) 
 
Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và 
nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban 
phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước” (Sáng Thế 
12:1-2). 
 
Các phẩm chất 
Đức tin và sự vâng lời 
 
Thảo luận Câu hỏi 
Bạn đã bao giờ chuyển đến một thành phố khác chưa? Bạn cảm thấy thế nào khi di chuyển? 
 
Giới thiệu 
Vào ngày 28 tháng 12 năm 1944, sau 10 tháng ở trại tập trung của Đức quốc xã, Corrie Ten Boom đã 
được phóng thích. 
Gia đình Ten Boom, tất cả Cơ Đốc nhân, đã cung cấp nơi ẩn náu trong nhà của họ cho những người 
Do Thái đang bị bắt bớ (bị đối xử tồi tệ) trong Thế Chiến II. Gia đình cô cuối cùng đã bị phản bội, và 
đổi lại sự tử tế của họ, ở tuổi 59 cùng với gia đình, Corrie đã được đưa vào một trại tập trung. Cha và 
chị gái cô đã chết trong những trại này. 
Corrie đã hứa với Đức Chúa Trời rằng nếu cô được phép để sống, cô sẽ nói với nhiều người về tình 
yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Giê-su mà cô có thể. Sau đó, Đức Chúa Trời đã lập với cô một lời 
hứa: cô sẽ tiếp cận và chia sẻ sứ điệp Tin Lành với nhiều người hơn cô có thể tưởng tượng. Trong 30 
năm tiếp theo sau khi được phóng thích, cô đã đi đến hơn 60 quốc gia, kể cho người ta về tình yêu và 
sự thành tín của Đức Chúa Trời qua những kinh nghiệm của cô trong tù. Trong 9 quyển sách cô viết, 
quyển sách nổi tiếng nhất là Nơi Ẩn Náu (The Hiding Place), một ký thuật về việc cô bị bắt và thời 
gian ở trong tù. 
Corrie nói: “Đức Chúa Trời đã có các kế hoạch - không phải các vấn đề - cho đời sống của chúng ta.” 
Hàng ngàn năm trước, trong một vùng đất mà ngày nay được gọi là Iran và Iraq, Đức Chúa Trời đã 
hiện ra với một người tên là Áp-ram. Áp-ram là con cháu của Sem, một trong ba người con của Nô-ê. 
Áp-ram có một người vợ tên là Sa-ra, và họ không có con. Trong ngày đó, Đức Chúa Trời hiện ra với 
Áp-ram, Đức Chúa Trời đã phán với Áp-ram về một kế hoạch cho đời sống của ông. 
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************************************************************** 
Áp-ra-ham (Phần 1) 

(Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 12:1-7) 
1 Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và 
nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. 2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban 
phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban 
phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế 
gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.  
Áp-ram đến xứ Ca-na-an  
4 Rồi, Áp-ram đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy; Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram 
ra khỏi Cha-ran, tuổi người được bảy mươi lăm. 5 Áp-ram dẫn Sa-rai, vợ mình, Lót, cháu mình, 
cả gia tài đã thâu góp, và các đầy tớ đã được tại Cha-ran, từ đó ra, để đi đến xứ Ca-na-an; rồi, 
chúng đều đến xứ Ca-na-an. 6 Áp-ram trải qua xứ nầy, đến cây dẻ bộp của Mô-rê, tại Si-chem. 
Vả, lúc đó, dân Ca-na-an ở tại xứ.  
7 Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy! 
Rồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, là Đấng đã hiện đến cùng người. 
 
Câu hỏi: Khi Đức Chúa Trời hiện ra với Áp-ram, Ngài đã hứa với ông hai điều gì? [1) Lời hứa về 
nhiều con cháu và 2) Lời hứa về một vùng đất, “đất hứa” cho con cháu của ông để sống trong đó]. 
 
Câu hỏi: Điều đáng kinh ngạc về lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham về nhiều con cháu là gì 
[Vào thời gian Đức Chúa Trời hiện ra với Áp-ram, Áp-ram và vợ của ông đã già - có thể lớn hơn bà 
hay ông của bạn - và họ không có con]. 
 
Câu hỏi: Áp-ram có cầu xin lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho ông không? [Không. Đức Chúa 
Trời đã ban lời hứa cho ông như một món quà]. 
Chúng ta sẽ nói về một số lý do tại sao Đức Chúa Trời đã lập lời hứa với Áp-ram trong vài giây phút 
nữa. Nhưng trước khi chúng ta tiếp tục nói về Áp-ram, chúng ta hãy nói về một lời hứa khác mà Đức 
Chúa Trời đã lập. 
 
Câu hỏi: Lời hứa lạ lùng mà Đức Chúa Trời dành cho bạn và tôi hôm nay là gì? [Lời hứa về sự 
sống đời đời qua đức tin nơi Con Ngài, Đức Chúa Giê-su Christ]. 
 
Câu hỏi: Điều rất lạ lùng về lời hứa của Đức Chúa Trời về sự sống đời đời qua Đấng Christ là 
gì? [Đức Chúa Trời ban cho chúng ta món quà sự sống đời đời nếu chúng ta chỉ cầu xin và tiếp nhận 
món quà đó]. 
 
Câu hỏi: Chúng ta có xứng đáng nhận món quà này từ Đức Chúa Trời không? [Không. Chúng ta 
không thể làm gì để kiếm được món quà này. Đức Chúa Trời ban món quà này chỉ vì Ngài muốn 
chúng ta có nó]. 
Bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục nói về Áp-ram. 
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Câu hỏi: 3 phẩm chất gì Áp-ram có cho chúng ta một manh mối tại sao Đức Chúa Trời đã chọn 
Áp-ram để nhận lời hứa tuyệt vời? [Các phẩm chất của Áp-ram là đức tin, sự vâng lời và sự công 
bình]. 
 
Đức Tin & Sự Vâng Lời 
Câu hỏi: Đức tin là gì? [Kinh Thánh nói: “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều 
mình đương trông mong, là sự chắc chắn của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 
11:1)]. 
Câu hỏi: Một ví dụ tốt về đức tin là gì? [Một ví dụ tốt về đức tin là bạn đang ngồi trong ghế ngay 
bây giờ.  Bạn đã kiểm tra ghế để đảm bảo nó sẽ giữ bạn, hoặc bạn chỉ ngồi xuống? Bạn có đức tin 
rằng chiếc ghế sẽ giữ bạn. Bạn không chỉ hy vọng, bạn chắc chắn về nó. Đó là đức tin]. 
 
Manh mối đầu tiên của chúng ta về đức tin của Áp-ram là “Rồi, Áp-ram đi, theo như lời Đức Giê-
hô-va đã phán dạy...” (Sáng Thế 12: 4). Hãy tự đặt mình vào vị trí của Áp-ram và tưởng tượng rằng 
Đức Chúa Trời hiện ra với bạn! Ngài bảo bạn và gia đình bạn sắp xếp tất cả mọi sự của bạn và di 
chuyển đến một nơi mà bạn chưa bao giờ đến. Trên thực tế, bạn thậm chí không biết bạn sẽ đi đến 
đâu! 
Câu hỏi: Bạn có đức tin để ra khỏi nhà, hàng xóm của bạn, bạn bè và người thân của bạn và 
không biết bạn sẽ đi đâu không? 
 
Câu hỏi: Tại sao bạn nghĩ rằng Áp-ram có đức tin để ra khỏi nhà, bạn bè và quê hương ông? 
[Lắng nghe những gì Kinh Thánh nói về Áp-ram (tên ông sau này được đổi thành Áp-ra-ham), “Bởi 
đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà 
không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8)].  Mặc dù Áp-ra-ham không biết chính xác điều Đức Chúa 
Trời đã hoạch định cho ông, nhưng ông chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ cung cấp mọi sự cho ông 
và gia đình cần để hoàn thành những gì Đức Chúa Trời muốn ông làm. 
Áp-ra-ham công nhận và tôn trọng thẩm quyền của Đức Chúa Trời đối với cuộc đời ông và chấp nhận 
thẩm quyền của Ngài. Bởi vì Áp-ra-ham tôn trọng thẩm quyền của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của 
ông, ông có thể vâng theo những gì Đức Chúa Trời muốn ông làm. Đức tin của Áp-ra-ham cho phép 
ông vâng lời Đức Chúa Trời. 
 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời muốn bạn có đức tin trong Ngài về một số điều gì? [Các nhu cầu của 
gia đình, giúp đỡ trong việc thực hiện các quyết định tốt]. 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời muốn bạn vâng lời trong các lĩnh vực nào? [Sống theo Lời Ngài, vâng 
lời cha mẹ].  Nếu bạn nhớ từ bài học trước của chúng ta (Nô-ê, Bài học #2). Sự vâng lời có ý nghĩa 
nhiều hơn việc làm những gì bạn được bảo; nó cũng có nghĩa là tìm hiểu và trở nên giống như Đức 
Chúa Giê-su hơn. 
 
Sự công bình 
Câu hỏi: Bạn có nhớ sự công bình là gì không? [Sự công bình là làm điều ngay thẳng trước mặt 
Đức Chúa Trời]. 
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Kinh Thánh nói rằng: “Ta (Đức Chúa Trời) đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng 
nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng” (Sáng Thế 
Ký 18:19). 
 
Một dân tộc mới sắp bắt đầu. Đức Chúa Trời cần một người làm điều ngay thẳng và dạy các con 
mình làm như vậy. Các phẩm chất của Áp-ra-ham là đức tin và sự vâng lời Đức Chúa Trời, đã hướng 
dẫn ông làm những ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Và vì điều này, Đức Chúa Trời đã chọn ông 
là cha của dân Y-sơ-ra-ên. 
 
Câu hỏi: Ngày nay Đức Chúa Trời có thể chọn bạn là cha của một dân tộc không? 
  
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể học để làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời? [Học 
hỏi và thực hành sống theo Lời của Đức Chúa Trời, cầu xin Đức Chúa Trời điều công bình và ngay 
thẳng, học hỏi từ cha mẹ, mục sư, giáo viên, những người hướng dẫn dạy Lời Chúa]. 
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BÀI HỌC # 4: ÁP-RA-HAM (Phần 2) 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Người (Áp-ra-ham) chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng 
mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời 
đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được” (Rô-ma 4:20-21). 
 
Phẩm chất 
Can đảm 
 
Thảo luận Câu hỏi 
Nếu nhà của bạn cháy, và giả định rằng tất cả gia đình và vật nuôi của bạn đã ra khỏi nhà một 
cách an toàn, bạn chỉ có thời gian để lấy được một vật sở hữu trên đường đi ra của bạn, thì 
vật sở hữu đó sẽ là gì? 
 
Ôn tập 
Câu hỏi: Bạn có nhớ định nghĩa về một anh hùng là gì không? [Một anh hùng là một người được 
thán phục vì thành tích và / hoặc lòng can đảm lớn của người đó]. 
Trong bài học tuần trước (Áp-ra-ham Phần 1), chúng ta đã nói về phẩm chất đức tin và sự vâng lời 
của Áp-ra-ham đã hướng dẫn ông làm những điều ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Và vì Đức 
Chúa Trời biết rằng Áp-ra-ham sẽ làm điều công bình và dạy con cái ông làm như vậy, Đức Chúa Trời 
đã chọn ông làm cha của dân Y-sơ-ra-ên! 
 
Giới thiệu 
Phi hành đoàn của tàu không gian NASA đã tham gia vào sứ mệnh hấp dẫn và quan trọng bao gồm 
vận chuyển hội thảo khoa học Spacelab vào không gian, phóng Kính viễn vọng Không gian Hubble và 
các vệ tinh khoa học và vệ tinh khác vào quỹ đạo. 
Nhưng sự đi theo quỹ đạo ở tốc độ 18.500 dặm một giờ (5 dặm mỗi giây) và độ cao 155-600 dặm 
phía trên trái đất có những rủi ro của nó. Vào ngày 28 tháng 1 năm 1986, chiếc Con thoi Không gian 
Challenger phát nổ sau khi cất cánh một thời gian ngắn, giết chết tất cả bảy phi hành gia. 
Rick Husband, chỉ huy tàu Con thoi Không gian Columbia đã biết những rủi ro đó khi ông đăng ký trở 
thành một phi hành gia, và vào ngày 1 tháng 2 năm 2003, ông nằm trong số bảy phi hành gia bị giết 
chết khi tàu không gian Columbia phá vỡ một phần trên Bắc Texas chỉ 16 phút sau khi hạ cánh ở 
Florida. 
Tuy công việc của ông là nguy hiểm, Rick đã làm một điều gì đó thậm chí can đảm hơn hàng ngày. 
Hãy nghe những lời của ông đã trở thành di sản của ông: “Nếu tôi kết thúc vào cuối đời tôi khi là phi 
hành gia, nhưng đã hy sinh gia đình tôi trên đường đi hoặc sống cuộc đời của tôi theo cách không tôn 
vinh Đức Chúa Trời, thì tôi sẽ nhìn lại nó với sự hối hận lớn lao ... điều thực sự có ý nghĩa nhất đối với 
tôi là cố gắng sống cuộc đời tôi theo cách Đức Chúa Trời muốn tôi sống và cố gắng làm một người 
chồng tốt đối với Evelyn và trở thành một người cha tốt đối với các con tôi.” 
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Rick có can đảm để trở thành một người chồng tin kính và một người cha tin kính. Ông đã hướng dẫn 
một nhóm cầu nguyện hàng tuần cho những người cha được gọi là “Những Người Cha trong Khoảng 
Cách”. Ông có can đảm để làm cho mối quan hệ của ông với Đức Chúa Giê-su Christ là ưu tiên hàng 
đầu của ông và cuộc đời ông tôn kính Đức Chúa Trời. Hôm nay, chúng ta sẽ thấy Áp-ra-ham có can 
đảm để tôn kính Đức Chúa Trời và kết quả là, để lại một di sản đáng kinh ngạc. 
 

Áp-ra-ham (Phần 2) 
(Kinh Thánh: Sáng Thế 21:1-5, Sáng Thế 22:1-18) 

“Đức Giê-hô-va đến viếng Sa-ra, theo như lời Ngài đã phán, và làm cho nàng như lời Ngài đã 
nói. 2 Sa-ra thọ thai, sanh một con trai cho Áp-ra-ham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa 
Trời đã định. 3 Áp-ra-ham đặt tên đứa trai mà Sa-ra đã sanh cho mình là Y-sác. 4 Đúng tám 
ngày, Áp-ra-ham làm phép cắt bì cho Y-sác theo như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. 5 Vả, khi 
Y-sác ra đời, thì Áp-ra-ham đã được một trăm tuổi. 
22:1 Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-
ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. 2 Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi 
yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn 
núi kia mà ta sẽ chỉ cho” 
 
Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời yêu cầu Áp-ra-ham dâng Y-sác làm của lễ thiêu? [Để thử 
nghiệm ông]. 
 
Câu hỏi: Tại sao bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời chọn để thử Áp-ra-ham cách này? [Để xem Áp-
ra-ham thật sự yêu Chúa bao nhiêu.  Đức Chúa Trời cần một người sẽ hoàn toàn vâng lời Ngài mà 
không giữ lại gì]. 
 
3 Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Y-sác, cùng đi; người cũng 
chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy.  
4 Qua đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, 5 thì nói cùng hai 
kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, 
rồi sẽ trở lại với hai ngươi. 6 Áp-ra-ham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Y-sác, con mình; rồi 
người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi.  
7 Y-sác bèn nói cùng Áp-ra-ham, cha mình, rằng: Hỡi cha! Người đáp: Con ơi! Cha đây. Y-sác 
nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu? 8 Áp-ra-ham rằng: Con 
ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu; rồi cả hai cha 
con cứ đồng đi.  
9 Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Y-
sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. 10 Áp-ra-ham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng 
giết con mình. 11 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, 
Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. 12 Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ 
và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ 
không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. 
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Câu hỏi: Thiên sứ có ý gì khi nói: bây giờ ta biết rằng ngươi [Áp-ra-ham] thật sự kính sợ Đức 
Chúa Trời? [Kính sợ Đức Chúa Trời là có sự tôn trọng sâu sắc đối với Đức Chúa Trời. Đó là loại tôn 
trọng cho phép bạn tin rằng những gì Đức Chúa Trời phán là đúng và là điều tốt nhất cho bạn. Đức 
Chúa Trời cần Áp-ra-ham hiểu ông cần tin cậy Ngài nhiều]. 
 
13 Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, 
bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. 14 Áp-ra-ham gọi chỗ đó là 
Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm 
sẵn.  
15 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Áp-ra-ham lần thứ nhì mà rằng: 16 Đức Giê-hô-
va phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi thì ta lấy 
chánh mình ta mà thề rằng 17 sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao 
trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. 18 Bởi 
vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được 
phước. 
 
Câu hỏi: Có phải Đức Chúa Trời thật sự muốn Áp-ra-ham dâng Y-sác làm của lễ thiêu? [Không]. 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời muốn gì từ Áp-ra-ham? [Đức Chúa Trời muốn ông vâng lời]. 
 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời muốn gì từ bạn? [Đức Chúa Trời muốn bạn vâng lời].  Đức Chúa Trời 
muốn bạn nói: “Thưa Chúa, có con đây.  Ngài muốn con làm gì cho Ngài?” 
 
Câu hỏi:  Các ví dụ về sự can đảm Áp-ra-ham bày tỏ trong câu chuyện Kinh Thánh này là gì? 
[Vâng lời Chúa khi ông không muốn, tin cậy Chúa dù ông không hiểu kế hoạch của Đức Chúa Trời là 
gì]. Đôi khi cần có can đảm để làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu bạn làm. Điều đó thậm chí có thể 
có nghĩa là đứng một mình vì Đức Chúa Trời khi không có ai khác. Nhưng bạn có thể tôn kính Đức 
Chúa Trời bằng cách làm điều công bình và vâng theo Lời Ngài. 
 
Câu hỏi: Dâng vinh hiển hay vinh dự cho Đức Chúa Trời có nghĩa gì? [Nếu bạn dâng vinh hiển 
cho Đức Chúa Trời, điều đó có nghĩa là bạn đang hướng sự chú ý của người ta đến Đức Chúa Trời]. 
Áp-ra-ham dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời bằng cách làm những điều ngay thẳng. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể can đảm và dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời ngày nay? 
[Mặc áo thun Cơ Đốc, cầu nguyện tại bàn ăn trưa, quyết định vâng lời Chúa thậm chí nếu một số 
người nói đó là không phổ biến, mời một bạn đến hội thánh với bạn]. 
 
Câu hỏi: Bởi vì Áp-ra-ham có can đảm để tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, nên tất cả các dân 
tộc trên đất này đều được phước. Làm thế nào bạn và tôi được phước bởi sự can đảm của Áp-
ra-ham? [Bạn thấy, Áp-ra-ham là cha của Y-sác, và Y-sác là cha của Gia-cốp (tên ông sau này đổi 
thành Y-sơ-ra-ên), và một trong các con trai của Gia-cốp là Giu-đa, và từ các con cháu Giu-đa đến 
vua Đa-vít, và từ con cháu vua Đa Vít đến Giô-sép, chồng của Ma-ri con bà được đặt tên là Giê-su]. 
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Câu hỏi: Chúng ta đã nhận được phước gì? [Phần thưởng của sự sống đời đời bởi đức tin nơi 
Đức Chúa Giê-su Christ, Con Một của Đức Chúa Trời]! 
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BÀI HỌC # 5: GIÔ-SÉP 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống 
cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo” (Sáng 
Thế 50:20). 
 
Phẩm chất 
Là một đầy tớ 
 
Thảo luận câu hỏi 
Khi nào có chuyện gì xảy ra mà bạn nghĩ là xấu vào thời điểm đó, nhưng thực sự hóa ra là tốt? 
 
Giới thiệu 
William Booth là một mục sư Giám Lý, người đã nhận lệnh của Đấng Christ ‘hãy chăn chiên ta’ theo 
nghĩa đen. Triết lý của ông có điểm nhỏ trong việc rao giảng ‘sự cứu rỗi’ cho những người đói khát, vì 
vậy khái niệm ‘canh và sự cứu rỗi’ đã hình thành. Vào tháng 7 năm 1865, Booth bắt đầu giảng trên 
các đường phố trong khu ổ chuột của London. Kẻ trộm, gái mại dâm, người đánh bạc, kẻ say rượu 
trở thành Cơ Đốc nhân. Mục đích của ông là dẫn họ đến với Đấng Christ và liên kết họ với một hội 
thánh để họ được tiếp tục hướng dẫn tâm linh. 
Mặc dù những người đi theo Booth đã trở thành Cơ Đốc nhân, nhưng các hội thánh đã không chấp 
nhận họ vì quá khứ của họ. Tuy nhiên, Booth đã hướng cuộc sống của họ theo một tính cách vừa 
thuộc linh và vừa thực tiễn và đặt họ làm việc để cứu những người khác giống như họ. Họ cũng rao 
giảng trên các đường phố như là một lời chứng sống về quyền năng của Đức Chúa Trời. 
Năm 1867, Booth chỉ có 10 nhân sự làm việc trọn thời gian dưới danh nghĩa “Hội truyền giáo Cơ 
Đốc.” Đến năm 1874, con số này đã tăng lên đến 1.000 tình nguyện viên và 42 nhà truyền giáo, và 
Hội truyền giáo có một cái tên mới là: Cứu Thế Quân (Salvation Army). Hội thánh lan ra từ phía đông 
của London vào các khu vực lân cận và sau đó đến các thành phố khác. Booth đã đặt nền tảng vững 
chắc cho tổ chức. Hôm nay, Cứu Thế Quân phục vụ dân chúng ở 103 quốc gia. 
Trước khi nghỉ hưu, Booth đã nói chuyện với các thành viên của Cứu Thế Quân một lần cuối cùng. 
Diễn văn của ông gồm có một từ: Others (Những người khác). Bài học hôm nay là về một người đàn 
ông khác mà cuộc đời của ông được nhớ đến là một người đầy tớ. 

******************************************************* 
 
Bối cảnh 
Giô-sép là con của Gia-cốp và lớn lên trên một trang trại cùng với 11 anh em của ông (và 1 em gái – 
Đi-na). Ông nội của Giô-sép là Y-sác và ông cố là Áp-ra-ham. Gia-cốp yêu thương Giô-sép hơn bất kỳ 
con trai khác của mình và các anh của Giô-sép đã ghen tị với anh. Thật ra, họ ghét anh và không thể 
nói một lời tốt lành với anh. 
Giô-sép kể cho các anh em, cha mẹ nghe anh có những giấc chiêm bao trong đó họ cúi đầu xuống 
trước mặt anh. Vì vậy, các anh càng ghét Giô-sép nhiều hơn. Vì vậy, một ngày kia, các anh của Giô-
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sép đã âm mưu giết anh nhưng thay vào đó, họ bắt anh và bán anh cho một số người Ích-ma-ên (anh 
em họ của người Y-sơ-ra-ên) đang trên đường tới Ai Cập. Vì vậy, Giô-sép bị dẫn xuống Ai Cập như là 
một nô lệ và Phô-ti-pha, qan thị vệ ở Ai Cập, đã mua Giô-sép từ những người Ích-ma-ên và đưa anh 
đến nhà ông ta. 
Điều Giô-sép không nhận ra lúc đó là Đức Chúa Trời có một công việc lớn lao cho anh làm, và một khi 
anh ở Ai Cập, Đức Chúa Trời đã cho anh làm việc ngay lập tức. 
 

Giô-sép 
(Kinh Thánh: các phân đoạn trích dẫn từ Sáng Thế 37-50) 

“2 Giô-sép ở trong nhà chủ mình, là người Ê-díp-tô, được Đức Giê-hô-va phù hộ, nên thạnh lợi 
luôn. 3 Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay 
đều được thạnh vượng. 4 Vậy, Giô-sép được ơn trước mặt chủ mình; chủ cắt chàng hầu việc, 
đặt cai quản cửa nhà, và phó của cải mình cho chàng hết” (Sáng 39:2-4) 
 
Câu hỏi: Sự thăng tiến đầu tiên của Giô-sép là gì? [Anh được lập làm người quản lý nhà của Phô-
ti-pha]. 
 
Câu hỏi: Tại sao Giô-sép được thăng tiến? [Giô-sép chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm rất 
nhiều đến nỗi Phô-ti-pha giao cho Giô-sép mọi sự ông sở hữu]. 
Không lâu sau khi bà Phô-ti-pha cố gắng để dụ dỗ Giô-sép một vài lần tham gia vào hành vi không 
thích hợp của bà, những anh luôn luôn từ chối và nói rằng: “Thế nào tôi dám làm điều đại ác 
dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?” (Sáng Thế 39:9).  Bà Phô-ti-pha rất giận Giô-
sép vì từ chối bà và sau đó nói dối với ông Phô-ti-pha rằng Giô-sép đã cố làm tổn thương bà.  Khi ông 
Phô-ti-pha nghe câu chuyện của bà, ông bắt Giô-sép giam vào ngục. 
 
Câu hỏi: Tại sao Giô-sép chống cự bà Phô-ti-pha mặc dù điều đó có nghĩa là bị giam vào ngục? 
[Giô-sép biết rằng tham gia trong hành vi không thích hợp với bà Phô-ti-pha sẽ không làm đẹp lòng 
Chúa và sẽ phạm tội với Ngài. Mặc dù anh gặp rắc rối, Giô-sép muốn vâng lời Chúa trên mọi điều 
khác]. 
“…Vậy, chàng ở tù tại đó. Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm 
cho được ơn trước mặt chủ ngục. Chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay Giô-sép, chẳng việc 
chi làm qua khỏi được chàng” (Sáng Thế 39:20-22). 
 
Câu hỏi: Sự thăng tiến thứ hai của Giô-sép là gì? [Anh được giao trách nhiệm về tất cả các tù 
nhân và tất cả những gì họ làm]. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào Giô-sép làm cho điều xấu thành điều tốt? [Một lần nữa, bất chấp những 
hoàn cảnh, anh chịu trách nhiệm và đã làm tốt công việc anh được giao cho].  
 
Công việc kế tiếp dành cho Giô-sép là lớn hơn.  Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô nói với Giô-sép: 
 
“39… chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa. 40 Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà 
trẫm; hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự 
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ngôi vua mà thôi. 41 Pha-ra-ôn lại phán cùng Giô-sép rằng: Hãy xem! Trẫm lập ngươi cầm 
quyền trên cả xứ Ê-díp-tô. " (Sáng Thế 41:39-41). 
 
Câu hỏi: Sự thăng tiến thứ ba của Giô-sép là gì? [Anh được lập làm người cai trị thứ hai trong cả 
xứ Ê-díp-tô]! 
 
Câu hỏi: Tại sao Giô-sép được lập làm người cai trị thứ hai trong cả xứ Ê-díp-tô? [Bởi vì anh 
khôn ngoan và hiểu biết]. 
 
Câu hỏi: Từng là một nô lệ, Giô-sép làm việc tiến lên đến địa vị thứ hai trong cả xứ Ê-díp-tô.  
Giô-sép có 4 phẩm cho phép anh đạt được mọi sự ông đã làm.  Từ những gì chúng ta đã nói 
đến bạn nghĩ đó là các phẩm chất gì? [Trung tín, khiêm nhường, quản lý giỏi, khôn ngoan]. 
 
Trung tín 
Giô-sép trung tín với Đức Chúa Trời trong mọi việc anh làm (và không làm)!  Anh quyết định tôn kính 
Đức Chúa Trời bằng hành vi của anh và đứng chống lại điều ác. 
 
Câu hỏi: Cách gì bạn có thể chọn để đứng vì Đức Chúa Trời ngày nay? [Tránh làm điều sai và 
làm điều đúng]. 
 
Khiêm nhường 
“Pha-ra-ôn phán cùng Giô-sép rằng: Trẫm có thấy một điềm chiêm bao mà chẳng ai bàn ra. 
Vậy, trẫm nghe rằng khi người ta thuật điềm chiêm bao lại cho, thì ngươi bàn được. Giô-sép 
tâu rằng: Đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy” 
(Sáng Thế 41:15-16). 
Giô-sép khiêm nhường và dâng công trạng cho Đức Chúa Trời về mọi sự bởi vì anh biết rằng chính 
Đức Chúa Trời là Đấng ban cho anh khôn ngoan và sự hiểu biết. 
 
Câu hỏi: Bạn có thể dâng công trạng cho Đức Chúa Trời về điều gì trong đời sống bạn ngà 
nay? [Sức khỏe, khả năng để suy nghĩ, chu cấp cho các nhu cầu của bạn]. 
 
Có trách nhiệm 
“Từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va 
vì Giô-sép ban phước cho nhà người; sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của 
người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng. Người giao hết của cải mình cho Giô-sép coi 
sóc, chẳng lo đến việc nào nữa…”  (Sáng Thế 39:5-6). 
Giô-sép chịu trách nhiệm về mọi sự anh được giao cho làm. 
 
Câu hỏi: Bạn chịu trách nhiệm về việc gì ngày nay? [Các việc vặt trong nhà, bài tập về nhà, sẵn 
sàng đúng giờ]. 
 
Câu hỏi: Tại sao thật là quan trọng để làm tốt một việc với các trách nhiệm đơn giản? [Để 
chuẩn bị bạn cho những trách nhiệm lớn hơn khi bạn có thể làm chúng, để được cha mẹ, thầy cô, bạn 
bè, huấn luyện viên, những người giao việc cho bạn, tin cậy]. 
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Khôn ngoan  
 “30 Nhưng bảy năm đó lại liền tiếp bảy năm đói kém; dân bổn xứ đều sẽ quên sự dư dật đó, và 
ách đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn. 31 Và vì sự đói kém liên tiếp nầy lớn quá, nên thiên 
hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa. 32 Nếu điềm chiêm bao đến hai lần cho bệ hạ, ấy 
bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy. 33 Bây 
giờ bệ hạ khá chọn một người thông minh trí huệ, lập người lên làm đầu trong xứ Ê-díp-tô, 34 
cùng lập các ủy viên trong xứ, để góp một phần năm của số thâu vào trong bảy năm được mùa 
dư dật đó. 35 Họ hãy thâu góp hết thảy mùa màng trong bảy năm được mùa dư dật sẽ đến sau 
nầy, cùng thâu nhập lúa mì sẵn dành cho Pha-ra-ôn, dùng làm lương để dành trong các thành, 
và họ hãy giữ gìn lấy. 36 Các lương thực nầy phải để dành cho bảy năm đói kém sẽ đến trong 
xứ Ê-díp-tô, hầu cho xứ nầy khỏi bị diệt bởi sự đói kém đó.” 
37 Các lời nầy đẹp ý Pha-ra-ôn và quần thần. 38 Pha-ra-ôn phán cùng quần thần rằng: Chúng 
ta há dễ tìm một người như người nầy, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? 39 Pha-ra-
ôn phán cùng Giô-sép rằng: Vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc nầy, thì chẳng còn ai 
được thông minh trí huệ như ngươi nữa. 40 Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm; hết thảy dân sự 
của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi” (Sáng 
Thế 41:33-40). 
 
Nhờ khôn ngoan Giô-sép đã cứu cả quốc gia khỏi chết đói và cứu sống nhiều người khỏi nạn đói 
kém.  
 
Câu hỏi: Bạn có nhớ khôn ngoan là gì không? [Khôn ngoan là biết được điều gì là đúng theo Đức 
Chúa Trời và sử dụng kiến thức đó một cách chính xác]. 
 
Câu hỏi: Khôn ngoan đến từ đâu? [Kinh Thánh nói: “Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; 
từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng” (Châm Ngôn 2:6)]. 
 
Câu hỏi: Giô-sép học được điều gì về sự phục vụ Đức Chúa Trời? [Giô-sép nhận biết rằng anh 
có thể phục vụ Đức Chúa Trời cho dù anh ở tại nhà làm nông, hoặc là một nô lệ, hoặc là người cai trị 
thứ hai trong cả xứ Ê-díp-tô]. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào Giô-sép trở nên lớn? [Giô-sép không trở nên lớn bằng cách chờ đợi người 
khác phục vụ anh và các mong ước của anh, anh trở nên lớn vì anh là một đầy tớ và làm những gì 
Đức Chúa Trời muốn anh làm.] 
 
Lắng nghe lời Đức Chúa Giê-su phán: “26 Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các 
ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; 27 còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ 
làm tôi mọi các ngươi. 28 Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, 
song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Ma-thi-ơ 
20:26-28). 
 
Câu hỏi: Làm cách nào bạn có thể trở nên lớn? [Bằng cách phục vụ người khác]. 
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Câu hỏi: Làm cách nào bạn có thể trở nên một người đầy tớ ngày nay? 
• Tại nhà 
• Tại trường 
• Trong các hoạt động 
• Tại hội thánh 
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BÀI HỌC # 6: MÔI-SE & MƯỜI ĐIỀU RĂN 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta 
truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi” (Phục Truyền 6:5-6). 
 
Các phẩm chất 
Quyền năng trong lời nói và hành động  
 
Thảo luận câu hỏi 
Nếu bạn đề nghị một luật mà người ta nên sống theo, thì đó là luật gì? 
 
Giới thiệu 
Dwight Moody là một trong những người đầy tớ của Đức Chúa Trời có ảnh hưởng nhất trong 
lịch sử. Ông đã đi hơn 1.069.340 km, đã nói chuyện với hơn 100.000.000 người, và dẫn hàng 
triệu người vào một mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Giê-su Christ. Vào một ngày ở 
Chicago, hơn 130.000 người tham dự một trong những buổi nhóm của ông. Có lẽ ông được 
nổi tiếng nhất ngày nay về việc thành lập Học viện Kinh Thánh Moody ở Chicago. 
Lúc 23 tuổi, Moody được hướng dẫn để phục vụ những người nhập cư nghèo trong thành phố 
Chicago. Ông đã nói chuyện với người ta trong các giảng đường và nhà hát. Ông đã có thể 
tiếp cận những người sẽ không đến thăm một nhà thờ. Ông nổi tiếng và thành công. Nhưng có 
một lý do khác khiến ông rất thành công. Ông liên tục cầu xin Đức Chúa Trời đổ đầy Thánh 
Linh của Ngài trên ông. Một ngày nọ, Đức Chúa Trời đã mặc khải chính Ngài với Moody trong 
một cách mà Moody phải cầu xin Đức Chúa Trời “dừng tay Ngài lại.” 
Sau kinh nghiệm đó Moody nói: “Tôi đã tiếp tục đi giảng. Các bài giảng không khác nhau; Tôi không 
trình bày bất kỳ lẽ thật mới, nhưng hàng trăm người đã tin nhận Chúa. Bây giờ tôi sẽ không trở lại nơi 
tôi đã ở trước kinh nghiệm được phước đó cho dù bạn cho tôi tất cả thế giới.” 
Như Đức Chúa Trời đã làm cho Dwight Moody thành một diễn giả quyền năng, Đức Chúa Trời cũng 
đã làm cho Môi-se thành một diễn giả và nhà lãnh đạo quyền năng. 

****************************************************************** 
 
Bối cảnh 
Ba tháng sau khi rời Ê-díp-tô, Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên đi từ đồng vắng đến sa mạc và đóng trại 
trước một núi lớn được gọi là núi Si-nai. Đức Chúa Trời gọi Môi-se từ núi và phán: Ta sẽ ban cho 
người một số hướng dẫn mà ngươi phải truyền cho dân chúng,” và Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se 
Mười Điều Răn. 
Môi-se được Đức Chúa Trời sai đến để trở nên người giải cứu Y-sơ-ra-ên và dẫn tất cả gia đình của 
Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô bằng cách làm những dấu kỳ và phép lạ ở Ê-díp-tô và tại biển Đỏ. Hai 
triệu người rời khỏi Ê-díp-tô ngày Xuất Ê-díp-tô (nghĩa là “lối ra” hoặc “sự ra đi”) và Môi-se dẫn họ trên 
một hành trình đi qua sa mạc. 
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Vào ngày thứ ba sau khi cắm trại tại núi Si-nai, Môi-se đã chuẩn bị để gặp Chúa trên núi Si-nai trước 
mắt mọi người. 

 
Môi-se & Mười Điều răn 

(Kinh Thánh: các đoạn trích từ Xuất 19, Xuất 20:1-17) 
“9Nầy, ta sẽ ở trong đám mây mịt mịt đi đến ngươi; đặng khi nào ta phán cùng ngươi, thì dân 
sự nghe và tin cậy ngươi luôn luôn” … 
16 Qua sáng ngày thứ ba, có sấm vang chớp nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi, và tiếng 
kèn thổi rất vang động; cả dân sự ở trong trại quân đều run hãi. 17 Môi-se bèn biểu dân ra khỏi 
trại quân nghinh tiếp Đức Chúa Trời; dân sự dừng lại tại chân núi. 18 Vả, bấy giờ, khắp núi Si-
na-i đều ra khói, vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó; khói ra khác nào khói của lò 
lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt. 19 Tiếng kèn càng vang động; Môi-se 
nói, Đức Chúa Trời đáp tiếng lại… Và Đức Chúa Trời phán những lời này …” 
 
Lưu ý: Yêu cầu nhóm đọc các điều răn mỗi lần một điều răn, và sau khi đọc từng điều răn, hỏi 
nhóm ý nghĩa của nó. (Mười Điều Răn được tìm thấy trong Xuất 20:3-17). 
 
1)  Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác 
    Chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn trở thành số một trong cuộc đời bạn. 
2)  Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình 
     Thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách Ngài bảo chúng ta thờ phượng. 
3)  Ngươi chớ dùng danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời một cách bất kính 
     Tôn kính danh Đức Chúa Trời bằng cách hành động hay nói. 
4)  Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; 

nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. trong ngày đó, 
ngươi … chớ làm công việc chi hết, vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, 
biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ. 
 Biệt riêng ngày nghỉ như là tặng phẩm từ Đức Chúa Trời và sử dụng ngày đó để tôn kính Đức 
Chúa Trời. 

5)  Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi 
     Hiếu kính, quan tâm và vâng lời cha mẹ. 
6)  Ngươi chớ giết người 
     Tôn trọng sự sống của người khác. 
7)  Ngươi chớ phạm tội tà dâm 

Tôn kính Đức Chúa Trời bằng cách giữ thân thể, tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta 
trong sạch.   

8)  Ngươi chớ trộm cướp 
     Tôn trọng tài sản của người khác. 
9)  Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình 
      Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu lẽ thật và sống ngay thật. 
10) Ngươi chớ tham lam 
      Thỏa lòng với những gì chúng ta có. 
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Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên Mười Điều Răn? [Để dạy dân Y-sơ-ra-ên 
cách để yêu thương Đức Chúa Trời và cách để yêu thương lẫn nhau]. 
 
Câu hỏi: Tại Môi-se được Đức Chúa Trời chọn để lãnh đạo Y-sơ-ra-ên và ban Mười Điều Răn 
cho dân Y-sơ-ra-ên? [Môi-se có 3 phẩm chất: khôn ngoan, khả năng lãnh đạo và kính sợ Đức Chúa 
Trời]. 
 
Khôn ngoan 
“Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô; lời nói và việc làm đều có tài năng” 
(Công 7:22).  Môi-se có lẽ là người có học thức cao nhất trong cả Y-sơ-ra-ên và là một lãnh đạo 
quyền năng. 
 
Câu hỏi: Tại sao Môi-se cần khôn ngoan? [Môi-se dạy dân Y-sơ-ra-ên các luật pháp và các điều 
răn của Đức Chúa Trời.  Môi-se cũng là quan xét cho dân Y-sơ-ra-ên (Xuất 18:20)]. 
 
Câu hỏi: Ai là các nhà lãnh đạo trong dân tộc bạn cần khôn ngoan? [Tổng thống, các thẩm phán, 
các nghị viên, các đại biểu, các quan chức cảnh sát]. 
 
Câu hỏi: Tại sao cha mẹ bạn cần khôn ngoan? [Đễ dạy bạn điều đúng với điều sai, giúp bạn có 
quyết định đúng, dạy Lời Chúa cho bạn]. 
 
Câu hỏi: Tại sao bạn cần khôn ngoan? [Để biết điều gì là đúng theo Đức Chúa Trời và có các quyết 
định đúng]. 
 
Khả năng lãnh đạo 
Câu hỏi: Môi-se dạy các mạng lệnh của Đức Chúa Trời bằng cách nào? [Bằng cách làm gương]. 
 
Câu hỏi: Điều gì làm cho Môi-se thành nhà lãnh đạo tốt? [Môi-se bày tỏ cho dân Y-sơ-ra-ên cách 
sống.  Đức Chúa Trời cần một người có thể lãnh đạo tốt nhất bằng cách làm gương.  Liệu Đức Chúa 
Trời chọn ai không sống theo Mười Điều Răn để giải cứu họ không?]. 
 
Câu hỏi: Các người cha: Bạn có thể làm gì để trở thành một lãnh đạo tốt? [Làm gương]. Kinh 
Thánh nói: “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu 
thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ.” (1 Ti-mô-thê 4:12). 
 
Câu hỏi: Các con: Bạn có thể làm gì để trở thành một lãnh đạo tốt? [Học tập để có quyết định 
đúng, phân biệt đúng sai và chọn làm điều đúng, có trách nhiệm]. 
 
Kính sợ Chúa 
Câu hỏi: Kính sợ Chúa là gì? [Một sự tôn trọng sâu sắc đối với Đức Chúa Trời]. Chính sự kính sợ 
Chúa đã cho phép Môi-se phát triển các phẩm chất mà Đức Chúa Trời cần cho ông để lãnh đạo dân 
Y-sơ-ra-ên. Chúng ta sẽ nói về Môi-se và sự kính sợ Chúa trong bài học tiếp theo của chúng ta. 
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BÀI HỌC # 7: MÔI-SE & KÍNH SỢ CHÚA 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
Câu gốc 
“Ồ! chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để 
chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời!” (Phục Truyền 5:29). 
 
Phẩm chất 
Kính sợ Chúa 
 
Giới thiệu 
Ông đã từng vượt qua lục địa châu Phi, 4690 km, từ đông sang tây, chủ yếu là đi bộ. Tổng cộng ông 
đã đi 31.000 km ở châu Phi. Ông đã phát hiện ra một số hồ nước và sông như Victoria Falls. Các lá 
thư và báo cáo của ông đã làm cho ông trở thành một anh hùng dân tộc ở Anh và quê hương 
Scotland của ông. Ông rời Anh vào năm 1865, dự định quay trở lại sau hai năm. Bây giờ, sáu năm 
sau, ông đã mất tích trong nội địa của châu Phi. 
Tháng 10 năm 1869, James Bennett Jr., biên tập viên tờ New York Herald đã yêu cầu phóng viên 
Henry Morton Stanley dẫn đầu một đoàn thám hiểm vào vùng hoang dã châu Phi để tìm nhà thám 
hiểm. Stanley tập họp một đoàn thám hiểm lớn và khởi hành từ Zanzibar tháng ba năm 1871. Ông đã 
nghe tin đồn rằng người ta nhìn thấy một người đàn ông da trắng gần Ujiji, khoảng 800 km trong nội 
địa. Sau khi đi hơn 200 ngày, Stanley đã chiến đấu với bệnh sốt rét thể não, sự đói khát và bệnh kiết 
lỵ. Vào cuối chuyến đi, 2/3 thành viên của đoàn thám hiểm đã bỏ cuộc hoặc chết. 
Vào ngày 10 tháng 11, theo nhật ký của ông, Stanley cuối cùng đã đến Ujiji. Một ông già chen lấn qua 
đám đông vây quanh Stanley. Anh bước khập khiễng đến gần ông già, lấy mũ bảo hiểm ra và dang 
rộng đôi tay. Stanley nói, theo những ký thuật sau đó, những lời xứng đáng nhất đến với tâm trí: “Tiến 
sĩ Livingstone, tôi đoán đúng không?" 
Câu trả lời đơn giản: “Đúng.” 
Trong khi những khám phá của Livingstone đã làm cho ông trở thành một anh hùng dân tộc, những 
trích đoạn trong nhật ký của ông cho thấy giá ông phải trả cho những khám phá của ông là những 
bệnh tật thường gặp, những cuộc tuần hành mệt mỏi, đồ ăn bị đánh cắp hoặc mất mát, cái chết của 
vợ và các con. Nhưng mục đích lớn của ông trong tất cả sự khám phá là mở đường cho Tin Lành ở 
Châu Phi. Trong bức thư gửi cho cha ông đã viết: “Trong một thời gian dài, con cảm thấy nản lòng 
sau khi giảng sự giàu có vô lượng vô biên của Đấng Christ với những tấm lòng dường như vô cảm; 
Nhưng ... Con biết Tin Lành là quyền năng của Đức Chúa Trời - phương tiện lớn mà Ngài sử dụng để 
tái tạo thế giới bị hủy hoại của chúng ta.” 
************************************************************************ 
Tiến sĩ Livingstone có sự kính sợ Chúa đã cho phép ông chịu khó khăn và đạt được những công việc 
quyền năng cho Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp Môi-se, sự kính sợ Chúa đã giúp 
ông trở thành nhà lãnh đạo của dân Do Thái. 
Ôn tập 
Ba tháng sau khi dân Y-sơ-ra-ên rời xứ Ê-díp-tô đến ngày đó, họ đến một sa mạc gọi là Si-nai và cắm 
trại ở đó trong sa mạc trước núi được gọi núi Si-nai. 
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“Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ở trên núi gọi người mà phán rằng: ... ‘Nầy, 
ta sẽ ở trong đám mây mịt mịt đi đến ngươi; đặng khi nào ta phán cùng ngươi, thì dân sự nghe 
và tin cậy ngươi luôn luôn’” (Xuất 19:9). 
Vào ngày thứ ba sau khi cắm trại trên núi Si-nai, Môi-se đã chuẩn bị để gặp Chúa trên núi Si-nai trước 
mắt mọi người. Và Đức Chúa Trời đã ban Môi-se Mười Điều Răn. 
 

Môi-se & Sự Kính Sợ Chúa 
(Kinh Thánh: Phục Truyền 5:27-33) 

“27 Vậy, ông hãy đi đến gần, nghe mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán, rồi 
hãy truyền lại cho chúng tôi mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ phán cho ông; thì 
chúng tôi sẽ nghe và làm theo.  
28 Đương khi các ngươi bàn cùng ta, Đức Giê-hô-va nghe những lời của các ngươi, nên phán 
cùng ta rằng: Ta có nghe những lời dân nầy bàn cùng ngươi; chúng nó nói như vậy lấy làm 
thậm phải. 29 Ồ! chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta 
như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời!  
30 Hãy đi nói cùng dân sự rằng: Khá trở về trại mình; 31 còn ngươi, hãy ở lại đây với ta, ta sẽ 
truyền các điều răn, luật lệ, và mạng lịnh mà ngươi sẽ dạy lại cho, để chúng nó làm theo các 
điều đó trong xứ ta sẽ ban cho họ nhận lấy.  
32 Vậy, các ngươi khá cẩn thận làm theo, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán 
dặn các ngươi; chớ xây qua bên hữu, hoặc qua bên tả. 33 Các ngươi khá đi theo trọn đường 
mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước, 
và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được.” 
Câu hỏi: Bạn có nhớ sự kính sợ Chúa là gì không? [Sự kính sợ Chúa là một sự tôn trọng sâu sắc 
đối với Đức Chúa Trời]. 
Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời muốn dân Y-sơ-ra-ên nên tôn trọng sâu sắc đối với Ngài? [Vì 
vậy, họ sẽ giữ các mạng lệnh của Ngài]. 
Câu hỏi: Tại sao thật là quan trọng để giữ các mạng lệnh của Đức Chúa Trời hôm nay? [Đức 
Chúa Trời biết rằng chúng ta làm việc tốt nhất khi chúng ta sống theo Lời và các mạng lệnh của Ngài]. 
Lần tiếp theo bạn gội đầu, hãy xem các chỉ dẫn trên chai dầu gội đầu. Các chỉ dẫn sẽ nói điều gì đó 
như là “để có kết quả tốt nhất ...” Khi một sản phẩm được sản xuất, nó được làm để có hiệu quả tốt 
nhất khi các chỉ dẫn được tuân theo, vì cách thức sản phẩm được thiết kế. Là con người, chúng ta 
“làm việc” tốt nhất khi chúng ta làm theo các chỉ dẫn của Đức Chúa Trời vì đó là cách Ngài đã thiết kế 
chúng ta. 
Câu hỏi: Một số mạng lệnh gì Ngài muốn chúng ta giữ ngày nay? [Yêu thương Đức Chúa Trời và 
người khác, sống chân thật, trong sạch]. 
Khả năng lãnh đạo của Môi-se 
Câu hỏi: Các phẩm chất gì bạn nghĩ một người cần có để trở thành một lãnh đạo tốt? [Sự kính 
sợ Đức Chúa Trời của Môi-se đã sinh ra chan phẩm chất trong ông mà cho phép ông lãnh đạo dân 
Đức Chúa Trời: vâng lời Đức Chúa Trời, đức tin trong các mạng lệnh của Đức Chúa Trời, khôn ngoan 
và can đảm].  Chúng ta hãy nói về chan phẩm chất này: 
1. Vâng lời: Kinh Thánh nói rằng: “Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán 

dặn” (Xuất 7:6).  Môi-se vâng lời Đức Chúa Trời và làm mọi việc theo như Đức Chúa Trời yêu 
cầu ông. Môi-se lãnh đạo bởi gương sáng của ông, và vì gương của ông, nhiều người cũng vâng 
theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời. 
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Câu hỏi: Bạn có thể vâng lời Đức Chúa Trời ngày nay bằng cách nào? [Giữ các mạng lệnh của 
Ngài]. 

2. Đức tin: Kinh Thánh nói rằng: “đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; ... Bởi đức 
tin, dân Y-sơ-ra-ên vượt qua Biển Đỏ như đi trên đất khô...” (Hê-bơ-rơ 11:27-29).  Môi-se có 
đức tin trong Đức Chúa Trời, và vì Môi-se tin cậy Đức Chúa Trời dẫn dắt ông, nhiều người tin cậy 
Đức Chúa Trời. 

Câu hỏi: Đức tin của bạn có thể giúp người khác bằng cách nào? [Cách bạn sống có thể làm 
gương cho người khác: sự thành thật, thái độ, hành vi cư xử của bạn]. 

3. Khôn ngoan: Kinh Thánh bảo chúng ta: “Qua ngày sau, Môi-se ra ngồi xét đoán dân sự...” 
(Xuất 18:13).  Dân sự đến với Môi-se để tìm kiếm câu trả lời của Đức Chúa Trời cho các câu hỏi 
của họ.  Môi-se có thể trả lời họ bởi vì ông biết các mạng lệnh của Đức Chúa Trời. 

Câu hỏi: Làm thế nào khôn ngoan có thể giúp bạn và giúp người khác? [Biết cách Đức Chúa 
Trời muốn bạn sống, bạn có thể có sự hiểu biết và sự xét đoán tốt sẽ giúp bạn và giúp người khác 
có các quyết định đúng]. 

4. Can đảm: Nhớ rằng khi Pha-ra-ôn sai phái quân đội ông đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên tại biển Đỏ và 
dân Y-sơ-ra-ên sợ hãi như thế nào? “Môi-se đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi 
ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi” (Xuất 14:13).  Đức tin của 
Môi-se đã cho phép ông có can đảm, và sự can đảm của ông cho phép dân Y-sơ-ra-ên kính sợ và 
tin cậy Đức Chúa Trời. 

Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể bày tỏ can đảm ngày nay? [Đứng vững trên Lời Đức Chúa Trời 
trong mọi hoàn cảnh: tại nhà, tại trường, trong thực hành, với các bạn]. 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể phát triển sự tôn trọng sâu sắc đối với Đức Chúa Trời? [Một 
sự tôn trọng hay tôn kính Đức Chúa Trời có thể được học và phát triển, chỉ giống như thực hành thể 
thao có thể làm cho bạn trở nên tốt hơn khi thực hiện nó]. 
Kinh Thánh nói: “Ngươi phải nhóm hiệp dân sự, nào người nam, người nữ, nào con trẻ và 
khách lạ ở trong các thành của ngươi, để chúng nghe, tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
ngươi...” (Phục Truyền 31:12). 
Câu hỏi: Những cách gì bạn có thể lắng nghe Lời Đức Chúa Trời? [Lắng nghe Lời Chúa trong 
các buổi nhóm đọc Kinh Thánh gia đình, trường Chúa nhật, hội thánh, lớp học Kinh Thánh, cầu 
nguyện hay đọc sách Cơ Đốc và nghe nhạc Cơ Đốc là tất cả những cách để nghe Lời Chúa]. 
Câu hỏi: Sự kính sợ Chúa có thể giúp bạn ngày nay như thế nào? [Bạn sẽ hiểu điều gì là đúng 
điều gì là sai.  Bạn sẽ có sự hiểu biết để thực hiện các quyết định đúng và canh giữ chống lại các 
quyết định sai]. 
Lắng nghe những gì một người tên là Charles Colson nói về sự kính sợ Đức Chúa Trời: 
“Chúng ta cần phải biết kính sợ Chúa - sự kinh sợ tràn ngập và sự tôn kính một Đức Chúa Trời thánh 
khiết. Sự kính sợ Chúa là sự khởi đầu của sự khôn ngoan: Nó cung cấp quan điểm đúng đắn về sự tể 
trị tối cao của Đức Chúa Trời trên muôn vật; sự cảm nhận về quyền năng và sự hoàn hảo của Đức 
Chúa Trời ...” (Colson, Thân Thể, tr. 376). 
Môi-se có sự kính sợ Chúa này, một sự kinh sợ tràn ngập và sự tôn kính Đức Chúa Trời thánh khiết, 
Đấng đã tỏ chính Ngài cho Môi-se trong ngọn lửa của bụi gai cháy. Và chính sự kính sợ Chúa đã cho 
phép Môi-se phát triển các phẩm chất mà Đức Chúa Trời cần cho ông để lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên. 
Lắng nghe những gì Ê-sai, tiên tri Cựu Ước, nói về dân Y-sơ-ra-ên: “Dân nầy chỉ lấy miệng tới gần 
ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm” (Ê-sai 29:13). 
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Câu hỏi: Theo đoạn Kinh Thánh vừa đọc, Chúa muốn bạn tôn kính Ngài mỗi ngày như thế nào? 
[Đức Chúa Trời muốn bạn tôn kính Ngài không chỉ với những gì bạn nói, mà còn trong cách bạn hành 
động]. 
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BÀI HỌC # 8: GIÔ-SUÊ 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì 
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (Giô-suê 1:9). 
 
Các phẩm chất 
Can đảm & khả năng lãnh đạo 
 
Thảo luận Câu hỏi 
Có khi nào bạn được yêu cầu trở thành nhà lãnh đạo (gia đình, trường học, hoạt động) không? 
Hãy cho chúng tôi biết về điều đó. 
Giới thiệu 
Vấn đề nô lệ và sự tin chắc rằng phải làm điều gì đó để ngăn chặn sự lây lan của nó đã thúc đẩy 
Abraham Lincoln theo đuổi sự nghiệp chính trị. Năm 1846 ông được bầu vào Quốc hội Hoa Kỳ. Ông 
đã trải qua 4 lần thất bại lớn cho đến năm 1860 khi ông được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. 
Từ khi nhậm chức, ông bị thiêu đốt với hai mục đích: chấm dứt chiến tranh và bảo vệ Liên minh. Mặc 
dù ông đã chịu nhiều thất bại, nhưng ông không bao giờ bỏ cuộc. Ông xem Kinh Thánh là công cụ 
căn bản cho sự sống: “Quyển sách vĩ đại này [Kinh Thánh] ... là món quà tốt nhất mà Đức Chúa Trời 
đã ban cho con người ... Nhưng vì nó, chúng ta không thể phân biệt đúng và sai.” Nhưng mãi cho đến 
khi ông đến thăm Gettysburg, và nhìn thấy mồ mả của hàng ngàn binh lính, ông đã tiếp nhận Đức 
Chúa Giê-su Christ vào đời sống ông. Đức tin của ông trong Đức Chúa Giê-su Christ và sự lãnh đạo 
của ông đã mang quốc gia này qua một cuộc Nội Chiến khủng khiếp. Lincoln tin rằng ông đã được 
chọn “cho một thời gian như thế này.” 

******************************************************** 
Là tổng thống Abraham Lincoln đã tìm thấy trong Đức Chúa Giê-su Christ sức mạnh và can đảm ông 
cần để lãnh đạo quốc gia của ông. Hôm nay chúng ta sẽ gặp một anh hùng Kinh Thánh người cần 
can đảm để lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên. 
Bối cảnh 
Giô-suê là người phụ tá của Môi-se, người được Đức Chúa Trời chọn để trở thành người lãnh đạo Y-
sơ-ra-ên sau khi Môi-se qua đời và là người sẽ dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào đất mà Đức Chúa Trời đã 
hứa ban cho Áp-ra-ham và con cháu ông. Khi gần đến ngày Giô-suê trở thành lãnh đạo của Y-sơ-ra-
ên, Đức Chúa Trời ban mạng lệnh này cho Giô-suê: “…Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ đưa 
dân Y-sơ-ra-ên vào trong xứ mà ta đã thề ban cho chúng nó; còn ta, ta sẽ ở cùng ngươi” (Phục 
Truyền 31:23). 

Giô-suê 
(Kinh Thánh: Giô-suê 1:1-9) 

“1 Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con 
trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng: 2 Môi-se, tôi tớ ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân 
sự nầy hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. 3 
Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng 
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Môi-se. 4 Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Li-ban nầy cho đến sông cái, là sông 
Ơ-phơ-rát, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. 5 Trót đời ngươi sống, 
sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se; ta 
sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. 
 6 Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân nầy đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban 
cho chúng nó. 7 Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, 
tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều 
được thạnh vượng. 8 Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và 
đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may 
mắn trong con đường mình, và mới được phước. 9 Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy 
vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng 
ngươi trong mọi nơi ngươi đi.” 
 
Câu hỏi: Trong các tuần qua chúng ta đã nói nhiều về các phẩm chất mà các anh hùng Kinh 
Thánh của chúng ta sở hữu.  Một phẩm chất là gì? [Một phẩm chất là một đặc điểm cốt yếu hoặc 
bản chất mà người nào đó có]. 
 
Câu hỏi: Giô-suê có 4 đặc điểm cốt yếu cho phép ông lãnh đạo toàn dân Y-sơ-ra-ên.  Bạn nghĩ 
các đặc điểm đó là gì? [đức tin trong Đức Chúa Trời, vâng lời Đức Chúa Trời, sức mạnh & can 
đảm]. Chúng ta hãy nói về chúng: 
 
Đức tin: 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời lập lời hứa gì với Giô-suê, khi dân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị vượt qua sông 
Giô-đanh? [Đó là Đức Chúa Trời đã ở Môi-se, Ngài cũng sẽ ở với Giô-suê bất cứ nơi nào ông đi]. 
 
Câu hỏi: Bạn nghĩ lời hứa đó đã giúp Giô-suê như thế nào để có đức tin trong Đức Chúa Trời? 
[Giô-suê đã thấy mọi sự Đức Chúa Trời làm qua Môi-se.  Lời hứa của Đức Chúa Trời với Giô-suê đã 
giúp bảo đảm với ông rằng Đức Chúa Trời sẽ làm như Ngài đã phán]. 
 
Câu hỏi: Đức tin đòi hỏi điều gì để nó được hiệu quả? [Đức tin đòi hỏi hành động để nó được hiệu 
quả]. 
 
Kinh Thánh nói: “Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống 
hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và 
ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin, 
cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết” (Gia-cơ 2:15-17).  Đức 
tin của Giô-suê sẽ không ích lợi cho Đức Chúa Trời hay dân Y-sơ-ra-ên nếu ông không sẵn lòng để 
làm những gì Đức Chúa Trời truyền lệnh cho ông làm. 
 
Câu hỏi: Những cách gì chúng ta có thể bày tỏ đức tin của chúng ta ngày nay? [Bằng hành động 
của chúng ta. Chúng ta phải sẵn lòng bày tỏ đức tin bằng cách chúng ta sống: thờ phượng, học Kinh 
Thánh, chia sẻ sự dư dật với những người có nhu cầu cần chăm sóc]. 
 
Vâng lời 
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Giô-suê cẩn thận vâng theo tất cả luật pháp Môi-se truyền cho ông như Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho 
ông. 
 
Câu hỏi: Tại sao là quan trọng cho Giô-suê vâng theo lệnh Chúa truyền cho ông? [Giống như 
Môi-se, Giô-suê là lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên.  Đức Chúa Trời chọn Giô-suê để lãnh đạo bằng cách 
làm gương; nếu Giô-suê vâng theo lệnh của Đức Chúa Trời, thì dân Y-sơ-ra-ên cũng vậy]. 
 
Câu hỏi: Giả sử bạn là huấn luyện viên của một đội bóng rổ và trong một trò chơi, bạn đã liên 
tục kêu gọi một cách chạy nào đó. Đội trưởng của bạn từ chối chạy theo cách bạn yêu cầu. 
Bạn sẽ làm gì? [Bạn có lẽ sẽ loại bỏ anh ta khỏi trò chơi]. Giống như huấn luyện viên bóng rổ, Đức 
Chúa Trời không muốn chúng ta chỉ nghe những gì Ngài phán và sau đó không làm gì cả. Kinh Thánh 
nói: “Hãy làm theo lời chớ lấy nghe làm đủ …” (Gia-cơ 1:22). 
 
Câu hỏi: Bạn có thể bày tỏ sự vâng lời đối với Đức Chúa Trời bằng cách nào? [Một lần nữa, 
bằng hành động của bạn.  Không chỉ nghe lời Ngài phán, nhưng bằng cách vâng giữ và làm theo lời 
Ngài phán].  Nếu bạn nhớ, khi Kinh Thánh nói về sự vâng lời, nó có nghĩa là “nhận biết và trở nên 
giống Đức Chúa Giê-su.” Khi bạn thực hành các chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, bạn sẽ càng trở nên tốt 
hơn; giống như việc cưỡi xe đạp giỏi. Sự vâng lời Đức Chúa Trời thay đổi bạn trở nên giống như Đức 
Chúa Giê-su Con Ngài hơn. 
 
Sức mạnh 
Đức Chúa Trời bảo Giô-suê làm thế nào để được mạnh mẽ? [Bằng cách và thực hành Lời Đức 
Chúa Trời và vâng theo các mạng lệnh của Ngài]. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể trở nên mạnh mẽ ngày nay? [Khôn ngoan có thể làm cho bạn trở 
nên mạnh mẽ].  Để biết phân biệt đúng và sai, và sống theo điều đúng cần nhiều sức mạnh hơn 
nhượng bộ và làm điều sai. 
 
Can đảm: 
Giô-suê chuẩn bị dẫn Y-sơ-ra-ên vào vùng đất có nhiều kẻ thù.  Nhưng Đức Chúa Trời ra lệnh cho 
Giô-suê phải can đảm.  Đức Chúa Trời bảo đảm với Giô-suê rằng Ngài sẽ ở với ông trong mọi nơi 
ông đi. 
Câu hỏi: Các loại kẻ thù ngày nay chúng ta đối diện là gì? [Bất cứ điều gì trái ngược với Lời Đức 
Chúa Trời: các ý tưởng giả dối về Đức Chúa Trời, các ảnh hưởng tiêu cực qua âm nhạc nào đó, 
quảng cáo nào đó]. 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể có can đảm để sống theo đường lối Đức Chúa Trời? [Quyết 
định đứng vững và sống theo lẽ thật]. 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời truyền cho Giô-suê lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên bằng cách nào? [Bằng 
gương của ông: đức tin, vâng lời, sức mạnh và can đảm]. 
Câu hỏi: Ngày nay Đức Chúa Trời muốn bạn lãnh đạo người khác bằng cách nào? [Lãnh đạo 
bằng cách làm gương]. 
Khi bạn có cơ hội trở thành một người lãnh đạo, và bạn cảm nhận rằng đó là một việc quá lớn đối với 
bạn, nên nhớ Giô-suê và những lời Chúa phán với ông ngày đó trước khi ông dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào 
đất mà Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham: “Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững 
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lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng 
ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (Giô-suê 1:9). 
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BÀI HỌC # 9: GHÊ-ĐÊ-ÔN 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va 
ở cùng ngươi” (Các Quan Xét 6:12). 
 
Các phẩm chất 
Sự sẵn sàng & sự tin cậy Chúa 
 
Thảo luận Câu hỏi: 
Bạn có bao giờ được chọn để chịu trách nhiệm một dự án tại trường hoặc trong một hành 
động nào không? 
Bạn đã có các trách nhiệm gì?  Bạn đã cảm thấy như thế nào khi bạn được chọn? 
 
Giới thiệu 
Lớn lên, Jim Elliot là một công nhân chăm chỉ, sinh viên giỏi, và một vận động viên ngôi sao. Nhưng 
Elliot cũng có một mong muốn cháy bỏng để phục vụ Đức Chúa Trời, và mong muốn đó đã đưa anh 
đến lĩnh vực truyền giáo hải ngoại, cụ thể là Nam Mỹ. Elliot nói: “Tại sao có một số người nghe hai 
lần, trong khi người khác không nghe Tin Lành một lần nào.” 
Elliot sau đó nghe nói về một bộ lạc người ở Nam Mỹ được gọi là người Auca. Vào tháng Giêng năm 
1956, Elliot và chan người bạn đồng hành đổ bộ lên bãi biển ở Ecuador. Trong những ngày liên lạc cá 
nhân đầu tiên với những người Aura, Elliot và chan người bạn của anh đã bị các chiến binh từ bộ lạc 
Auca giết chết. * 

*************************************************** 
Jim Elliot là một người tận hiến với mục đích của Đức Chúa Trời dành cho anh. Anh tìm kiếm mục 
đích của Đức Chúa Trời dành cho anh, cầu xin nó, chờ đợi nó và điều quan trọng nhất -  vâng giữ nó. 
Jim Elliot là người sẵn sàng cho Đức Chúa Trời. Câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay là về một 
anh hùng trong Kinh Thánh, người cũng đã sẵn sàng cho Đức Chúa Trời. 
 
Bối cảnh 
Có một thời gian trong lịch sử Y-sơ-ra-ên được gọi là giai đoạn của các quan xét. Giai đoạn này xảy 
ra giữa sự chết của Giô-suê và chức vụ của Sa-mu-ên (có nhớ đứa trẻ lớn lên trong đền thờ không? 
Chúng ta sẽ thăm cậu bé sau này). Có một chu kỳ đặc trưng cho giai đoạn này: Dân Y-sơ-ra-ên không 
chú ý nhiều đến Đức Chúa Trời và bắt đầu thờ các thần khác của các dân tộc xung quanh họ. Đức 
Chúa Trời cho phép kẻ thù của Y-sơ-ra-ên đánh bại họ. Điều này sẽ thu hút sự chú ý của Y-sơ-ra-ên 
trở lại và họ sẽ kêu cầu Chúa cứu họ. Đức Chúa Trời sau đó sẽ dấy lên một quan xét để giải cứu họ 
khỏi kẻ thù của họ. Ghê-đê-ôn là một trong các quan xét này. 
Kinh Thánh nói: “Hết thảy người đời ấy (Giô-suê) cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình; rồi một 
đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Y-
sơ-ra-ên.” (Các Quan Xét 2:10). 
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Câu hỏi: Tầm quan trọng của việc dạy dỗ con cái Lời Chúa trong gia đình là gì? [Để chúng biết 
Chúa là ai và nhớ tất cả những gì Ngài đã làm, và đi theo các chỉ dẫn của Ngài cho con cái họ]. 
 

Ghê-đê-ôn 
(Kinh Thánh: Các Quan Xét 6 & 7) 

“Dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay 
dân Ma-đi-an trong bảy năm. 2 Tay của người Ma-đi-an thắng hơn Y-sơ-ra-ên. Vì sợ người Ma-
đi-an, nên dân Y-sơ-ra-ên làm cho mình những nơi ẩn náu trong núi, trong các hầm và đồn. 3 
Khi Y-sơ-ra-ên đã gieo giống, dân Ma-đi-an với dân A-mê-léc, và người phương Đông đi lên 
đánh Y-sơ-ra-ên, 4 đóng trại đối ngang người, phá hại mùa màng của xứ cho đến Ga-xa, và 
không để lại trong Y-sơ-ra-ên lương thực gì, hoặc chiên, bò hay là lừa. 5 Vì chúng nó đi lên 
đem theo bầy súc vật và trại mình, loán đến khác nào một đám cào cào. Người và lạc đà vô số 
đến trong xứ đặng phá hại. 6 Vậy, vì cớ dân Ma-đi-an, Y-sơ-ra-ên bị nghèo khổ bẩn chật, nên 
họ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va.  
7 Bấy giờ, vì dân Y-sơ-ra-ên đã kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Ma-đi-an, 8 nên Đức Giê-hô-
va sai một đấng tiên tri đến cùng dân Y-sơ-ra-ên. Người nói cùng chúng rằng: Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, rút các ngươi 
khỏi nhà nô lệ, 9 giải cứu các ngươi khỏi tay người Ê-díp-tô, và khỏi tay hết thảy kẻ hà hiếp 
các ngươi, và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi; ta đã ban cho các ngươi xứ của chúng 
nó, 10 và có phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của dân A-
mô-rít tại trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta!  
11 Đoạn, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông Óp-ra thuộc về Giô-ách, người 
A-bi-ê-xê-rít, Ghê-đê-ôn, con trai người, đương đập lúa mạch trong bàn ép, đặng giấu khỏi dân 
Ma-đi-an. 12 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng sĩ! 
Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi.  
13 Ghê-đê-ôn thưa rằng: Ôi! Chúa, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều nầy xảy 
đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng: Đức Giê-hô-va 
há chẳng có đem chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô sao? Vì bây giờ Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi, 
và phó chúng tôi vào tay dân Ma-đi-an. 14 Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: 
Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an. Ta há chẳng 
sai ngươi đi sao? 15 Người thưa rằng: Than ôi! hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Y-sơ-ra-ên? 
Kìa, trong chi phái Ma-na-se, họ tôi vốn nghèo hơn hết; còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha 
tôi. 16 Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như 
đánh một người vậy. 
 
Câu hỏi: Ghê-đê-ôn có các phẩm chất làm cho ông trở nên một “dũng sĩ” và quan xét của Y-
sơ-ra-ên.  Bạn nghĩ các phẩm chất đó là gì? [Sự sẵn sàng, niềm tin trong Chúa, sức mạnh và sự 
khiêm nhường]. 
 
Sự sẵn sàng của Ghê-đê-ôn 
Câu hỏi: Một lý do gì tại sao Đức Chúa Trời đã chọn Ghê-đê-ôn? [Ghê-đê-ôn sẵn sàng cho Đức 
Chúa Trời.  Ông chấp nhận thẩm quyền của Đức Chúa Trời trong đời sống ông].  Mặc dù Ghê-đê-ôn 
không chắc chắn về chính mình, nhưng ông đã chấp nhận mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ông làm 
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cho chính mình sẵn sàng cho mục đích của Đức Chúa Trời dành cho ông. Sau đó Đức Chúa Trời làm 
cho Ghê-đê-ôn trở nên một “dũng sĩ.”  
 
Câu hỏi: Bạn có thể làm cho chính mình sẵn sàng cho Đức Chúa Trời bằng cách nào? [Bằng 
thái độ của bạn.  Cầu xin Đức Chúa Trời cách Ngài có thể sử dụng bạn & sau đó cho phép Ngài sử 
dụng bạn]. 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể tìm hiểu cách Đức Chúa Trời muốn sử dụng bạn? [Tiếp tục cầu 
xin Ngài cho bạn biết, lắng nghe câu trả lời của Ngài trong lời cầu nguyện, Kinh Thánh, sở thích bạn 
có, những mong ước]. 
 
Sức mạnh của Ghê-đê-ôn 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời làm vững mạnh Ghê-đê-ôn trong lĩnh vực nào? Ghê-đê-ôn sợ kẻ thù của 
mình, và nghĩ về chính ông là yếu đuối. 
 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời có thể làm cho một người yếu đuối như Ghê-đê-ôn được mạnh mẽ 
bằng cách nào? [Hãy suy nghĩ về điểm yếu như là một giếng. Sức mạnh của Đức Chúa Trời đổ vào 
cái giếng đó cho đến khi nó tràn ra]. Đó không phải là sức mạnh của Ghê-đê-ôn, mà là của Đức Chúa 
Trời. Ghê-đê-ôn chấp nhận thẩm quyền của Đức Chúa Trời trong đời sống ông và mở nắp giếng ra 
để sức mạnh của Đức Chúa Trời có thể đổ vào. 
 
Câu hỏi: “Sức mạnh” nhất thiết có nghĩa là sức mạnh thể chất không? [Sức mạnh có thể chỉ đến 
sự can đảm, sự dạn dĩ, sức mạnh tình cảm, tinh thần cũng như sức mạnh thể chất]. 
 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời làm cho bạn mạnh mẽ cho nhiệm vụ gì? [Chọn để đứng lên cho một bạn 
học đang bị trêu chọc cách không công bằng, chơi đúng theo các quy tắc trong khi những người khác 
gian lận, tránh điều ác]. Đức Chúa Trời sẽ làm cho bạn vững mạnh vì bất cứ điều gì Ngài muốn bạn 
làm. 
 
Niềm tin trong Chúa của Ghê-đê-ôn 
Niềm tin của Ghê-đê-ôn không đến ngay lập tức.  Đức Chúa Trời cho Ghê-đê-ôn thời gian để chuẩn bị 
cho nhiệm vụ lớn. 
Câu hỏi: Nếu bạn có kế hoạch trở thành giáo viên, một yêu cầu gì bạn phải hoàn thành trước 
khi bạn được phép giảng dạy? [Bạn phải hoàn thành ít nhất một học kỳ của những gì được gọi là 
“sự giảng dạy học sinh,” - là trợ lý của một giáo viên trong một khoảng thời gian]. Một lý do cho điều 
này là để bạn có được kinh nghiệm giảng dạy, nhưng cũng vì vậy bạn xây dựng một sự tự tin trước 
khi nhận lớp học của bạn. Tương tự như vậy, Ghê-đê-ôn cần thời gian để để xây dựng niềm tin. 
Lắng nghe niềm tin trong Chúa của Ghê-đê-ôn tăng lên như thế nào: Đức Chúa Trời bảo Ghê-đê-ôn 
phá hủy bàn thờ ngoại giáo của gia đình ông và xây dựng một bàn thờ thích hợp để thờ phượng Ngài. 
“Ghê-đê-ôn chọn lấy mười người trong bọn đầy tớ mình, và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã 
phán dặn; và vì người sợ nhà cha mình cùng kẻ trong thành, nên không dám làm theo lịnh ấy 
ban ngày, bèn làm ban đêm” (Các Quan Xét 6:27).  Ghê-đê-ôn vâng lời Đức Chúa Trời, và cho 
niềm tin của ông cần thời gian để tăng lên. 
Đây là một ví dụ khác về cách Đức Chúa Trời ban cho Ghê-đê-ôn niềm tin: “Hết thảy dân Ma-đi-an, 
dân A-ma-léc, và người phương Đông đều hiệp lại, đi ngang qua sông Giô-đanh, và đóng trại 
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tại trũng Gít-rê-ên. Thần của Đức Giê-hô-va cảm hóa Ghê-đê-ôn; người thổi kèn, các người A-
bi-ê-xê-rít bèn hiệp lại đặng theo người.” (Các Quan Xét 6:33-34).  Đức Chúa Trời đã bảo Ghê-đê-
ôn khi Ngài hiện ra với ông lần đầu tiên rằng Ngài sẽ ở với ông, và bây giờ Ghê-đê-ôn bắt đầu cho 
phép Đức Chúa Trời đổ đầy sức mạnh và can đảm cho ông. 
Khi Ghê-đê-ôn chuẩn bị cho trận chiến chống lại hàng ngàn trên hàng ngàn quân địch, Đức Chúa Trời 
đã giảm quân đội Ghê-đê-ôn xuống từ 22.000 đến 300 người. Sau đó Đức Chúa Trời bảo Ghê-đê-ôn 
lẻn vào trong trại quân địch và nghe những gì người ta nói. Ghê-đê-ôn nghe lỏm được một người nói 
với bạn mình về một giấc mơ anh ta vừa trải qua, và đây là sự giải thích về giấc mơ: 
“… Đó nào khác hơn là gươm của Ghê-đê-ôn, con trai Giô-ách, người Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa 
Trời đã phó Ma-đi-an và cả trại quân vào tay người. 15 Khi Ghê-đê-ôn nghe lời thuật điềm 
chiêm bao nầy và sự bàn điềm đó, thì thờ lạy Đức Chúa Trời; rồi trở về trại quân Y-sơ-ra-ên, 
mà rằng: Hãy chỗi dậy, vì Đức Giê-hô-va đã phó trại quân Ma-đi-an vào tay các ngươi!” (Các 
Quan Xét 7:14-15). 
 
Câu hỏi: Bạn nghĩ tại sao Đức Chúa Trời đã giảm quân đội Ghê-đê-ôn chỉ còn lại 300 người 
trong khi có hàng ngàn trên hàng ngàn người Ma-đi-an? [Để cho những người của Ghê-đê-ôn sẽ 
đặt đức tin và sự tin cậy của họ vào quyền năng của Chúa]. 
Hoàn toàn tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm như Ngài đã phán, Ghê-đê-ôn lãnh đạo những người của 
Ngài chống lại hàng ngàn trên hàng ngàn quân Ma-đi-an, và Đức Chúa Trời đã khiến 300 người của 
Ghê-đê-ôn đánh bại quân đội Ma-đi-an. 
Câu hỏi: Hãy nghĩ về điều gì đó bạn làm lần đầu tiên.  Kinh nghiệm đó cho bạn niềm tin để 
thành công như thế nào? [Cỡi xe đạp, vượt qua một kỳ thi]. 
 
Sự khiêm nhường 
“Bấy giờ, những người Y-sơ-ra-ên nói cùng Ghê-đê-ôn rằng: Xin ông, con trai, và cháu ông 
hãy quản trị chúng tôi, vì ông đã giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Ma-đi-an. Nhưng Ghê-đê-ôn 
đáp cùng chúng rằng: Ta chẳng quản trị các ngươi, con trai ta cũng không quản trị các ngươi 
đâu; Đức Giê-hô-va sẽ quản trị các ngươi. (Các Quan Xét 8:22-23).” 
Ghê-đê-ôn không nhận công trạng về những thành quả lớn của ông. Ghê-đê-ôn nhớ rằng chính Đức 
Chúa Trời đã giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi Ma-đi-an. Đó là ý nghĩa của sự khiêm nhường: dâng công 
trạng cho người khác, hoặc đem sự chú ý đến người khác. 
Câu hỏi: Làm sao bạn có thể tôn vinh Đức Chúa Trời qua những thành quả của bạn? [Khi bạn 
đạt điểm cao, thành công như một cầu thủ bóng đá, hoặc một phần trong vở kịch trường học, hãy nhớ 
- chính Đức Chúa Trời ban cho bạn khả năng đó]. 
Giống như Ghê-đê-ôn, chúng ta nên tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách khiêm nhường và cảm tạ 
Ngài vì khả năng của chúng ta giúp chúng ta đạt được những thành quả của mình. Bạn có thể hoàn 
toàn tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn có thể làm bất cứ điều gì Ngài yêu cầu bạn. Đức Chúa Trời 
phán: “Hỡi người dũng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi... Hãy dùng sức của ngươi vẫn có …Ta 
há chẳng sai ngươi đi sao?” 

**************************************************** 
* Và bây giờ ... phần còn lại của câu chuyện. Cái chết của Elliot được một số người gọi là một 
“sự lãng phí các đời sống.” Nhưng hàng trăm người trẻ tuổi trên khắp thế giới, được cảm thúc 
từ sự tận hiến của Jim Elliot và những người khác, đã tình nguyện trở thành những giáo sĩ 
thay cho họ. Cuối cùng, trong số những người khác, vợ Elliot - Elisabeth Elliot - sống giữa 
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những người Auca đã giết chết chồng cô. Những người nữ này đã học ngôn ngữ Auca và dịch 
Kinh Thánh cho họ. Nhiều người Auca cuối cùng đã đến tiếp nhận Đấng Christ là Chúa Cứu 
Thế. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể làm cho mình sẵn sàng cho Đức Chúa Trời ngày nay? [Cầu hỏi 
Ngài những gì Ngài muốn bạn làm cho Ngài ngày nay, và sau đó cho phép Ngài sử dụng bạn cho các 
mục đích của Ngài]. 
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BÀI HỌC # 10: SAM-SÔN 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). 
 
Phẩm chất 
Sức mạnh 
 
Thảo luận Câu hỏi: 
Nếu bạn là người mạnh nhất trên thế giới, bạn sẽ làm gì với sức mạnh của bạn? 
 
Giới thiệu 
Gladys Aylward từ Trung Quốc trở về Anh vào cuối những năm 1940 như là một giáo sĩ vô danh. Alan 
Burgess, người sản xuất một loạt các anh hùng chiến tranh cho đài BBC, đã thăm viếng cô với hy 
vọng rằng là một giáo sĩ, cô có thể kể cho anh nghe về những anh hùng mà cô từng nghe ở Trung 
Quốc. Cô nói: “À, không, tôi thực sự không biết bất cứ anh hùng nào.” 
Anh ấy hỏi: “Còn bản thân cô thì sao? Cô có một hoặc hai cái vết cào xước nào không?” 
“Tôi nghi ngờ những người nghe đài BBC sẽ nghĩ rằng tôi đã làm điều gì đó thú vị.” 
Anh ấy hỏi: “Cô thậm chí không tiếp xúc với những kẻ xâm lược Nhật Bản à?”  
Cô trả lời miễn cưỡng: “Có chứ.” Gladys nghĩ rằng người ta sẽ không tha thứ cho cô nếu cô nói với 
Alan Burgess rằng người Nhật đã bắn cô xuống một cánh đồng bên ngoài Tsechow; ném bom cô ở 
Yangcheng; quát mắng cô gần Lingchuang; dùng báng súng trường đánh trên đầu cô một lần. Cuối 
cùng đặt một giá trên đầu cô: chết hoặc sống. Cô tình nguyện: “Một số người Nhật là rất tốt, anh biết 
đấy.”  

Anh ta nói: “Rõ ràng cuộc sống của cô ở Trung Quốc khá được che chở.” Gladys phải cung cấp một 
điều gì đó. 

“Tôi đã đưa một số trẻ em đến một cô nhi viện gần Sian.” 

Anh càu nhàu, không che giấu sự thất vọng: “Cô không nói? Trẻ em? Đến một cô nhi viện?” 

“Vâng, chúng tôi phải vượt qua một số núi.” Burgess nhún vai: “Núi thật sao?” 

“Vâng, tôi tin rằng anh sẽ gọi chúng là những núi thực sự. Hành trình trở nên khó khăn hơn bởi vì 
chúng tôi không thể đi trên những con đường chính. Vâng, chúng tôi cũng phải vượt qua sông Hoàng 
Hà.” 

“Đó là dòng sông nổi tiếng đã nhấn chìm rất nhiều người mà được gọi Nỗi Buồn của Trung Quốc, phải 
không?” 
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Burgess càng trở nên kinh hoàng hơn khi Gladys kể chi tiết chuyến đi của cô. “Cô không còn thức ăn? 
Cô không có tiền ư? Chỉ có cô và 100 đứa trẻ -  nhiều em trong số đó là những đứa trẻ mới biết đi – 
đã đi lang thang trong một tháng vượt qua những ngọn núi, qua sông Hoàng Hà, trốn khỏi các tàu 
tuần tra Nhật Bản và các máy bay ném bom? Và tại Sian, cô được chẩn đoán là bị sốt ban, viêm phổi 
và suy dinh dưỡng? Vâng, cô Aylward, tôi nghĩ những người nghe đài BBC sẽ nghĩ rằng cô đã làm 
một điều gì đó thú vị ...” 
 
Gladys Aylward đã hoàn thành một kỳ công về sức mạnh tuyệt vời. Hôm nay, chúng ta sẽ gặp một 
Anh hùng trong Kinh Thánh, người cũng được biết đến vì sức mạnh tuyệt vời của ông. Cả hai nguồn 
sức mạnh của họ là sẵn sàng cho chúng ta. 
 
Ôn tập 
Đây là một chu kỳ đặc trưng cho lịch sử của Y-sơ-ra-ên trong giai đoạn Các Quan Xét: Dân Y-sơ-ra-
ên không chú ý nhiều đến Đức Chúa Trời và bắt đầu thờ các thần khác của các dân tộc xung quanh 
họ. Đức Chúa Trời cho phép kẻ thù của Y-sơ-ra-ên đánh bại họ. Điều này sẽ thu hút sự chú ý của Y-
sơ-ra-ên trở lại và họ sẽ kêu cầu Chúa cứu họ. Đức Chúa Trời sau đó sẽ dấy lên một quan xét để giải 
cứu họ khỏi kẻ thù của họ. Sam-sôn là một trong các quan xét này. 
 

Sam-sôn 
(Kinh Thánh: Các Quan Xét 13:1-5, 24-25) 

1 Again the Israelites did evil in the eyes of the LORD, so the LORD delivered them into Dân Y-
sơ-ra-ên cứ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân 
Phi-li-tin trọn chan mươi năm.  
2 Vả, có một người Xô-rê-a thuộc về một họ hàng của chi phái Đan, tên là Ma-nô-a; vợ người 
son sẻ, không có con. 3 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người đàn bà ấy mà rằng: 
Kìa, ngươi son sẻ không có con; nhưng ngươi sẽ thọ thai và sanh một đứa trai. 4 Vậy, từ bây 
giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch; 5 vì 
ngươi sẽ có nghén và sanh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ 
trong lòng mẹ sẽ làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời; về sau nó sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi 
tay dân Phi-li-tin. 
************************************************************************* 
“24 Người đàn bà nầy sanh một con trai, đặt tên là Sam-sôn. đứa trẻ lớn lên, và Đức Giê-hô-va 
ban phước cho. 25 Thần của Đức Giê-hô-va khởi cảm động người tại trong dinh Đan, giữa 
khoảng Xô-rê-a và Ê-ta-ôn.” 
Câu hỏi: Sam-sôn là một người Na-xi-rê.  Một người Na-xi-rê có nghĩa gì? [Một người Na-xi-rê 
cam kết phục vụ Đức Chúa Trời cho một mục đích đặc biệt. Thường thì điều này có nghĩa là tuân giữ 
những lời khấn nguyện đặc biệt dành cho Đức Chúa Trời trong giai đoạn phục vụ này]. 
 
Câu hỏi: Kinh Thánh nói rằng Thần của Chúa bắt đầu cảm động Sam-sôn.  Bạn nghĩ điều này 
có nghĩa gì? [Cũng giống như Thánh Linh đã làm vững mạnh Ghê-đê-ôn, Thần của Chúa bắt đầu 
chuẩn bị Sam-sôn cho công việc giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi dân Phi-li-tin]. 
Y-sơ-ra-ên có vấn đề với người Phi-li-tin kể từ khi Giô-suê dẫn dân Y-sơ-ra-ên qua sông Giô-đanh 
vào Đất Hứa. “Đất Hứa” là đất Ca-na-an mà Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ ban cho con cháu Áp-ra-
ham. Vấn đề duy nhất cho người Y-sơ-ra-ên là dân Phi-li-tin đã ở đó. Dân Y-sơ-ra-ên và Phi-li-tin là 
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những kẻ thù cay đắng, và họ thường xuyên đánh nhau. Từ lúc trước khi ra đời, Sam-sôn đã được 
dâng cho Chúa vì mục đích giải cứu Y-sơ-ra-ên ra khỏi sự đàn áp của người Phi-li-tin. 
 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời chọn để giải cứu Y-sơ-ra-ên qua Sam-sôn như thế nào? [Sam-sôn đã 
giải cứu dân Y-sơ-ra-ên qua những kỳ công của sức mạnh tuyệt vời chống lại người Phi-li-tin]. Dưới 
đây là một vài ví dụ: 
 
1) “Sam-sôn đi xuống Thim-na với cha mẹ mình; khi đến vườn nho Thim-na, thấy một con sư 
tử tơ đến đón gầm hét. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Sam-sôn rất mạnh, tuy tay chẳng 
cầm vật chi, song người xé con sư tử đó như xé con dê con vậy...” (Các Quan Xét 14:5-6). 
 
2) Một lần khác, Sam-sôn bị cột bằng dây, được giải thoát khỏi một đội quân 3.000 người Phi-li-tin. 
“Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Sam-sôn, những dây cột cánh tay người trở thành như chỉ 
gai bị lửa đốt, tàn rớt khỏi tay người. Gặp được một cái hàm lừa con mới tinh, người bèn giơ 
tay lượm lấy, và dùng nó đánh một ngàn người” (Các Quan Xét 15:14-15). 
Bấy giờ, Sam-sôn đã làm một số điều mà tôi sẽ không giới thiệu như là các hoạt động gia đình lành 
mạnh: qua đêm với gái mại dâm, đốt lửa và giết hại hàng ngàn người. Nhưng hãy nhớ rằng, mục đích 
của Sam-sôn, điều mà ông được biệt riêng cho, là giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi dân Phi-li-tin. 
Sam-sôn đã có nhiều chiến công anh hùng và can đảm, nhưng câu chuyện của ông có một ý nghĩa 
quan trọng khác cho bạn và tôi. Sam-sôn biết nguồn sức mạnh và quyền năng của mình.  
Câu hỏi: Nguồn sức mạnh của Sam-sôn là gì? [Kinh Thánh nói rằng Thánh Linh của Chúa giáng 
trên ông ban cho ông sức mạnh]. 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời có ban quyền năng cho người ta ngày nay không? [Là những người tin 
Đức Chúa Giê-su Christ, bạn và tôi cũng có sức mạnh và quyền năng to lớn qua Đức Thánh Linh]. 
Cùng một Thánh Linh ban cho Sam-sôn sức mạnh lạ thường là cùng một Đức Thánh Linh ngự trong 
lòng của mọi người tiếp nhận Đức Chúa Giê-su Christ là Đấng Cứu Rỗi và Chúa. 
 
Câu hỏi: Có một sự khác biệt cơ bản giữa cách Đức Chúa Trời sai Thánh Linh của Ngài đến 
với Sam-sôn và cách Ngài đã sai Thánh Linh đến với bạn và tôi hôm nay. Bạn có biết sự khác 
biệt đó là gì không? [Chúng ta sẽ nói về hai đoạn Kinh Thánh có thể giúp giải thích điều này cho 
chúng ta]. 

1. Lắng nghe những gì Đa-vít (người sau này trở thành vua của Y-sơ-ra-ên) viết trong Cựu Ước: 
“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại 
trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng 
cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa...” (Thi Thiên 51:10-11). 

 
2. Bây giờ lắng nghe những gì Giăng viết trong Tân Ước: “…Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu 

lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước 
hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy. Ngài phán điều 
đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh 
Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Giê-su chưa được vinh hiển.” (Giăng 7:37-39). 
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Câu hỏi: Bạn nghe điều gì là khác nhau giữa hai phân đoạn Kinh Thánh? [Trong phân đoạn đầu 
tiên, Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh cho con người trong một khoảng thời gian. Trong phân 
đoạn thứ hai, con người bây giờ nhận được Đức Thánh Linh]. 
Trong thời Cựu Ước và trong những ngày đầu của Tân Ước, Đức Chúa Trời sẽ ngự hoặc ban Thánh 
Linh của Ngài trên con người để hoàn thành mục đích của Ngài qua cá nhân đó. Tuy nhiên, Đức 
Chúa Trời cũng đôi khi cất Thánh Linh của Ngài khỏi con người. Điều này đã xảy ra với Sam-sôn. 
Sam-sôn đã yêu một cô gái Phi-li-tin tên là Đa-li-la. Các nhà lãnh đạo Phi-li-tin đến gặp cô và yêu cầu 
cô dụ dỗ Sam-sôn cho cô biết bí mật về sức mạnh của ông để họ có thể đánh bại và bắt ông. Đổi lại 
họ sẽ làm cho cô trở nên rất giàu có. Vì vậy, Đa-li-la đã nài nỉ Sam-sôn hàng ngày cho đến khi ông 
cảm thấy mệt mỏi vì sự làm phiền của cô và vì vậy ông nói với cô mọi sự: “Dao cạo chẳng hề đưa 
qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ, ta đã làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo, sức 
lực ta sẽ lìa khỏi ta, ta tất trở thành yếu như người khác” (Các Quan Xét 16:17). 
Câu hỏi: Tại sao Sam-sôn không bao giờ cắt tóc? [Tóc của Sam-sôn là lời nhắc nhở bên ngoài có 
thể thấy được về giao ước (hiệp ước) của ông với Đức Chúa Trời và lời hứa nguyện của ông để phục 
vụ Ngài]. Khi cắt tóc, giao ước giữa Đức Chúa Trời và Sam-sôn đã bị phá vỡ, Đức Chúa Trời cất đi 
Thần của Ngài đã ban cho Sam-sôn sức mạnh. 
Kinh Thánh nói: “Đa-li-la thấy người đã tỏ hết sự lòng cho mình, sai mời các quan trưởng Phi-li-
tin, mà rằng: Lần nầy hãy lên, vì hắn đã tỏ hết sự lòng cho tôi. Vậy, các quan trưởng Phi-li-tin 
đi lên nhà nàng, đem bạc trong tay. 19 Nàng khiến Sam-sôn nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi 
một người, biểu cạo bảy mé tóc trên đầu chàng. Như vậy, nàng khởi làm khốn khổ người, sức 
lực bèn lìa khỏi người. 20 Bấy giờ nàng nói: Ớ Sam-sôn, người Phi-li-tin xông hãm ngươi! 
Người thức dậy mà rằng: Ta sẽ ra như các lần trước, và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó! 
Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình” (Các Quan Xét 16:18-20). 
 
Tuy nhiên, trong Tân Ước, Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta mãi mãi! Lắng 
nghe những gì Đức Chúa Giê-su phán: “lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng 
Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh 
được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các 
ngươi và sẽ ở trong các ngươi.” (Giăng 14:16-17). 
 
Câu hỏi: Bạn nhận Đức Thánh Linh khi nào? [Thời điểm mà bạn mời Đức Chúa Giê-su vào đời 
sống của bạn, Đức Thánh Linh đến và ở trong bạn]. 
Câu hỏi: Đức Thánh Linh có lìa bỏ bạn không? [Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ 
lìa bỏ bạn]. 
Câu hỏi: Một số cách mà chúng ta có sức mạnh và quyền năng qua Đức Thánh Linh là gì? [Đây là 
chan đoạn Kinh Thánh bảo chúng ta]: 
 
1. “Người khôn ngoan có sức mạnh, và người tri thức gia thêm năng lực.” (Châm Ngôn 24:5).  

Kinh Thánh nói rằng khôn ngoan là sức mạnh và tri thức là năng lực. 
2. “Công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” (Gia-cơ 5:16).  Lời cầu 

nguyện là quyền năng. 
3. “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng (Đức Chúa Giê-su) ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).  

Đức Chúa Giê-su sẽ ban cho bạn tất cả sức mạnh để làm bất cứ điều gì Ngài yêu cầu bạn; để có 
các quyết định đúng, sức mạnh để lựa chọn cách sống theo cách Chúa muốn chúng ta sống. 
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4. “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.  Hãy mang lấy 
mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ....” 
(Ê-phê-sô 6:10-11). Lời Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta đang trong một trận chiến chống lại tội 
ác và quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta chống lại tội ác. 
Gladys Aylward nhờ cậy sức mạnh của Đức Chúa Trời để hoàn thành các mục đích của Ngài cho 
cô. Sam-sôn đã sử dụng sức mạnh to lớn của ông cho các mục đích của Đức Chúa Trời. Bạn có 
sức mạnh lớn lao như một Cơ Đốc nhân vì quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Trời ở trong bạn.  

 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể sử dụng sức mạnh to lớn của bạn cho Đức Chúa Trời ngày 
nay? 
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BÀI HỌC   # 11: RU-TƠ 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở 
nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của 
tôi” (Ru-tơ 1:16). 
 
Các phẩm chất 
Lòng tốt và sự tận hiến 
 
Thảo luận Câu hỏi 
Hãy suy nghĩ về một trong những người bạn của mình. Tại sao anh ấy hoặc cô ấy là một trong 
những người bạn của bạn? 
Tại sao một trong những người bạn xem bạn là người bạn tốt? 
 
Giới thiệu 
Agnes Bojaxhiu được sinh ra 1910 tại Yugosloavia, và 1928 bà quyết định trở thành một nữ tu sĩ.  Sau 
khi trải qua một thời gian ngắn ở Ailen, bà được đưa đến một tu viện ở thành phố Darjeeling ở vùng 
Đông Bắc Ấn Độ. Khi 21 tuổi bà đã chọn tên Teresa. 
Lúc đầu bà đã dạy địa lý tại một trường học nữ ở Calcutta. Nhưng có những nhu cầu khác trong thành 
phố. Có rất nhiều người vô gia cư và ăn xin. Những người lang thang và mồ côi sống trên đường phố. 
Năm 1946, Teresa từ bỏ việc làm giáo viên để chăm sóc người nghèo khổ ở khu ổ chuột của 
Calcutta. Năm 1948 bà trở thành một công dân Ấn Độ. Năm 1950, bà thành lập Dòng Thừa Sai Bác Ái 
của các nữ tu sĩ. 
Công việc ban đầu của bà là ở giữa các trẻ em và dạy các em tự chăm sóc bản thân và học các kỹ 
năng đọc và viết cơ bản. Bà đã tuyển nhân sự lần đầu tiên vào năm 1949 và nhiều người khác đã 
tham gia với bà trong vài năm tiếp theo. Năm 1952, bà thành lập Nhà Kalighat cho người sắp chết và 
thành lập một Trại Phong để giúp đỡ người mắc bệnh phong. Đến năm 2000, hơn 3.000 nữ tu sĩ 
thuộc Dòng Thừa Sai Bác Ái, điều hành các trung tâm trong hơn một trăm quốc gia. 
Bà sống ở giữa những người bà giúp đỡ. Bà chăm sóc người ta vì họ cần chăm sóc và không mong 
đợi gì từ họ. Bà đã tình nguyện phó sự sống của mình để yêu thương và bày tỏ lòng thương xót đối 
với tất cả mọi người. 

************************************************************** 
Không có ai phục vụ “Đức Chúa Giê-su của bà” hơn là Mẹ Teresa. Bài học của chúng ta hôm nay là 
về một anh hùng trong Kinh Thánh người đã bày tỏ lòng tận hiến và lòng tốt. Tên bà là Ru-tơ. 
Bối cảnh 
Câu chuyện về Ru-tơ được đặt trong thời của các quan xét và xảy ra trong một thời gian hòa bình tạm 
thời giữa Y-sơ-ra-ên và nước Mô-áp. 
 

Ru-tơ 
(Kinh Thánh: Ru-tơ 1:1-16, 2:1-12, 4:13-17) 
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1 Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ, có một người từ Bết-lê-hem xứ 
Giu-đa, đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Mô-áp. 2 Người tên là Ê-li-mê-léc, 
vợ tên là Na-ô-mi, hai con trai tên là Mạc-lôn và Ki-li-ôn, đều là dân Ê-phơ-rát về Bết-lê-hem 
trong xứ Giu-đa. Đến xứ Mô-áp, chúng bèn ở tại đó. 3 Ê-li-mê-léc, chồng của Na-ô-mi, qua đời, 
để nàng lại với hai con trai mình. 4 Chúng nó cưới vợ trong người nữ Mô-áp, người nầy tên là 
Ọt-ba, người kia tên là Ru-tơ; họ ở tại đó độ mười năm. 5 Kế sau, Mạc-lôn và Ki-li-ôn cũng 
thác, để Na-ô-mi ở lại, không chồng không con.  
6 Bấy giờ, Na-ô-mi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái xem dân sự Ngài, và ban lương 
thực cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình, đặng từ xứ Mô-áp trở về. 7 Vậy, người lìa bỏ chỗ 
mình đã ở, cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Giu-đa.  
8 Nhưng Na-ô-mi nói cùng hai dâu mình rằng: Mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Đức 
Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người thác của chúng ta, và đã đãi chính 
mình ta! 9 Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới! Rồi 
người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc, 10 và nói rằng: Chúng tôi sẽ đi với mẹ 
đến quê hương của mẹ. 11 Na-ô-mi đáp: Hỡi hai con gái ta, hãy trở về, đi với mẹ làm chi? Mẹ 
há còn những con trai trong lòng có thế làm chồng chúng con sao? 12 Hỡi hai con gái ta, hãy 
trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông mong, từ 
chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, 13 chúng con há lại muốn đợi cho 
đến chúng nó khôn lớn, và không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu 
thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại 
mẹ. 14 Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Đoạn, Ọt-ba hôn và từ biệt bà gia mình; còn Ru-tơ không 
chịu phân rẽ người.  
15 Na-ô-mi nói cùng Ru-tơ rằng: Nầy, chị con đã trở về quê hương và thần của nó; con hãy trở 
về theo nó đi. 16 Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở 
nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là 
Đức Chúa Trời của tôi.” 
 
Câu hỏi: Ru-tơ có hai phẩm chất gì được bày tỏ trong câu chuyện này? [Lòng tốt và sự tận hiến]. 
 
Lòng tốt của Ru-tơ 
Câu hỏi: Ru-tơ bày tỏ lòng tốt với Na-ô-mi như thế nào? [Ru-tơ không phải tiếp tục ở với Na-ô-mi 
sau khi chồng của cô chết, nhưng cô đã chọn để đối xử tốt với Na-ô-mi và ở lại với bà. Cô không để 
bà ở một mình]. Kinh Thánh nói: “Cầu xin CHÚA đối xử tốt với các con, như các con đã đối xử 
tốt với những người đã qua đời và với mẹ...” (c. 8). 
 
Sự tận hiến của Ru-tơ 
Câu hỏi: Ru-tơ bày tỏ sự tận hiến với Na-ô-mi như thế nào? [Ru-tơ đã sẵn lòng tận hiến hoàn 
toàn cho Na-ô-mi, dân Y-sơ-ra-ên và Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên]. 
“Mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, 
tức là Đức Chúa Trời của tôi” (c. 16).  Sự tận hiến Ru-tơ dành cho Na-ô-mi đến từ loại tình yêu làm 
trọn mạng lệnh của Đức Chúa Trời: “Yêu người lân cận như mình” (Lê-vi 19:18).  Ru-tơ xem lợi ích 
của Na-ô-mi trên lợi ích của cô. 
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Câu hỏi: Điều rất bất thường về lòng tốt và sự tận hiến của Ru-tơ đối với Na-ô-mi là gì? [Dân 
Mô-áp và dân Y-sơ-ra-ên từng là những kẻ thù cay đắng đến thời điểm hòa bình gần đây]. Mặc dù hai 
nước đang trong thời kỳ hòa bình, vẫn có thể có sự oán giận đối với nhau. Đó là lý do tại sao nó càng 
nổi bật hơn là Ru-tơ xem lợi ích của Na-ô-mi trên lợi ích của cô.  
 
Vậy Na-ô-mi và Ru-tơ trở về Giu-đa và đến thành Bết-lê-hem nhỏ bé. Bấy giờ Na-ô-mi có một người 
bà con là một người có chỗ đứng cao trong cộng đồng. Tên ông là Bô-ô. Na-ô-mi và Ru-tơ không có 
tài sản gì, vì vậy một ngày nọ Ru-tơ đã đi mót lúa từ những cánh đồng gần thành. 
 
Câu hỏi: Làm sao Ru-tơ có thể nhặt lấy lúa từ những cánh đồng của người khác mà không gặp 
rắc rối? [Vào thời đó, có một luật cho phép người nghèo mót lúa còn sót lại từ mùa gặt]. 
 
Câu hỏi: Bạn nghĩ Ru-tơ đi lang thang vào cánh đồng của ai? [Hóa ra là, cô thấy mình đang mót 
lúa từ một cánh đồng thuộc sở hữu của Bô-ô]. 
Bết-lê-hem là một thành nhỏ và trong một thành nhỏ ai cũng biết mọi người khác. Ngay ngày đó, Bô-ô 
gặp Ru-tơ khi cô đang mót lúa trong ruộng của ông. Vì cô là người mới trong thành, cho nên ông hỏi 
cô là ai. Khi Bô-ô phát hiện ra cô là ai, ông đối xử tốt với cô. 
 
Bô-ô nói cùng Ru-tơ rằng: Hỡi con gái ta, hãy nghe, chớ đi mót trong ruộng khác, và cũng 
đừng xa khỏi chỗ nầy. Hãy ở cùng các tớ gái ta; 9 xem người ta gặt trong ruộng ở nơi nào, thì 
hãy đi theo đó. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến nàng. Nếu có khát, hãy đi uống nước nơi 
bình của chúng sẽ múc cho.  
10 Ru-tơ bèn sấp mình xuống dưới chân người, cúi đầu đến đất, mà thưa rằng: Vì duyên cớ 
nào tôi được ơn trước mặt ông, đến đỗi ông đoái xem tôi, vốn là một người ngoại bang? 11 
Bô-ô đáp: Người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng, từ khi 
chồng nàng chết, và cách nào nàng đã lìa cha mẹ, xứ sở sanh của nàng, đặng đi đến một dân 
tộc mà nàng không biết trước. 12 Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm; nàng đã 
đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; cầu xin Ngài thưởng cho nàng 
cách trọn vẹn. 13 Nàng thưa rằng: Hỡi chúa! Chúa đã an ủi và giục lòng kẻ tôi tớ chúa, cầu 
chúa lấy lòng ân huệ đãi tôi, dẫu rằng tôi không đồng bực cùng các tớ gái chúa! 
14 Trong bữa ăn, Bô-ô lại nói cùng nàng rằng: Hãy lại gần, ăn bánh nầy và nhúng miếng nàng 
trong giấm. Vậy, nàng ngồi gần bên các con gặt. Người đưa cho nàng hột mạch rang, nàng ăn 
cho đến no nê, rồi để dành phần dư lại. 
 
Câu hỏi: Bạn nghĩ tại sao Bô-ô đối xử tốt với Ru-tơ? [Bởi vì lòng tốt của Ru-tơ với Na-ô-mi, người 
bà con của ông]. 
 
“Bô-ô đáp: Người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng, từ khi 
chồng nàng chết, và cách nào nàng đã lìa cha mẹ, xứ sở sanh của nàng, đặng đi đến một dân 
tộc mà nàng không biết trước. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm; nàng đã đến 
núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách 
trọn vẹn” (Ru-tơ 2:8-12). 
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Không có những lời tiên tri nào được nói thêm. Bô-ô tiếp tục chăm sóc Ru-tơ và Na-ô-mi, và sau đó 
ông cưới Ru-tơ làm vợ. 
 
Câu hỏi: Bạn có biết cách Ru-tơ cùng với bạn và tôi được Đức Chúa Trời thưởng không? [Bởi 
vì các phẩm chất của bà về lòng tốt và sự tận hiến, Đức Chúa Trời đã hành động qua bà để tiếp tục 
chương trình cứu rỗi của Ngài cho thế giới]. Các bạn thấy đấy, Chúa đã ban cho Bô-ô và Ru-tơ một 
con trai, và họ đặt tên cho con trai là Ô-bết. Ô-bết trở thành cha của Gie-sê. 
 
Câu hỏi: Bạn có biết ai là con trai của Gie-sê không? [Đa-vít, người sẽ trở thành vua của Y-sơ-ra-
ên. Từ dòng Đa-vít sẽ có một người tên là Giô-sép, người đã trở thành chồng của một cô gái tên là 
Ma-ri, người đã sinh ra Giê-su, được gọi là Đấng Christ.  
 
Câu hỏi: Lẽ thật khác nào câu chuyện này cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời và về chúng ta? 
[Đức Chúa Trời có một kế hoạch và một mục đích cho mọi người. Đức Chúa Trời không luôn luôn 
chọn người lớn nhất hoặc mạnh nhất hoặc giàu nhất để hoàn thành mục đích của Ngài]. 
 
Câu chuyện về Ru-tơ là một câu chuyện về lòng tốt và sự tận hiến. Kinh Thánh khuyến khích chúng ta 
sống tận hiến với Đức Chúa Trời và với người khác. 
 
Câu hỏi: Một số cách gì chúng ta có thể sống tận hiến với Chúa? Hãy đối xử tốt với người khác, 
như Đức Chúa Trời đã đối xử tốt với bạn; có những quyết định đúng về cách bạn đối xử với thân thể 
của bạn, bao gồm việc có những quyết định đúng về những điều bạn đưa vào tâm trí mình]. 
 
Câu hỏi: Tại sao thật là quan trọng để có những quyết định đúng đắn về những điều đi vào tâm 
trí bạn? [Hãy nhớ rằng, điều gì đi vào tâm trí bạn sẽ ở đó. Hãy đưa điều tốt và tinh sạch vào tâm trí 
bạn càng nhiều càng tốt,]. Hãy cảnh giác về những lời bài hát bạn nghe đang nói gì, và nội dung của 
các video và phim mà bạn xem là gì. Có hành vi bạo lực và không đúng mà bạn muốn phát lại trong 
tâm trí của bạn không? 
 
Câu hỏi: Một số cách bạn có thể tận hiến với người khác là gì?  
• “Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện...” (Cô-lô-se 4:2).  Dành thì giờ với Đức Chúa 

Trời qua sự cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. 
• “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” (Xuất 20:12).  Tận hiến chính mình thực hành vâng lời và hiếu 

kính cha mẹ và các thành viên gia đình của bạn. 
• “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường 

nhau” (Rô-ma 12:10). 
• “Lo chăm chỉ làm việc lành: đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người” (Tít 3:8).  Dành 

thời gian làm việc lành. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể biết được một quyết định hoặc hoạt động nào là tốt? [Nếu bạn 
phải lưỡng lự để quyết định đó có phải là một hoạt động tốt hay không, hãy kiểm tra nó hoặc tìm kiếm 
lời khuyên trước khi cam kết]. 
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BÀI HỌC # 12: SA-MU-ÊN 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Còn cậu bé Sa-mu-ên cứ lớn lên, Đức Giê-hô-va và người ta đều lấy làm đẹp lòng người” (1 
Sa-mu-ên 2:26). 
 
Các phẩm chất 
Vâng lời và tận hiến  
 
Thảo luận Câu hỏi 
Bạn có các trách nhiệm gì trong gia đình mình? 
 
Hoạt động 
Bạn sẽ cần: 

1. Một muỗng canh 
2. Dầu ăn 
3. Nước 
4. Màu thực phẩm 
5. Bình có nắp đậy 

 
Cho 2 muỗng canh nước vào bình và thêm vài giọt màu thực phẩm. Bây giờ đổ 2 muỗng canh dầu 
vào bình. Đậy nắp bình và lắc mạnh. 
Nói về những gì đã xảy ra khi dầu và nước đã được trộn lẫn. Tại sao bạn nghĩ rằng điều này xảy ra? 
[Chúng không được tạo nên cùng một loại]. Mặc dù dầu và nước dường như trộn lẫn khi bạn lắc bình, 
nhưng chúng tách ra khi bạn đặt bình xuống. 
 
Giới thiệu 
Lin Huo-ping rất muốn có một con trai. Cô cầu nguyện: “Chúa ơi, con sẽ dâng đứa con này lại để phục 
vụ Ngài, nếu Ngài sẽ cho con một đứa con trai.” 
Đúng như lời của cô, Huo-ping dâng con trai mình để phục vụ Chúa. Khi cậu bé lớn lên thành một 
thanh niên, anh muốn có một cái tên phản ánh sứ mệnh của mình trong đời: rao giảng Lời Chúa và 
chia sẻ tình yêu của Chúa với dân chúng của mình. Tên anh chọn có nghĩa là “Watchman” (Người 
canh giữ). 
Sự giảng dạy của anh đã bắt đầu mở ra nhiều “hội thánh tư gia” ở Trung Quốc. Các hội thánh này tiếp 
tục ngay cả sau khi những người Cộng Sản cố gắng để đóng cửa nhà thờ. Watchman Nee đã bị Cộng 
Sản bắt giữ và ở tù cho đến khi ông chết, nhưng các tác phẩm của ông vẫn dạy cho nhiều người trên 
thế giới (Trích từ Các Câu Chuyện Anh Hùng, bởi Dave & Neta Jackson, Bethany House, 1997, tr. 93-
94). 

************************************************************************ 
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Watchman Nee không pha trộn với thế gian xung quanh anh. Bài học hôm nay nói về một cậu bé cũng 
không pha trộn với thế gian xung quanh mình. Nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu cách cậu bé tôn trọng Đức 
Chúa Trời và cách Đức Chúa Trời tôn trọng cậu bé. 
 
 
Bối cảnh 
Sa-mu-ên được mẹ dâng cho Chúa trước khi được sinh ra và lớn lên phục vụ Chúa trong đền tạm 
(đền thờ ở Giê-ru-sa-lem chưa được xây).  Sa-mu-ên trở thành vị quan xét cuối cùng của Y-sơ-ra-ên 
và tiên tri người Đức Chúa Trời sử dụng để lập vua đầu tiên trong Y-sơ-ra-ên. 

Sa-mu-ên 
(Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên) 

Có một người tên là Ên-ca-na có vợ tên là An-ne. Bà không thể sanh cho ông một đứa con nào. Một 
hôm, bà cầu nguyện với Chúa và hứa rằng: “Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn 
quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con 
đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va” (1 Sa-mu-ên 1:11). 
 
Câu hỏi: Ai là anh hùng khác trong Kinh Thánh mà chúng ta đã nói đến, người đã được dâng 
cho Chúa từ trước khi được sinh ra? [Sam-sôn]. 
 
Đức Chúa Trời tôn trọng lời cầu nguyện của bà và bà đã sinh ra một con trai tên là Sa-mu-ên. An-ne 
giữ lời hứa nguyện của mình với Chúa và sau khi Sa-mu-ên đã đủ lớn, bà đưa người đến đền thờ. Bà 
dẫn Sa-mu-ên đến với thầy tế lễ Ê-li, và nói: 
 “Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì 
vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn 
mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va.” (1 Sa-mu-ên 1:27-28). 
Câu hỏi: Phẩm chất đầu tiên hay đặc tính thiết yếu của Sa-mu-ên mà chúng ta biết là gì? [Ông 
thờ phượng Chúa]. Khi còn rất trẻ, thậm chí trước khi ông biết Đức Chúa Trời một cách cá nhân, Sa-
mu-ên đã thờ phượng Chúa. 
Câu hỏi: Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời bằng những cách nào? [Cầu nguyện, ngợi khen, 
bài hát, thái độ và hành vi]. 
Có ba câu khác cho chúng ta biết về tính cách của Sa-mu-ên: 
 
1. Thầy tế lễ Hê-li có hai con trai không kính sợ Đức Chúa Trời và liên tục làm điều không tốt. “Còn 

Sa-mu-ên phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va...” (1 Sa-mu-ên 2:18). 
 
Câu hỏi: Bạn nhận thấy gì về một em trai hoặc em gái khi chúng ở cùng anh hoặc chị? [Một em 

trai hoặc em gái thường xuyên bắt chước anh hoặc chị]. 
Câu hỏi: Tại sao bạn nghĩ rằng Sa-mu-ên không bắt chước các anh của mình? [Kinh Thánh bảo 

chúng ta rằng Sa-mu-ên liên tục giữ mình trước mặt Đức Chúa Trời]. 
Câu hỏi: Các người cha, tại sao việc bạn dạy con cái Lời của Đức Chúa Trời là rất quan trọng? 

[Để chúng, như Sa-mu-ên, có thể học để kính sợ Đức Chúa Trời và học cách sống theo lời Ngài]. 
 



Dad’s and Kids Together in God’s Word   61 
 

 

2. “Còn cậu bé Sa-mu-ên khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va” (1 Sa-mu-ên 2:21).  Sa-mu-ên 
không từ bỏ Đức Chúa Trời, như hai con trai của Hê-li đã làm; thay vì ông tiếp nhận những lời của 
Đức Chúa Trời và các mạng lệnh của Ngài. 

 
Câu hỏi: Làm sao gia đình bạn có thể lớn lên trong sự hiện diện của Chúa? [Cầu nguyện, đọc 

Kinh Thánh, thờ phượng]. 
3. “Còn cậu bé Sa-mu-ên cứ lớn lên, Đức Giê-hô-va và người ta đều lấy làm đẹp lòng người” 

(1 Sa-mu-ên 2:26). 
 
Câu hỏi: Kinh Thánh nói rằng Sa-mu-ên lớn lên về tầm vóc (in stature). Từ tầm vóc có nghĩa là 
gì? [Trong trường hợp này, tầm vóc nghĩa là có chỗ đứng tốt ở giữa những người khác]. Sa-mu-ên 
được người ta tôn trọng và nghĩ tốt vì sự tận hiến và sự phục vụ Chúa của ông. 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể lớn lên về tầm vóc trong gia đình và ở giữa những người 
trong cộng đồng của bạn? [Đi theo gương của Sa-mu-ên. Hãy giữ Đức Chúa Trời trước mặt bạn, 
làm những việc mà sẽ tôn trọng người khác]. 
Câu hỏi: Một số cách khác mà bạn có thể dành thời gian trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời 
là gì? [Luôn luôn giữ Chúa trong tâm trí; dâng mình để phục vụ Ngài với những khả năng mà Ngài đã 
ban cho bạn]. 
Có một phần khác trong tính cách của Sa-mu-ên chúng ta nên nói đến. Kinh Thánh nói: “Vả, Sa-mu-
ên chưa biết Đức Giê-hô-va; lời Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ ra cho người” (1 Sa-mu-ên 
3:7).  Sa-mu-ên đã dành tất cả thời gian này học hỏi về Đức Chúa Trời và làm thế nào để phục vụ và 
vâng lời Ngài, nhưng ông vẫn chưa biết Đức Chúa Trời một cách cá nhân và mục đích mà Đức Chúa 
Trời đã có cho cuộc đời ông. 
 
Câu hỏi: Chương trình của Đức Chúa Trời cho Sa-mu-ên là gì? [Lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên và rao 
truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời cho tất cả dân Y-sơ-ra-ên]! 
Câu hỏi: Tại sao là quan trọng cho Sa-mu-ên dành thời gian học hỏi về Đức Chúa Trời và cách 
để phục vụ và vâng lời Ngài? [Cũng như Môi-se, cũng như Giô-suê, Sa-mu-ên được chuẩn bị để 
gánh lấy các trách nhiệm Đức Chúa Trời sắp giao cho ông, và ông phải sẵn sàng hoàn toàn]. 
Câu hỏi: Tại sao là quan trọng cho Sa-mu-ên để biết Đức Chúa Trời một cách cá nhân? [Để Sa-
mu-ên không thể chỉ biết về Đức Chúa Trời mà thật sự biết Đức Chúa Trời].  Sa-mu-ên là đại diện của 
Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên.  Nếu ông không biết rõ Đức Chúa Trời thì thật là khó cho ông trở 
thành một đại diện tốt. 
Câu hỏi: Tại sao là quan trọng cho để dành thì giờ học hỏi về Đức Chúa Trời và cách để phục 
vụ và vâng lời Ngài? [Cũng như Sa-mu-ên, Đức Chúa Trời có một mục đích và một chương trình 
cho cuộc đời bạn. Đức Chúa Trời muốn bạn được chuẩn bị cho các trách nhiệm đó và làm tốt một 
công việc với các trách nhiệm]. 
Câu hỏi: Mong ước thành thật nhất của Đức Chúa Trời cho bạn ngày nay là gì? [Mong ước 
thành thật nhất của Đức Chúa Trời cho bạn là bạn biết Ngài một cách cá nhân]. 
Kinh Thánh nói: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?” (Ma-thi-
ơ 16:26).  Bạn có thể có tất cả những điều bạn muốn, bạn có thể làm tất cả những điều tốt cho người 
khác, bạn có thể là tuyệt vời trong tất cả các loại thể thao, bạn có thể gần gũi với tất cả các loại người 
dễ chịu, nhưng bạn sẽ có một cuộc sống trống rỗng nếu bạn không có mối quan hệ cá nhân với Đức 
Chúa Trời. 
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Giống như Sa-mu-ên cho chúng ta thấy, Đức Chúa Trời muốn sự thờ phượng, sự tôn trọng, sự phục 
vụ và sự vâng phục của bạn, nhưng những gì Ngài thực sự muốn là bạn mời Đức Chúa Giê-su Christ 
vào trong lòng của bạn. 
Câu hỏi: Bạn có biết Đức Chúa Giê-su Christ một cách cá nhân không?  Bạn có mở cửa lòng 
mình cho Đức Chúa Giê-su và mời Ngài ngự vào và sống trong lòng bạn không? 
Đức Chúa Giê-su phán: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì 
ta sẽ vào cùng người ấy...” (Khải Huyền 3:20).  Nếu bạn chưa bao giờ mở cửa lòng mình, Đức 
Chúa Giê-su đang chờ đợi để ngự vào, nếu bạn mời Ngài thì Ngài sẽ ngự vào và bắt đầu thay đổi bạn 
một cách kỳ diệu. 
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BÀI HỌC # 13: SAU-LƠ (Phần 1) 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong 
các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 
3:5-6). 
 
Các phẩm chất 
Vâng lời & tận hiến 
 
Thảo luận Câu hỏi 
Nếu bạn được bầu làm tổng thống của Hoa Kỳ, hành động đầu tiên bạn sẽ làm là gì? 
 
Giới thiệu 
Người ta nói về ông rằng “Khi ông đã thấy linh hồn mình cần Đức Chúa Giê-su Christ, thì ông khao 
khát đem Đức Chúa Giê-su Christ đến cho mọi linh hồn.” Ở tuổi 44, một sự bồn chồn lạ lùng đến trên 
ông. Ông đã nhìn thấy hàng trăm linh hồn được cứu và hàng chục hội thánh được thành lập. Nhưng 
linh hồn của ông bị đốt cháy với một khao khát không thể miêu tả để hoàn thành lời hứa của Chúa: 
“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm 
việc lớn hơn nữa…” (Giăng 14:12). 
Đọc một quyển sách của Charles Finney, một nhà truyền giáo vào giữa những năm 1800, người đã 
nói rằng các định luật thuộc linh quản trị một mùa gặt thuộc linh (khi người ta tiếp nhận Đức Chúa Giê-
su Christ làm Chúa Cứu Thế của họ) là thật và đáng tin cậy như các định luật của một mùa gặt tự 
nhiên, ông nói: “Tôi sẽ tìm hiểu những định luật thuộc linh này là gì và tuân theo chúng, bất kể giá 
phải trả có thể là gì.” 
Ông bắt đầu một nghiên cứu sâu sắc về mọi phân đoạn trong Kinh Thánh liên quan đến Đức Thánh 
Linh. Ông thức dậy thường xuyên vào lúc 5 giờ sáng hoặc thậm chí sớm hơn vào buổi sáng để học 
Kinh Thánh và cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy ông. Một buổi tối khi đang chia sẻ với 
một khán giả gồm những người chưa được cứu, ông thấy sự tin chắc sâu sắc được viết trên mọi mặt 
và hầu như mọi người đều có một lập trường mở ra cho Đấng Christ. Một thời gian ngắn sau đó, ông 
đã viếng thăm Hàn Quốc và được khuấy động bởi sự tuôn đổ những ơn phước của Đức Chúa Trời 
một cách lạ lùng trên những người đó. Những kết quả diệu kỳ ở Hàn Quốc, ông nhấn mạnh là:  
 “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức 
Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (Xa-cha-ri 4:6). Người dân Hàn Quốc đã đầu phục Thánh Linh của 
Đức Chúa Trời và đã nhận được quyền năng thiên thượng. 
Jonathan Goforth là một nhà truyền giáo ở Trung Quốc từ năm 1888 đến 1933 (bạn sẽ gặp ông cụ thể 
hơn trong bài học # 22). Ông biết rằng nếu ông muốn Đức Chúa Trời sử dụng ông một cách mạnh 
mẽ, ông cần phải hoàn toàn đầu phục Ngài để Đức Chúa Trời có thể hành động đầy trọn hơn qua 
ông. Hôm nay, chúng ta sẽ gặp Sau-lơ, vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên và học cách Chúa có thể làm 
những việc vĩ đại qua chúng ta. 
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Bối cảnh 
Hãy nhớ rằng Sa-mu-ên là vị quan xét cuối cùng của Y-sơ-ra-ên. Khi Sa-mu-ên đã già, ông chỉ định 
các con trai ông làm các quan xét trên Y-sơ-ra-ên.  Nhưng họ không đi theo gương của Sa-mu-ên và 
họ là những người không thành thật. Vì vậy tất cả các trưởng lão Y-sơ-ra-ên tập họp và đến cùng Sa-
mu-ên và nói: “Các con trai ông lại chẳng noi theo gương của ông. Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi 
một vua đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đã có rồi.”  Sa-mu-ên đem lời yêu cầu của 
trưởng lão đến với Chúa. Chúa đã biết rằng dân Y-sơ-ra-ên đã từ chối Ngài là Vua của họ, vì vậy 
Chúa trả lời Sa-mu-ên: “Hãy nghe theo lời họ và cho họ một vua.” 
Câu hỏi: Điều gì làm bạn khác biệt với mọi người khác trên trái đất này? [Khi Đức Chúa Trời đặt 
bạn vào trong lòng mẹ, dấu vân tay, cá tính, đặc tính thể chất, khả năng của bạn đã được dệt lại với 
nhau để làm cho bạn khác biệt và độc đáo]. 
Câu hỏi: Cho đến bây giờ, điều gì làm cho Y-sơ-ra-ên khác biệt với mọi dân khác trên đất? 
[Đức Chúa Trời là Vua của họ]. 
 
Câu hỏi: Tại sao bây giờ họ từ chối Đức Chúa Trời là vua của họ? [họ muốn giống như tất cả các 
dân tộc khác]. 
 

Sau-lơ (Phần 1) 
(Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên chương 8-10 được chọn) 

“Bấy giờ, có một người Bên-gia-min, tên là Kích, con trai A-bi-ên, cháu Xê-rô, chắt Bê-cô-rát, 
chít A-phi-ác, là con trai của một người Bên-gia-min. Kích vốn một người dõng sĩ, có một con 
trai, tên là Sau-lơ, còn trẻ và lịch sự. Trong dân Y-sơ-ra-ên chẳng ai lịch sự bằng người; người 
cao hơn cả dân sự từ vai trở lên.…” (1 Sa-mu-ên 9:1-2). 
 
Kinh Thánh mô tả cách Đức Chúa Trời bày tỏ kế hoạch của Ngài cho Sa-mu-ên về việc cho Y-sơ-ra-
ên một vị vua  
“Ngày mai, tại giờ nầy, ta sẽ sai một người ở xứ Bên-gia-min đến cùng ngươi; ngươi sẽ xức 
dầu cho người làm vua của dân Y-sơ-ra-ên ta. Người sẽ giải cứu dân ta khỏi tay dân Phi-li-tin; 
vì ta đã đoái xem dân ta, và tiếng của chúng đã thấu đến ta” (9:16). 
 
Sa-mu-ên tìm thấy Sau-lơ và bảo ông rằng Đức Chúa Trời đã chọn ông làm vua của Y-sơ-ra-ên và 
ông là người mà cả Y-sơ-ra-ên đang chờ đợi. “Sau-lơ đáp: Tôi chỉ là một người Bên-gia-min, là 
một chi phái nhỏ hơn hết trong Y-sơ-ra-ên; nhà tôi lại là hèn mọn hơn hết các nhà của chi phái 
Bên-gia-min. Nhân sao ông nói với tôi giọng như vậy” (1 Sa-mu-ên 9:21). 
 
Câu hỏi: Đáp ứng của Sau-lơ có giống như đáp ứng của người khác trong Kinh Thánh khi Đức 
Chúa Trời bảo họ rằng Ngài đã chọn họ làm lãnh đạo dân của Ngài không? [Môi-se, Ghê-đê-ôn]. 
Sau khi Sa-mu-ên chỉ dẫn Sau-lơ một số điều, ông nói với Sau-lơ: “6Thần của Đức Giê-hô-va sẽ 
cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác. 7 Khi ngươi thấy 
các dấu hiệu nầy xảy ra, thì hãy tùy cơ mà làm; vì Đức Chúa Trời ở cùng ngươi!  
8 Đoạn hãy đi xuống trước ta đến Ghinh-ganh, ta sẽ theo ngươi ở đó đặng dâng của lễ thiêu và 
của lễ thù ân. Ngươi sẽ đợi bảy ngày cho đến chừng ta tới; bấy giờ ta sẽ dạy ngươi điều phải 
làm.  
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9 Sau-lơ vừa xây lưng lìa khỏi Sa-mu-ên, Đức Chúa Trời bèn đổi lòng người ra khác, và các 
dấu hiệu đã bảo trước đều ứng nghiệm nội ngày ấy (1 Sa-mu-ên 10:6-9).” 

************************************************ 
“10:17 Sa-mu-ên nhóm hiệp dân sự trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mích-ba, 18 rồi nói cùng dân 
Y-sơ-ra-ên rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vầy: Ta đã đem Y-sơ-ra-
ên ra khỏi Ê-díp-tô; ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay dân Ê-díp-tô và khỏi tay mọi vua hà hiếp 
các ngươi. 19 Ngày nay các ngươi từ chối Đức Chúa Trời của các ngươi, là Đấng đã giải cứu 
các ngươi khỏi mọi sự hoạn nạn và nguy hiểm; các ngươi đã thưa cùng Ngài rằng: Xin hãy lập 
một vua quản trị chúng tôi! Vậy bây giờ, hãy ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va từ chi phái và 
từ hằng ngàn người.” 
20 Sa-mu-ên biểu mọi chi phái Y-sơ-ra-ên đến gần, rồi chi phái Bên-gia-min được chỉ định. 21 
Người biểu chi phái Bên-gia-min đến gần từ họ hàng, rồi họ Mát-ri được chỉ định. Đoạn, Sau-
lơ, con trai của Kích, được chỉ định. Người ta tìm Sau-lơ, nhưng không thấy. 22 Chúng bèn hỏi 
lại Đức Giê-hô-va rằng: Còn có người nào khác sẽ đến đây chăng? Đức Giê-hô-va đáp: Kìa, nó 
ẩn trong đồ đạc kia.” 
23 Người ta chạy tìm người tại chỗ đó. Sau-lơ ra mặt giữa dân sự, người cao hơn cả chúng từ 
vai trở lên. 24 Sa-mu-ên nói cùng cả dân sự rằng: Các ngươi có thấy người mà Đức Giê-hô-va 
đã chọn chăng? Trong cả dân sự không có ai giống như người. Hết thảy đều tung hô mà la lên 
rằng: Nguyện vua vạn tuế!” (10:17-24) 
 
Câu hỏi: Môi-se, Ghê-đê-ôn và Sau-lơ có điểm gì giống nhau? [Họ là những người bình thường 
lúc đầu không tin rằng họ có thể làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu họ]. 
Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời chọn Sau-lơ làm vua? [Đức Chúa Trời biết Sau-lơ có các phẩm 
chất để trở nên một người lãnh đạo lớn]. 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời đã làm gì cho Sau-lơ để giúp lập ông làm vua? [Đức Chúa Trời đã sai 
Thánh Linh của Ngài đến trên Sau-lơ để giúp ông hoàn thành tất cả những gì Ngài đã dự định cho 
ông ta làm]. 
Câu hỏi: Điều duy nhất khiến Sau-lơ không tin rằng ông có thể là một vị vua lớn? [Sau-lơ!]. Sau-
lơ không có niềm tin vào chính mình.  Ông đã đi ẩn mình khi ông được giới thiệu cho dân chúng là 
vua của họ. 
Câu hỏi: Điều gì thật sự đang giữ Sau-lơ lại? [Đức tin và sự tin cậy của ông trong Đức Chúa Trời].  
Sau-lơ không tin rằng Đức Chúa Trời đang kiểm soát tình huống và có thể giúp ông trở nên một 
người lãnh đạo lớn. 
Câu hỏi: Hãy nghĩ về Môi-se, Ghê-đê-ôn và Sau-lơ? Gương của họ là những nhà lãnh đạo 
được Chúa chọn dạy chúng ta điều gì ngày nay? [Giống như Môi-se, Ghê-đê-ôn và Sau-lơ, bạn 
cũng có thể làm những điều lớn cho Đức Chúa Trời]. Kinh Thánh nói: 
 “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong 
các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 
3:5-6). 
Câu hỏi: Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể sử dụng bạn để làm những việc lớn cho Ngài? 
[Hãy nhớ rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đang hành động qua bạn để hoàn thành mục đích của 
Ngài]. Đức Chúa Trời đã tạo ra bạn như một người độc nhất và khác biệt để hoàn thành mục đích của 
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Ngài qua bạn. Bởi vì cách mà Ngài đã tạo nên bạn và nơi Ngài đã đặt bạn, không ai khác có thể làm 
cho Ngài những gì Ngài đã tạo nên bạn để làm. 
Câu hỏi: Phần công việc của bạn là gì? [Phần công việc của bạn là sẵn sàng, tin cậy và vâng lời].  
Cầu hỏi Chúa những gì Ngài muốn bạn làm cho Ngài và cầu xin Ngài giúp bạn hoàn thành công việc 
đó.  
Sau-lơ là một anh hùng trong Kinh Thánh. Ông đã hoàn thành những điều lớn cho Đức Chúa Trời khi 
chúng ta sẽ nói đến trong bài học tiếp theo của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng sẽ nói về một số sự 
lựa chọn sai lầm mà Sau-lơ và dân Y-sơ-ra-ên đã làm, và cách Đức Chúa Trời hành động qua những 
lựa chọn đó để vẫn ban phước cho dân Ngài. 
 

BÀI HỌC # 14: SAU-LƠ (Phần 2) 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài; vì khá xem những việc 
lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào!” (1 Sa-mu-ên 12:24). 
 
Các phẩm chất 
Trách nhiệm giải trình 
 
Thảo luận Câu hỏi 
Bạn đã được chọn làm đội trưởng đội thể thao của bạn. Bạn được đưa ra một số chỉ dẫn cụ 
thể về trách nhiệm của bạn. Nếu bạn chọn bỏ qua những chỉ dẫn này, hậu quả quyết định của 
bạn sẽ là gì? 
 
Giới thiệu 
Mỗi năm, Cuộc thi đấu ba môn phối hợp Ironman (được tổ chức tại Hawaii) tạo ra hàng trăm câu 
chuyện cảm thúc về sự phục hồi tinh thần của con người. Các đối thủ thi đua đẩy mình đến giới hạn 
bơi 4 km, đi xe đạp 120 km, sau đó chạy marathon đầy đủ 30 km và việc đạt được mục tiêu của họ 
mang lại một niềm hoan hỉ tuyệt vời. 
Cuộc đua năm 1999 bao gồm Dick và Rick Hoyt. Rick 37 tuổi đã bị bại não, và không thể đi bộ hay nói 
chuyện. Nhưng mục tiêu của anh là thi đấu trong cuộc thi đấu ba môn phối hợp. Dick cũng vậy, 59 
tuổi, được đào tạo để hoàn thành cuộc đua với và vì con trai ông. Ông kéo Rick xuống thuyền để bơi, 
cưỡi một chiếc xe đạp tùy chỉnh bao gồm một cây gậy cho Rick, và đẩy anh vào một chiếc xe đẩy đặc 
biệt cho cuộc chạy marathon. 
Trong khi cưỡi xe đạp, một vấn đề thiết bị đe dọa để kết thúc nhiệm vụ của họ. Dick hỏi con trai của 
mình anh muốn tiếp tục hay không, và Rick gật đầu. Đó là tất cả những gì cần có. Sau 30 phút trì 
hoãn, họ tiếp tục đi xuống đường. Tại một số điểm trong cuộc chạy đua, Dick đã không thể di chuyển 
khi ông đẩy Rick lên những ngọn đồi dốc. Sau đó, cuối cùng, 45 phút trước khi nửa đêm, họ đã đến. 
Cưỡi một cách hồi hộp, Dick gần như chạy đến đích. Rick vẫy tay thật mạnh khi người ta đứng dậy để 
cổ vũ. 
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Dick & Rick chịu trách nhiệm với nhau.  Rick nói: “Cha là một trong những mô hình vai trò của tôi. Khi 
cha bắt đầu làm một điều gì đó, cha tôi gắn bó với nó cho dù nó là gì cho tới khi nó được hoàn thành.” 
Họ cân nhắc cả hai quyết định của họ khi họ ảnh hưởng lẫn nhau và gương của họ cảm thúc nhiều 
người khác. 
Ngày nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu Sau-lơ, và tìm hiểu tại sao trách nhiệm giải trình là một chất 
lượng quan trọng để phát triển trong đời sống của chúng ta. 
 
Bối cảnh 
Chúa biết rằng dân Y-sơ-ra-ên đã chối bỏ Ngài là vua của họ, vì vậy Chúa đã chỉ dẫn Sa-mu-ên xức 
dầu cho Sau-lơ làm vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên. Sau-lơ trở nên rất nổi tiếng với dân Y-sơ-ra-ên. Sau 
khi Sau-lơ được xác nhận là vua, Sa-mu-ên đã nói với toàn dân Y-sơ-ra-ên. 

Sau-lơ (Phần 2) 
(Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên 12:12-25) 

12 “Song thấy Na-hách, vua dân Am-môn, đến đánh các ngươi, các ngươi nói cùng ta rằng: 
Không được; phải có một vua cai trị chúng tôi; mà thật Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã 
là Vua các ngươi. 13 Bây giờ, kìa vua các ngươi đã chọn, và đã cầu xin. Đức Giê-hô-va đã lập 
người làm vua trên các ngươi. 14 Nếu các ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài, vâng 
theo lời phán Ngài, chẳng nghịch mạng lịnh của Ngài; nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi 
vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì chắc các ngươi sẽ được may mắn. 15 Còn 
nếu các ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, bội nghịch mạng lịnh của Ngài, 
thì tay của Đức Giê-hô-va ắt sẽ giáng họa trên các ngươi như đã giáng họa trên tổ phụ các 
ngươi.” 
16 “Vậy, bây giờ hãy đứng tại đây, đặng xem việc lớn mà Đức Giê-hô-va sẽ làm trước mắt các 
ngươi. 17 Ngày nay, há chẳng phải là mùa gặt lúa mì sao? Ta sẽ cầu khẩn Đức Giê-hô-va; Ngài 
sẽ làm sấm sét và mưa, để các ngươi biết và thấy mình đã phạm sự ác lớn trước mặt Đức Giê-
hô-va, bởi vì đã xin một vua.” 
 
Câu hỏi: Tại sao dân chúng kính sợ Chúa và Sa-mu-ên vì mưa và sấm sét trong mùa gặt? [Trời 
không bao giờ mưa trong mùa gặt]. 
Câu hỏi: Sa-mu-ên đã làm gì khi cầu xin mưa? [Mặc dù bây giờ Y-sơ-ra-ên đã có một vị vua, Sa-
mu-ên muốn nhân dân Y-sơ-ra-ên biết rằng Đức Chúa Trời vẫn kiểm soát và dân chúng nên vâng 
theo Ngài]. 
18 Sa-mu-ên bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va; trong ngày đó Đức Giê-hô-va làm sấm sét và mưa; 
cả dân sự lấy làm sợ Đức Giê-hô-va và Sa-mu-ên lắm.  
19 Hết thảy đều nói cùng Sa-mu-ên rằng: Xin hãy vì những đầy tớ của ông mà cầu xin Giê-hô-
va Đức Chúa Trời ông, hầu cho chúng tôi không chết; vì chúng tôi đã thêm lỗi xin một vua vào 
các tội khác của chúng tôi. 
20 Sa-mu-ên đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi. Thật các ngươi có làm mọi điều ác nầy; song 
chớ xây bỏ Đức Giê-hô-va, phải hết lòng phục sự Ngài. 
 
Câu hỏi: Lời của Sa-mu-ên làm cho người dân Y-sơ-ra-ên nhận biết điều gì? [Họ đã phạm tội 
cùng Đức Chúa Trời bằng cách từ chối Ngài là vua của họ]. 
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21 chớ lìa bỏ Ngài đặng đi theo những hình tượng hư không, chẳng có ích chi, cũng không 
biết cứu; vì hình tượng chỉ là hư không mà thôi. 22 Đức Giê-hô-va vì cớ danh lớn mình, sẽ 
chẳng từ bỏ dân sự Ngài: chỉn thật, Đức Giê-hô-va đã định các ngươi làm dân sự của Ngài. 23 
Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta 
sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay. 24 Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng 
trung tín phục sự Ngài; vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường 
nào! 25 Nhưng nếu các ngươi cứ làm ác, thì các ngươi và vua các ngươi chắc sẽ bị diệt vong.” 
 
Câu hỏi: Sa-mu-ên hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên làm gì? [Đừng từ bỏ Chúa, nhưng hết lòng phục vụ 
Ngài]. 
 
Câu hỏi: Sa-mu-ên dạy chúng ta bài học gì về sự cầu nguyện? [Chúng ta nên cầu nguyện cho 
những đã lìa bỏ Đức Chúa Trời]. 
 
Câu hỏi: Sa-mu-ên dạy chúng ta điều gì ngày nay về sự tin cậy con người hơn là tin cậy Đức 
Chúa Trời? [Dân tộc chúng ta sẽ rơi vào tai họa nếu như dân tộc chúng ta lìa bỏ Đức Chúa Trời]. 
 
Câu hỏi: Những dấu hiệu hoặc cảnh báo nào bạn thấy có thể cho bạn biết rằng dân tộc của 
chúng ta đã lìa bỏ Đức Chúa Trời? [Đọc qua Mười Điều Răn, sau đó lấy một tờ báo và đọc qua 
trang đầu hoặc khu vực đô thị. Bạn thấy gì?]. 
 
Là lãnh đạo lớp học Kinh Thánh, dành một chút thời gian và hướng dẫn nhóm cầu nguyện; 
cho dân tộc chúng ta sẽ lìa bỏ điều ác và trở lại với Đức Chúa Trời. 
 
Quyết định của Y-sơ-ra-ên từ chối Đức Chúa Trời là Vua của họ và cầu xin một người làm vua của họ 
không phải là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Sa-mu-ên biết rằng nếu dân chúng tin cậy Sau-lơ hơn 
là Đức Chúa Trời, thì điều đó sẽ dẫn đến tai họa và Sa-mu-ên nhắc nhở dân tộc về điều này. Chúng 
ta vừa nhìn thấy sự lựa chọn sai lầm của Y-sơ-ra-ên. Chúng ta hãy tìm hiểu xem Sau-lơ có giữ các 
mạng lệnh của Đức Chúa Trời hay không. Hãy đọc 1 Sa-mu-ên 13: 7-14 và xem điều gì xảy ra. 
 
Quyết định của Sau-lơ 
Giô-na-than con trai Sau-lơ đã tấn công một trại Phi-li-tin. Dân Phi-li-tin tập họp một đội quân lớn, 
vượt xa đội quân Y-sơ-ra-ên. Khi những người Y-sơ-ra-ên thấy tình hình của họ là nghiêm trọng và họ 
gặp rắc rối, nhiều người ẩn mình và thậm chí chạy trốn. Sau-lơ và những người của ông đã ở một nơi 
gọi là Ghinh-ganh vào thời đó. 
 
7 Mấy người Hê-bơ-rơ sang qua sông Giô-đanh, đến xứ Gát và Ga-la-át. Song Sau-lơ còn ở lại 
tại Ghinh-ganh và hết thảy dân sự đi theo người đều run sợ.  
8 Sau-lơ đợi bảy ngày, là kỳ của Sa-mu-ên đã định; song vì Sa-mu-ên không đến Ghinh-ganh, 
dân sự bèn tan đi. 9 Bấy giờ, Sau-lơ nói: Hãy đem đến cho ta của lễ thiêu và của lễ thù ân;  
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Câu hỏi: Bạn có nhớ từ bài học tuần trước Sa-mu-ên bảo Sau-lơ làm gì tại Ghinh-ganh? [Sa-
mu-ên bảo Sau-lơ rằng trong bất kỳ trường hợp nào vua không được dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời 
cho đến khi ông đến và bảo Sau-lơ phải làm gì, vì đó là sự chỉ dẫn của Chúa]. 
 
“Rồi người dâng của lễ thiêu. 10 Khi người dâng xong, kìa Sa-mu-ên bèn đến. Sau-lơ đi ra đón 
đặng chào người. 
 
11 Nhưng Sa-mu-ên hỏi: Ngươi đã làm chi? Sau-lơ đáp rằng: Khi tôi thấy dân sự tan đi, ông 
không đến theo ngày đã định, và dân Phi-li-tin đã hiệp lại tại Mích-ma 
 
12 thì tôi nói rằng: Dân Phi-li-tin chắc sẽ hãm đánh tôi tại Ghinh-ganh, và tôi chưa cầu khẩn 
Đức Giê-hô-va. Vì vậy, tôi miễn cưỡng dâng của lễ thiêu.” 
 
13 Sa-mu-ên nói cùng Sau-lơ rằng: “Ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lịnh của 
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo, thì Đức Giê-hô-va ắt đã 
lập nước ngươi vững đời đời nơi Y-sơ-ra-ên; nhưng bây giờ, nước ngươi sẽ không bền lâu. 
Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của 
dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lịnh của Đức Giê-hô-va” (1 Sa-mu-ên 13:7-14)  
Câu hỏi: Tại sao Sa-mu-ên chỉ dẫn Sau-lơ phải đợi cho đến khi ông đến Ghinh-ganh trước khi 
dâng tế lễ cho Chúa? [Chúa muốn Sau-lơ phải vâng lời Ngài hoàn toàn]. 
 
Câu hỏi: Sa-mu-ên đã cảnh báo Sau-lơ và dân Y-sơ-ra-ên điều gì khi Sau-lơ trở thành vua?  
[Hãy chắc chắn kính sợ Chúa và hết lòng phục vụ Ngài. Nếu họ tiếp tục lìa bỏ Chúa, thì cả nước sẽ bị 
từ bỏ]. 
 
Câu hỏi: Bạn có biết hậu quả về việc Sau-lơ không vâng lời Chúa là gì không? [Sa-mu-ên nói 
với Sau-lơ rằng vì ông đã từ chối lời của Chúa, cho nên Chúa đã chối bỏ ông làm vua của Y-sơ-ra-
ên]! 
 
Câu hỏi: Bạn nghĩ tại sao hành động của Sau-lơ lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy? [Vua 
được lựa chọn của Đức Chúa Trời sẽ làm gương cho cả Y-sơ-ra-ên về cách sống một cuộc đời vâng 
phục Chúa. Đức Chúa Trời cần một người có thể vâng lời Ngài hoàn toàn]. 
 
Sau-lơ là một anh hùng trong Kinh Thánh - ông đã hoàn thành những điều lớn cho Đức Chúa Trời. 
Nhưng ngay cả những anh hùng có thể và có lúc đã thực hiện những lựa chọn sai lầm, và họ phải đối 
mặt với hậu quả về sự lựa chọn của họ. 
 
Câu hỏi: Chịu trách nhiệm cho các hành động của bạn có nghĩa? [Chịu trách nhiệm cho những 
lựa chọn hoặc quyết định chúng ta thực hiện]. 
 
Câu hỏi: Tại sao là quan trọng để học biết về trách nhiệm giải trình? [Trong mọi quyết định chúng 
ta thực hiện, người khác sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định của bạn].  Bằng cách học về trách nhiệm giải 
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trình, bạn phát triển một cảm nhận về điều gì là đúng và điều gì là sai, điều gì là hành vi có thể chấp 
nhận và điều gì là hành vi không thể chấp nhận. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể học biết về trách nhiệm giải trình? [Gắn bó với các trách nhiệm 
của bạn để chúng ảnh hưởng người khác, hoặc những điều quan trọng với bạn, vd, nếu không làm 
xong việc vặt trong nhà, thì không ai có được các đặc quyền, hoặc bạn sẽ mất các đặc quyền].  
 
Câu hỏi: Bài học về sự không vâng lời của Sau-lơ dạy chúng ta điều gì ngày nay [Cũng như 
Sau-lơ đối mặt với hậu quả về quyết định sai lầm của ông, chúng ta cũng vậy khi chúng ta có quyết 
định sai lầm]. 
 
Không phải lúc nào cũng dễ dàng để lựa chọn đúng. Khi bạn phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, 
hãy nhớ những lời của Sa-mu-ên: “Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự 
Ngài; vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào!” (1 Sa-mu-ên 
12:24). 
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BÀI HỌC # 15: ĐA-VÍT: MỘT VUA Ở BÊN TRONG   
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“...Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-
hô-va nhìn thấy trong lòng” (1 Sa-mu-ên 16:7). 
 
Phẩm chất 
Một tấm lòng theo lòng của Đức Chúa Trời  
 
Giới thiệu 
Một mùa đông nọ, hoàng đế La Mã Licinius (250-325 SC) đang tiến hành một chiến dịch để loại bỏ Cơ 
Đốc nhân khỏi đế quốc của ông ta. Đơn vị lính chiến tốt nhất của ông được gọi là “Quân đoàn Sấm 
Sét,” do một viên đại tá tên là Sempronius dẫn đầu. Quân đoàn đã đóng trại mùa đông năm đó tại thị 
trấn Sebaste. Licinius biết được rằng 40 lính trong quân đoàn của ông đã trở thành Cơ Đốc nhân và vì 
vậy ông ra lệnh cho họ bị lột trần và đặt ra ngoài giữa một cái ao đã đóng băng. Gần đó, có một ngôi 
nhà và ông đã ra lệnh cho xây dựng một lò sưởi, một bồn tắm ấm áp được cung cấp trong nhà và rất 
nhiều thức ăn cho bất kỳ ai trong số 40 quân lính sẽ chối bỏ đức tin của họ và bước vào nhà. 

Khi ánh sáng ban ngày trôi qua, nhiều người lính đi vòng quanh cố gắng giữ ấm và tham gia vào một 
lời cầu nguyện chung: “Chúa ôi! Chan mươi chiến sĩ đã đứng ra chiến đấu cho Ngài. Chúa ơi, hãy cho 
chan mươi chiến sĩ đó có thể giành chiến thắng.” 

Khi màn đêm buông xuống, một người trong số họ không thể chịu đựng đau khổ nữa. Anh rời khỏi 
băng đá và đi vào trong nhà, nơi Sempronius và các vệ sĩ của ông đang theo dõi. Những người khác 
đang chết trên băng đá. Một số người, nếu họ có thể, vẫn tiếp tục cầu nguyện: “Lạy Chúa. Chan mươi 
chiến sĩ đã đứng ra chiến đấu cho Ngài. Chúa ơi, hãy cho chan mươi chiến sĩ đó có thể giành chiến 
thắng.” 
Đến sáng lời cầu nguyện của họ đã được đáp lời. Một thời gian nào đó trong ban đêm, quân đoàn 
trưởng Sempronius bị cáo trách bởi sự trung tín của những người của ông trên băng đá đến nỗi ông 
đứng trước những người của ông và tự tuyên cha mình là một Cơ Đốc nhân. Ông cởi hết quần áo 
của mình và bước vào giữa băng đá để tham gia cùng anh em mình trong Đấng Christ. Khi ban mai 
đến, chan mươi linh hồn vinh quang đứng trước sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Giê-su 
Christ... Sempronius ở giữa họ. 

********************************************************* 
Sempronius hiểu rằng những gì Chúa muốn là tấm lòng của ông. Hôm nay chúng ta sẽ gặp một cậu 
bé mà Đức Chúa Trời chọn làm vua kế tiếp của Y-sơ-ra-ên bởi vì tấm lòng của cậu bé. 
 
Bối cảnh Ôn tập 
Bởi vì Sau-lơ đã từ chối lời của Chúa, cho nên Chúa đã chối bỏ ông làm vua của Y-sơ-ra-ên. Sa-mu-
ên bảo Sau-lơ: “Ngày nay Đức Giê-hô-va xé nước Y-sơ-ra-ên khỏi ngươi là như vậy, đặng ban 
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cho kẻ lân cận ngươi, xứng đáng hơn ngươi.” (1 Sa-mu-ên 15:28).  (Đọc 1 Sa-mu-ên Chương 15 
để ôn tập đầy đủ). 

Đa-vít (Phần 1) 
(Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên 16:1-12) 

“Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Ngươi buồn rầu về việc Sau-lơ cho đến chừng 
nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Y-sơ-ra-ên nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng 
của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Y-sai, người Bết-lê-hem; vì trong vòng các con trai 
người, ta đã chọn một người làm vua.  
2 Sa-mu-ên thưa rằng: Làm sao tôi đi đó được? Nếu Sau-lơ hay, thì sẽ giết tôi đi. Đức Giê-hô-
va phán cùng người rằng: Hãy đem theo ngươi một con bò cái tơ, và nói rằng: Tôi đến để dâng 
của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. 3 Ngươi sẽ mời Y-sai dự tế. Ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi 
phải làm; rồi ngươi sẽ nhân danh ta xức dầu kẻ ta chỉ cho ngươi.” 
4 Sa-mu-ên làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng mình, và đi đến Bết-lê-hem. Những 
trưởng lão của thành ấy đều lấy làm chai rối, chạy đón người, mà hỏi rằng: Có phải ông đến 
đem bình an chăng? Người đáp rằng: Bình an.  
5 Ta đến để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va; hãy dọn mình thanh sạch và đến ăn thịt tế lễ với 
ta. Người cũng dọn Y-sai và các con trai người cho thanh sạch và mời đến dự tế.  
6 Khi chúng đến, Sa-mu-ên thấy Ê-li-áp, bèn thầm rằng: Quả hẳn, kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-
hô-va đương ở trước mặt Ngài. 
 7 Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn 
của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề 
ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.  
8 Y-sai bèn gọi A-bi-na-đáp, và biểu người đi qua trước mặt Sa-mu-ên; nhưng Sa-mu-ên nói: 
Đức Giê-hô-va cũng chẳng chọn người nầy. Y-sai biểu Sam-ma đi ngang qua, 9 nhưng Sa-mu-
ên nói: Đức Giê-hô-va cũng không chọn người nầy nữa. 10 Y-sai biểu bảy con trai mình đi qua 
trước mặt Sa-mu-ên như vậy; thì Sa-mu-ên nói cùng Y-sai rằng: Đức Giê-hô-va chẳng chọn 
một ai trong chúng nó. 11 Đoạn, Sa-mu-ên nói cùng Y-sai rằng: Hết thảy con trai ngươi là đó 
sao? Y-sai đáp rằng: Hãy còn đứa con út, nhưng nó đi chăn chiên. Sa-mu-ên nói: Hãy sai gọi 
nó; chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến.  
12 Vậy, Y-sai sai gọi người. Mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch, và hình dung tốt đẹp. Đức 
Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Ấy là nó; hãy đứng dậy xức dầu cho nó.  
 
Câu hỏi: Nếu bạn là Sa-mu-ên, bạn có chọn Đa-vít làm vua không? [Tôi sẽ không chọn khi nhìn 
thoáng qua - hoặc thậm chí có thể nhìn lần thứ hai]! 
 
Khi Gie-sê biết rằng một trong những con trai của ông sắp được lập làm vua – ông đã sai gọi tất cả 
các con trai của ông đứng trước mặt Sa-mu-ên. Tôi chắc chắn rằng Gie-sê đã đặt con trai lớn tuổi 
nhất và mạnh mẽ nhất của ông trước mặt Sa-mu-ên và tự tin chờ đợi anh ta được lập làm vua. 
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Khi Sa-mu-ên đã đi qua tất cả các anh em, ông vẫn chưa tìm được 
người đàn ông mà ông đang tìm kiếm - thực tế, ông sẽ không tìm thấy người đàn ông - ông sẽ tìm 
thấy một cậu bé! 
Đa-vít không phải là người to nhất hoặc lớn tuổi nhất trong gia đình mình – Đa-vít là một cậu bé có thể 
là 12 tuổi. Trong đôi mắt của cha, cậu ta thậm chí không ở trong đội hình chơi bóng - cha cậu ta 
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không bao giờ xem xét cho cậu ta công việc. Ở bên ngoài, Đa-vít không giống như một vị vua. Nhưng 
Đức Chúa Trời nhìn thấy một vị vua ở bên trong! 
 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời dùng tiêu chuẩn gì để đo lường một người? [Đức Chúa Trời nhìn vào 
tấm lòng của một người]. 
 
Chúng ta hãy gặp Đa-vít, con của Gie-sê, đến từ thành Bết-lê-hem nhỏ, được Đức Chúa Trời chọn là 
vua của Y-sơ-ra-ên. Và khi tìm hiểu Đa-vít, có lẽ bạn có thể khám phá ra một số phẩm chất mà Chúa 
muốn bạn có. 
 
Một người theo lòng của Đức Chúa Trời  
Đa-vít được giới thiệu với chúng ta là một người theo lòng của Đức Chúa Trời (1 Sa-mu-ên 13:14). 
 
Câu hỏi: “Một người theo lòng của Đức Chúa Trời” có nghĩa gì? [Có cùng giá trị và phẩm chất; 
sống theo một cách làm đẹp lòng Đức Chúa Trời; phản ánh phẩm chất của Chúa; là đại sứ của Ngài]. 
Đa vít hiểu cách Chúa muốn một người sống cuộc đời mình và sống vâng lời (nếu bạn nhớ, vâng lời 
sẽ giúp bạn thực hành cách sống như Chúa muốn bạn sống, trở nên giống Chúa hơn). 
 
Trách nhiệm  
Đa-vít là một người chăn chiên.  Đây là những gì Đức Chúa Trời bảo Đa-vít qua tiên tri Na-than: “Ta 
đã gọi ngươi từ giữa đồng cỏ, từ nơi ngươi chăn chiên, đặng lập ngươi làm kẻ dẫn dắt dân Y-
sơ-ra-ên của ta” (2 Sa-mu-ên 7:8). 
 
Câu hỏi: Đa-vít đã học được những loại trách nhiệm nào từ một người chăn chiên? [Bầy chiên 
là của ông để nuôi dưỡng và chăm sóc. Một người chăn biết tất cả chiên của mình]. Đức Chúa Trời 
đã ban cho Đa Vít một bầy mới để chăm sóc - dân Y-sơ-ra-ên. 
 
Câu hỏi: Chiên đáp ứng với người chăn như thế nào? [Chiên biết tiếng người chăn, và chỉ đáp lại 
tiếng của người. Chiên sẽ không đáp ứng cho đến khi chúng biết người chăn và biết tiếng của người. 
Điều này chỉ xảy ra sau khi người chăn có được sự tin cậy của bầy chiên]. 
 
Câu hỏi: Ai là người chăn khác Kinh Thánh bảo chúng ta? [Đức Chúa Giê-su Christ].  Đức Chúa 
Giê-su phán: “Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta” (Giăng 10:14).  
Kinh Thánh nói rằng chúng ta là dân của Đức Chúa Trời, chiên của đồng cỏ Ngài (Thi Thiên 100: 3).  
Đức Chúa Trời chăm sóc bạn, cũng như người chăn chăm sóc chiên mình. 
 
Can đảm 
Câu hỏi: Tại sao người chăn cần sự can đảm? [Người chăn phải bảo vệ bầy chiên khỏi kẻ thù].  
Khi Đa-vít thuyết phục vua Sau-lơ để ông chiến đấu với Gô-li-át, ông nói: “Khi tôi tớ vua chăn chiên 
của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo, 
đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó” (1 Sa-mu-ên 17:34). 
 
Câu hỏi: Đức Chúa Giê-su bày tỏ can đảm như thế nào? [Đức Chúa Giê-su phó sự sống của Ngài 
vì chiên của Ngài – vì chúng ta]. 
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Một đầy tớ 
Câu hỏi: Là một đầy tớ có nghĩa gì? [Một đầy tớ giúp đáp ứng nhu cầu của người khác và đặt lợi 
ích của người khác trước tiên]. Đa-vít gọi mình là một đầy tớ, và Đức Chúa Trời thường gọi Đa-vít là 
đầy tớ của Ngài. 
 

• Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời xem một đầy tớ là rất quan trọng? [Kinh Thánh nói: “Hãy 
có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song 
chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ 
mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:5-7). 

 
• Đức Chúa Giê-su cũng phán: “Còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy 

vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc 
người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người." (Ma-thi-ơ 20:27-28). 

 
Điều quan trọng là Đức Chúa Giê-su đã làm cho nó trở thành tâm điểm trong sự dạy dỗ của Ngài và 
cách Ngài sống. Đó là lý do tại sao Ngài phán: “Ngươi sẽ được phước nếu ngươi làm như ta làm.” 
 
Kính sợ Đức Chúa Trời  
Một người chăn phải ở với bầy chiên cả ngày lẫn đêm. Đa vít đã có thời gian để nhìn lên bầu trời vào 
ban đêm và hít thở trong sự sáng tạo hùng vĩ và huy hoàng của Đức Chúa Trời. 
 
Có lẽ vào một đêm sao sáng Đa-vít viết những lời này: “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc 
của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì, mà Chúa nhớ 
đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?” (Thi Thiên 8:3-4). 
 
Đa-vít nhận biết chính xác rằng Đức Chúa Trời là toàn quyền (tối cao) trên muôn vật. 
 
Câu hỏi: Vì sự trung tín của Đa-vít, Đức Chúa Trời đã hứa gì với Đa-vít? [Đa-vít là một người 
theo lòng của Đức Chúa Trời rất nhiều đến nỗi Đức Chúa Trời phán với Đa-vít: “Nhà ngươi và nước 
ngươi được vững bền trước mặt ngươi đời đời; ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi” (2 
Sa-mu-ên 7:16)].  Đức Chúa Trời hứa với Đa-vít rằng một hậu duệ của ông sẽ là vua đời đời. 
 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời cuối cùng đã làm như thế nào để giữ lời hứa của Ngài với Đa-vít? [Ê-
sai, tiên tri của Cựu Ước nói về Đức Chúa Giê-su: “Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm 
mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên 
trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời” (Ê-sai 9:6).  Ma-ri mẹ của Đức Chúa Giê-
su là con cháu của Đa-vít, cũng như Giô-sép, cha nuôi của Đức Chúa Giê-su (cha trên đất của Ngài). 
Là một hậu duệ trực tiếp của Đa-vít, Đức Chúa Giê-su có mọi quyền chính đáng cho ngôi vua của Y-
sơ-ra-ên. 
 
Câu hỏi: Giống như Đa-vít, làm thế nào bạn có thể trở thành một người theo lòng của Đức 
Chúa Trời? [Học và phát triển sự kính sợ Đức Chúa Trời].  Các phẩm chất về sự vâng lời, trách 
nhiệm, can đảm, và là một đầy tớ là tất cả các phẩm chất mà Đức Chúa Trời muốn bạn phát triển 
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trong đời sống mình. Bạn không thể trông giống như một vua ở bên ngoài, nhưng bạn có thể là một 
vua ở bên trong. Và trong khi Đức Chúa Trời có thể không yêu cầu bạn trở thành một vua, Ngài yêu 
cầu bạn trở thành một cậu bé hoặc cô bé theo lòng của Ngài. 
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BÀI HỌC # 16: ĐA-VÍT (Phần 2) 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian 
rồi!” (Giăng 16:33). 
 
Các phẩm chất 
Cam đảm, kính sợ Đức Chúa Trời  
 
Thảo luận Câu hỏi 
Giả sử bạn có một bài tập về nhà khổng lồ mà không ai có thể giúp bạn. Kì hạn là ngày mai. 
Bạn sẽ bắt đầu giải quyết nó như thế nào?  
 
Giới thiệu 
Barcelona, Tây Ban Nha, 1992 - Thế vận hội mùa hè. Derek Redmond của Anh là một người yêu 
thích giành huy chương trong cuộc đua 400 m. Ở giữa cuộc đua, Redmond dường như đang chạy 
trơn tru, chuẩn bị cho cú đá của mình để đặt mình ở vị trí chính để giành chiến thắng trong trận chung 
kết. Nhưng đột nhiên, Redmond kéo lên, nắm lấy phía sau chân của mình, và ngã nhào xuống đường 
đua. Việc theo đuổi huy chương vàng của Redmond đã chấm dứt. Tuy nhiên, anh không bị đánh bại. 
Với khuôn mặt đau đớn bị gây ra từ những gì mà về sau anh biết được là một gân kheo bị rách, 
Redmond đã quyết định phải kết thúc cuộc đua. 
Anh đã đứng dậy, các đối thủ cạnh tranh của anh bây giờ ở phía trước một trăm thước, và anh bắt 
đầu lảo đảo hướng về đích. Mỗi bước đều được đánh dấu bởi sự đau đớn. Đám đông hổn hển một 
cách tập thể, như thể họ có thể cảm thấy cơn đau Redmond đang trải qua. Tuy nhiên, anh không hề 
nản lòng vì mong muốn vượt qua được đích. Ý chí của anh rất mạnh, nhưng chân anh không thể duỗi 
ra. Khi anh ta cố gắng để tiếp tục, mọi ánh mắt đều nhìn anh. 
Trong những giây phút nhìn thấy con trai của mình đi xuống, Jim cha của Redmond, nhảy ra khỏi 
khán đài và tiến tới đường đua. Khi nhân viên an ninh cố ngăn cản ông, Jim hét lên, “Đó là con trai 
tôi!” Ông được phép vượt qua, và bước vào đường đua, nơi ông đến trợ giúp cho con trai mình. Khi 
ông đến bên Derek, Jim nắm lấy cánh tay của con trai ông và nói: “Con không cần phải làm điều này.” 
Derek trả lời: “Con cần phải …” 
Cha của anh trả lời: “Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau làm điều này” 
Cha đặt cánh tay trái của Derek trên vai ông. Sau đó ông đặt cánh tay phải của mình trên vai của con 
trai. Rồi ông nắm lấy cánh tay phải của Derek, và bắt đầu dẫn anh đến đích. Với cha của mình đi bộ 
bên cạnh anh, Derek nhảy lò cò và hoàn thành chân cuối cùng của cuộc đua. Cùng với nhau, một 
cách chậm chạp, cha và con trai đã đạt đến đích, trong khi một đám đông ngạc nhiên đứng lên và reo 
hò. Hình ảnh đã được chụp bởi các nhiếp ảnh gia và các máy ảnh truyền hình, và đã nhanh chóng 
được khắp thế giới nhìn thấy, trong những gì đã trở thành một trong những giây phút xúc động và 
cảm thúc nhất trong lịch sử Olympic. 
Kết quả chính thức của cuộc đua bán kết 400 m của nam giới cho thấy sự thực hiện của Derek 
Redmond như là “cuộc đua bị bỏ rơi.” Thế giới sẽ nhớ nó hoàn toàn không phải như vậy. 
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Derek Redmond đối mặt với một sự thất bại khổng lồ. Nhưng khi sự thất bại sắp xảy ra, cha của anh 
đến và nói: “Chúng tôi sẽ cùng nhau làm điều này.” Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục gặp Đa-vít, người 
có một vấn đề khổng lồ trên tay mình nhưng với sự trợ giúp của Cha trên trời, đã chiến thắng người 
khổng lồ. 
 
Bối cảnh 
Dân Phi-li-tin và dân Y-sơ-ra-ên là các kẻ thù cay đắng. Họ đã chiến đấu với nhau kể từ thời Giô-suê 
và dân Y-sơ-ra-ên vượt qua sông Giô-đanh và bước vào Đất Hứa. Bực tức về thất bại gần đây với Y-
sơ-ra-ên, một lần nữa dân Phi-li-tin chuẩn bị gây chiến tranh chống lại Y-sơ-ra-ên. Hình dung một 
thung lũng, nằm giữa hai ngọn đồi lớn. Dân Phi-li-tin tập trung quân lính của họ và cắm trại trên một 
ngọn đồi. Vua Sau-lơ và đạo binh Y-sơ-ra-ên dựng trại ở trên ngọn đồi đối diện. Cả hai trại ngồi nhìn 
nhau trong nhiều ngày mà không làm gì cả. 
Một buổi sáng, trong khi cả hai bên đều đứng nhìn nhau, người Phi-li-tin đưa ra người chiến đấu vô 
địch của họ tên là Gô-li-át. Anh ta cao gần 3 m. Gô-li-át đứng dậy và hét lên với hàng ngũ Y-sơ-ra-ên: 
“Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta. Nếu khi đấu địch cùng ta, hắn trổi hơn 
và giết ta, thì chúng ta sẽ làm tôi các ngươi; nhưng nếu ta trổi hơn hắn và ta giết hắn, thì các ngươi sẽ 
làm tôi chúng ta, và hầu việc chúng ta.” Khi nghe lời đề nghị này, Sau-lơ và tất cả những người Y-sơ-
ra-ên khác đã bỏ cuộc - ai có thể đứng lên chống lại một người khổng lồ như vậy? Trong chan mươi 
ngày, Gô-li-át xuất hiện và đứng lên mỗi buổi sáng và buổi tối. 
Một trong những ngày đó, cha của Đa-vít, Gie-sê, đã yêu cầu anh đến trại Y-sơ-ra-ên để tìm 
hiểu tin tức về cuộc chiến. Đa vít đến trại khi quân đội Y-sơ-ra-ên và quân đội Phi-li-tin đang 
đứng trong hàng ngũ của họ và đối mặt nhau. Đa-vít chạy đến chiến trường và chào anh em 
mình. Khi đang nói chuyện với họ, Gô-li-át bước ra khỏi hàng ngũ và hét lên sự thách thức 
bình thường của mình. Khi người Y-sơ-ra-ên thấy người này, tất cả đều rất sợ hãi chạy trốn 
khỏi người. 
 

Đa-vít & Gô-li-át 
(Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên Chương 17:32-49) 

32Đa-vít thưa với Sau-lơ rằng: Xin chớ ai ngã lòng vì cớ người Phi-li-tin kia! Kẻ tôi tớ vua sẽ đi 
đấu địch cùng hắn.  
33 Sau-lơ đáp cùng Đa-vít rằng: Ngươi chẳng thế đi đấu địch cùng người Phi-li-tin kia, vì ngươi 
chỉ là một đứa con trẻ, còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ.  
34 Đa-vít tâu cùng Sau-lơ rằng: Khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con 
gấu đến tha một con chiên của bầy, 35 thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó; 
hễ nó cất lên cự tôi, tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. 
36 Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì người Phi-li-tin không chịu phép cắt 
bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó; vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời 
hằng sống. 37 Đa-vít lại nói: Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt 
sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Phi-li-tin kia. Sau-lơ đáp rằng: Hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở 
cùng ngươi! 
38 Sau-lơ lấy áo chiến mình mặc cho Đa-vít, đội cái mão đồng lên đầu người, và mặc áo giáp 
cho người. 39 Đa-vít đeo gươm của Sau-lơ ở trên áo chiến và tập đi thử, vì không có thói quen. 
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Nhưng người nói cùng Sau-lơ rằng: Tôi không thể mang khí giới nầy mà đi được; vì tôi không 
có thói quen. Đa-vít bèn cổi áo ấy ra, 40 cầm một cây gậy, lựa dưới khe năm cục đá bóng láng, 
để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có, và cái trành ném đá ở nơi tay, rồi xơm tới người Phi-li-
tin. 
 
41 Người Phi-li-tin cũng xơm tới, đến gần Đa-vít, có kẻ vác binh khí đi trước. 42 Người Phi-li-
tin xem Đa-vít, thấy người còn trẻ, nước da hồng hồng, mặt đẹp đẽ, thì khinh người. 43 Người 
Phi-li-tin nói cùng Đa-vít rằng: Ta há là một con chó nên ngươi cầm gậy đến cùng ta? Người 
Phi-li-tin bắt danh các thần mình mà rủa sả Đa-vít, 44 và tiếp rằng: Hãy lại đây, ta sẽ ban thịt 
ngươi cho chim trời và thú đồng. 
45 Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta 
nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà 
ngươi đã sỉ nhục. 46 Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt 
đầu ngươi, và ngày nay ban thây của đạo binh Phi-li-tin cho chim trời và thú vật của đất. 47 
Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng 
Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của 
chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. 
48 Xảy khi người Phi-li-tin đứng dậy, xơm tới đón Đa-vít, Đa-vít vội vàng chạy về hướng hàng 
trận quân nghịch đặng đón người Phi-li-tin. 49 Đa-vít thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném 
nó bằng trành, trúng nơi trán người Phi-li-tin. Cục đá lọt thấu trong trán, Gô-li-át té úp mặt 
xuống đất.” 
 
Chúng ta hãy nói về ba lẽ thật quan trọng và tuyệt vời đến từ câu chuyện của Đa vít & Gô-li-át. 
 
Có Quyền Năng Lớn Trong Danh Của Đức Chúa Trời: 
“Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta 
nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà 
ngươi đã sỉ nhục” (1 Sa-mu-ên 17:45). 
 
Câu hỏi: Sự khác biệt giữa phương pháp của Đa-vít và phương pháp của người Phi-li-tin và 
quân đội Y-sơ-ra-ên trong tình huống này là gì? [Quân đội Y-sơ-ra-ên và Phi-li-tin đã đặt sự tin 
cậy, hy vọng và niềm tin trong con người, trong trường hợp của quân Phi-li-tin trong một người. Đa vít 
tin cậy vào Cha trên trời để giúp anh]. 
 
Câu hỏi: Làm sao Đức Chúa Trời có thể làm những việc quyền năng qua bạn? [Khi bạn làm 
những điều tôn vinh Đức Chúa Trời, như là đứng bởi niềm tin của bạn trong Đức Chúa Trời, ngay cả 
khi bạn đang bị chế giễu vì điều đó, Đức Chúa Trời sẽ tôn trọng chỗ đứng của bạn]. 
  
Sự Tin Cậy Đức Chúa Trời Đem Đến Sự Can Đảm 
“Khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của 
bầy, thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó...” (1 Sa-mu-ên 17:34). 
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Câu hỏi: Sự tin cậy Đức Chúa Trời có thể cho bạn sự can đảm như thế nào? [Sự tin cậy Đức 
Chúa Trời có thể cho bạn sự tự tin và can đảm để xử lý các cơ hội và thách thức hàng ngày]. Có ai tốt 
hơn ở bên cạnh bạn? 
 
Câu hỏi: Bạn cầu xin can đảm để làm gì? [Mọi tình huống có thể xảy ra với bạn - trò chơi vô địch, 
trải qua một căn bệnh với một người bạn hoặc thành viên gia đình, đứng lên vì những gì là đúng và 
không thối lui]. 
 
Sự Tin Cậy Đức Chúa Trời Có Thể Đắc Thắng Thậm Chí Các Trở Ngại Khổng Lồ 
“Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng 
Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của 
chiến trận...” (1 Sa-mu-ên 17:47). 
 
Câu hỏi: Bạn có thể nghĩ đến những ví dụ nào về các trở ngại khổng lồ trong Kinh Thánh mà 
Đức Chúa Trời đã giúp đỡ dân sự vượt qua? [Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên ở Biển Đỏ, Ghê-đê-ôn và 
300 người đàn ông phải đối mặt với hàng ngàn người Ma-đi-an, Đa-vít & Gô-li-át]. 
 
Câu hỏi: Một số điều khổng lồ trong đời sống bạn là gì? [Sự tối tăm; sợ chó, cố gắng góp phần 
trong một vở kịch trường học]. 
 
Có lẽ bạn hoặc ai đó bạn biết đang phải đối mặt với một căn bệnh nghiêm trọng; có lẽ cha mẹ của bạn 
hoặc cha mẹ của một trong những bạn bè đã trải qua ly hôn. Có một số bé trai và bé gái mỗi ngày 
phải đối mặt với sự nghèo khổ, sự đói khát, và thậm chí là chiến tranh. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể nhận lấy người khổng lồ của bạn? [Trước hết, hãy nhận ra rằng 
đôi khi sẽ có vấn đề]. Đức Chúa Giê-su phán: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, 
nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Tin mừng là Đức Chúa Trời 
mạnh hơn những khó khăn khổng lồ của bạn! Ngài có thể cung cấp cho bạn sự can đảm để chiến 
thắng trò chơi ném tự do mà không có thời gian trên đồng hồ! Ngài mạnh hơn bóng tối, sự ly lôn, và 
bệnh tật. Ngài thậm chí còn mạnh hơn cả những tên khổng lồ cao 3 mét có cây lao lớn. 
 
Đôi khi thật khó hiểu tại sao một số điều tồi tệ xảy ra. Có một câu tuyệt vời trong sách của Ê-sai nói: 
“Ta sẽ đi trước mặt ngươi, ban bằng các đường gập ghềnh; phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy 
then gài bằng sắt; ta sẽ ban vật báu chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kín cho 
ngươi…” (Ê-sai 45:2-3) 
 
Đức Chúa Trời có thể đem đến các báu vật ngay cả từ những giây phút khó khăn nhất đen tối nhất. 
Điều gì đã xảy ra với Derek Redmond đã không đem lại huy chương vàng, mà là một giây phút vàng. 
Đức Chúa Trời có thể đem lại lợi ích từ những gì chúng ta thấy là xấu. Đôi khi, phải cần đi qua những 
điều xấu để tìm thấy các báu bật này. 
 
Hãy học từ Đa vít. Hãy can đảm. Tin cậy vào quyền năng và danh của Chúa. 
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BÀI HỌC # 17: ĐA-VÍT (Phần 3) 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong 
tôi một thần linh ngay thẳng” (Thi Thiên 51:10). 
 
Các phẩm chất 
Sự ăn năn, một tấm lòng thống hối 
 
Giới thiệu 

Greyhound đã ở trong một cơn bão Bắc Đại Tây Dương hơn một tuần. Vào ngày thứ mười một của 
cơn bão, thủy thủ John Newton đã quá mệt mỏi để bơm, do đó, ông cột chính mình với bánh lái và cố 
gắng giữ con tàu của mình. Từ 1 giờ đến nửa đêm ông ở tại bánh lái. 

Với cơn bão dữ dội, Newton đã có thời gian để suy nghĩ. Cuộc đời của ông dường như đã bị hủy hoại 
và đắm chìm như chiếc tàu bị đánh đập mà ông đang cố gắng để lèo lái qua cơn bão. Kể từ khi mười 
một tuổi, ông đã sống trên biển. Những thủy thủ không chú ý đến sự tinh tế về cách cư xử của họ, 
nhưng Newton đã khét tiếng về sự thô tục, và cuộc sống hoang dã thậm chí gây sốc cho nhiều thủy 
thủ. 

Newton đã bác bỏ lời dạy của mẹ mình về Kinh Thánh và đã dẫn các thủy thủ khác vào sự vô tín. 
Chắc chắn ông đã vượt quá hy vọng và vượt khỏi sự cứu rỗi, thậm chí nếu Kinh Thánh là thật. Tuy 
nhiên, tư tưởng của Newton bắt đầu quay sang với Đấng Christ. 

Ngày đó, ngày 21 tháng 3 năm 1748, là ngày Newton nhớ lại từ ngày đó trở đi, vì “vào ngày đó Chúa 
đã sai đến từ trên cao và giải cứu tôi khỏi nước sâu.” Chỉ có ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời mới 
có thể và sẽ cất đi sự thô lỗ, sự thô tục, sự buôn bán nô lệ và biến ông thành con của Đức Chúa Trời. 
Mặc dù Newton tiếp tục trong nghề chuyên chở và buôn bán nô lệ một thời gian, nhưng cuộc đời của 
ông đã được biến đổi. Lúc ba mươi chín tuổi, John Newton đã bắt đầu chan mươi ba năm giảng Tin 
Lành của Đức Chúa Giê-su Christ. Trong các buổi nhóm tối chủ nhật của ông, Newton thường sáng 
tác một bài thánh ca dẫn vào các bài học và Kinh Thánh cho buổi tối. Bài thánh ca nổi tiếng nhất trong 
tất cả, chúng ta biết ngày hôm nay là bài “Ân Điển Lạ Lùng” (Christian History Institute, Glimpses 
Article # 28, www.gospelcom.net). 

**************************************************************** 
 

Ân điển lạ lùng, âm thanh ngọt ngào làm sao 
Đã cứu kẻ đáng hư mất như tôi 

Tôi vốn hư mất, nhưng nay tôi được tìm thấy 
Mù xưa nhưng bây giờ tôi thấy được  
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John Newton đã từng hư mất, nhưng bây giờ được tìm thấy. Ông biết ông trở nên xấu xa biết 
bao nhiêu, và Đức Chúa Trời đã giải cứu ông khỏi tội ác như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ 
nghe câu chuyện Kinh Thánh về một người đã làm những điều sai trái khủng khiếp; và sau đó 
làm thế nào Đức Chúa Trời đã giải cứu ông như thế nào, và ông đáp ứng với Đức Chúa Trời 
như thế nào sau khi ông được giải cứu. 
 
Bối cảnh 
Một ngày đẹp trời mùa xuân, Đa-vít (bây giờ là vua của Y-sơ-ra-ên) sai Giô-áp (tướng của quân đội) 
và toàn quân đội đi ra chiến trận. Nhưng Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem. 
 

Đa-vít & Bát-sê-ba 
(Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên Chương11 & 12, Thi Thiên 51) 

“Một buổi chiều kia, Đa-vít chỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy 
một người nữ đương tắm; người nữ ấy rất là lịch sự. 3 Đa-vít sai hỏi người nữ ấy là ai, thì 
người ta thưa rằng: Ấy là Bát-sê-ba, con gái của Ê-li-am, vợ của U-ri, người Hê-tít. 4 Đa-vít sai 
người đem nàng đến. Nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sạch sự ô 
uế mình, bèn trở về nhà” (2 Sa-mu-ên 11:2-4). 
 
Câu hỏi: Một bài học trước đây về Sau-lơ (Bài học #14) chúng ta nói về trách nhiệm giải trình.  
Bạn có nhớ “chịu trách nhiệm” có nghĩ gì không? [chịu trách nhiệm cho các lựa chọn hoặc các 
quyết định chúng ta thực hiện]. 
Là vua, những gì Đa-vít nói phải được “thi hành”.  Và là thần dân đối với vua, nếu vua bảo: “Đến đây,” 
thì bạn đến. Là vua, Đa-vít không chịu trách nhiệm trước bất cứ ai (ngoại trừ Đức Chúa Trời) về hành 
động của mình và tôi không nghĩ vua đã hỏi ý Chúa về vấn đề này. Và Đa-vít đã làm điều rất sai. Ông 
đã có quan hệ không đúng với Bát-sê-ba, mặc dù ông biết bà là vợ của U-ri. Sau đó một chuyện khác 
rất sai đã xảy ra. Đa-vít nhận được một tin nhắn từ Bát-sê-ba. Tin nhắn nói: “Đa-vít, ông có nhớ đêm 
mà ông đưa tôi đến cung điện không? Ông sẽ trở thành cha!” 
Đa-vít biết rằng ông đã làm điều tệ hại, nên ông đã cố che giấu nó. Ông yêu cầu U-ri từ chiến trận về 
nhà và đi về nhà với vợ Bát-sê-ba của mình. Đa-vít hy vọng rằng U-ri sẽ nghĩ rằng đứa trẻ là của ông 
và Bát-sê-ba, vì vậy ông sẽ không phát hiện những gì thực sự đã xảy ra. Nhưng U-ri không về nhà.  
 
Câu hỏi: Bạn nghĩ tại sao U-ri không về nhà? [U-ri trung thành với bạn bè và với nhà vua. U-ri 
không nghĩ đó là điều đúng trong khi tất cả những người lính khác phải chiến đấu trong chiến tranh, 
và chỉ có ông được phép về nhà]. 
Vì vậy, Đa-vít đã nghĩ ra một kế hoạch. Vua đã sai U-ri trở lại chiến trường cùng với một lá thư để trao 
cho Giô-áp. Hãy nhớ rằng, bất cứ điều gì vua nói đều được thi hành. Trong thư vua chỉ thị cho Giô-áp 
đưa U-ri đến nơi chiến đấu dữ dội hơn hết và sau đó để U-ri ở đó chiến đấu một mình để cho ông ta 
bị giết chết. Và đó là chính xác những gì đã xảy ra. 
 
“Khi vợ U-ri hay rằng chồng mình đã thác, thì than khóc U-ri. 27 Khi đã mãn tang, Đa-vít sai vời 
nàng vào cung; nàng trở nên vợ người, sanh cho người một con trai. Nhưng điều Đa-vít đã làm 
đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va” (2 Sa-mu-ên 11:26-27). 
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Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời không hài lòng về Đa-vít? [Đa-vít là vua được chọn của Đức 
Chúa Trời.  Nhà vua phải là một tấm gương cho toàn thể dân Y-sơ-ra-ên, một người kính sợ Đức 
Chúa Trời và sống vâng theo lời Chúa. Trong trường hợp này, Đa-vít đã làm sai, ông biết ông đã làm 
sai, và ông đã cố gắng để che đậy nó. 
Lắng nghe cách Đức Chúa Trời đáp ứng với những hành động của Đa-vít:  
“Đức Giê-hô-va sai Na-than đến cùng Đa-vít. Vậy, Na-than đến cùng người mà rằng: Trong một 
thành kia có hai người, người nầy giàu, còn người kia nghèo. 2 Người giàu có chiên bò rất 
nhiều; 3 nhưng người nghèo, nếu chẳng kể một con chiên cái nhỏ mà người đã mua, thì chẳng 
có gì hết. Người nuôi nó; nó cùng lớn lên với con cái người tại nhà người, ăn đồ người ăn, 
uống đồ người uống, và ngủ trên lòng người; nó như một con gái của người vậy.  
4 Vả, có người khách đến người giàu; người giàu tiếc không muốn đụng đến chiên bò của 
mình đặng dọn một bữa ăn cho người khách đã đến, bèn bắt con chiên con của người nghèo 
và dọn cho kẻ khách đã đến thăm mình.  
5 Đa-vít bèn nổi giận lắm cùng người ấy, và nói cùng Na-than rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng 
sống mà thề, người đã phạm điều ấy thật đáng chết! 6 Hắn phải thường chan lần giá chiên 
con, vì đã làm như vậy, và vì không có lòng thương xót.  
7 Bấy giờ, Na-than nói cùng Đa-vít rằng: Vua là người đó! Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-
ra-ên có phán như vầy: Ta đã xức dầu lập ngươi làm vua Y-sơ-ra-ên, ta đã giải cứu ngươi khỏi 
tay Sau-lơ. 8 Ta cũng ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao vào tay ngươi các vợ của chủ 
ngươi, lập ngươi làm vua của nhà Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, và nếu điều đó không đủ, ắt ta sẽ thêm 
cho ơn khác nữa. 9 Cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va, mà làm điều không đẹp 
lòng Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết U-ri, người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi, còn nó thì 
ngươi đã giết bởi gươm của dân Am-môn… Đa-vít bèn nói cùng Na-than rằng: Ta đã phạm tội 
cùng Đức Giê-hô-va” 
(2 Sa-mu-ên 12:1-13). 
Câu hỏi: Đa-vít làm gì sau khi nhận biết tội của mình? [Ông xưng tội– những tư tưởng và hành 
động sai của ông – và cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho ông]. Thật là quan trọng để biết rằng Đức 
Chúa Trời bắt Đa-vít chịu trách nhiệm cho các hành động của ông. Và Đa-vít bị hình phạt vì những gì 
ông đã làm. 
Câu hỏi: Nếu Đa-vít cầu xin sự tha thứ, và Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ông, tại sao Đức Chúa 
Trời lại trừng phạt Đa-vít? [Đa-vít cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình]. Sự tha thứ đã 
được ban cho, điều đó có nghĩa là điều sai lầm sẽ không được giữ chống lại ông nhiều lần. Nhưng 
Đa-vít vẫn phải chịu trách nhiệm về những hành động sai trái của mình. Đa-vít vẫn phải trả giá cho 
hành động của mình. Và ai khác ngoài Đức Chúa Trời có thể trừng phạt một vị vua? 
Câu hỏi: Tại sao cha mẹ của bạn đôi khi cần phải trừng phạt hoặc kỷ luật bạn? [Chúng ta cần 
hiểu và biết rằng có những hậu quả vì những hành động của chúng ta]. Giống như Đa-vít, chúng ta 
phải chịu trách nhiệm về hành động của chúng ta. Không có trách nhiệm giải trình, thì chúng ta không 
thể học được điều gì là đúng từ sai lầm, và những gì là hành vi có thể chấp nhận, thích hợp & tin kính. 
Câu hỏi: Đa-vít đã học được điều gì từ câu chuyện của Na-than? [Ông đã cho phép sự cám dỗ về 
việc muốn những gì không thuộc về ông và khiến ông bỏ qua các điều răn của Đức Chúa Trời và chỉ 
nghĩ về bản thân mình]. 
Sau khi Đa-vít được tiên tri Na-than viếng thăm, và thừa nhận rằng ông đã phạm tội cùng Đức Chúa 
Trời, ông đã viết một Thi Thiên. 

Yêu cầu nhóm đọc Thi Thiên 51. 
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1 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa;  
Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa.  
2 Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác,  
Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi.  
3 Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi,  
Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi.  
4 Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi,  
Và làm điều ác trước mặt Chúa;  
Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán,  
Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán.  
5 Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác,  
Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.  
6 Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong;  
Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi.  
7 Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch;  
Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết.  
8 Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ,  
Để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc.  
9 Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi,  
Và xóa hết thảy sự gian ác tôi,  
10 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch,  
Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.  
11 Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa,  
Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa.  
12 Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa,  
Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi.  
13 Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm,  
Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa.  
14 Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi,  
Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết,  
Thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa.  
15 Chúa ơi, xin mở môi tôi,  
Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa.  
16 Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng;  
Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa:  
17 Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương:  
Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu. 
Câu hỏi: Đa-vít nhận biết gì về chính mình? [Đa-vít biết rằng tấm lòng ông là không trong sạch - 
câu 10]. 
Câu hỏi: Đa-vít nhận biết gì về Đức Chúa Trời? [Chỉ Ngài có thể làm sạch ông]. 
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Đa-vít nhận biết rằng những gì Đức Chúa Trời thật sự muốn từ ông là sự buồn rầu tin kính - sự buồn 
rầu dẫn tới sự ăn năn- một mong ước xây khỏi việc làm sai và trở lại làm đẹp lòng Đức Chúa Trời 
(câu 17). 
Câu hỏi: Bạn và tôi giống Đa-vít như thế nào? [Tấm lòng chúng ta là không trong sạch và khi bạn 
và tôi làm sai hoặc có các tư tưởng sai]. 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời muốn gì từ bạn và tôi? [Ngài muốn chúng ta có sự buồn rầu tin kính và từ 
bỏ các việc làm sai, xưng tội và cầu xin Ngài tha tội]. 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời muốn bạn giữ đường lối mình được trong sạch. Làm thế nào bạn có 
thể làm được điều này? [Đặt lời của Đức Chúa Trời trong lòng bạn]. 
Kinh Thánh nói: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch?  
Phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa.  Tôi 
đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi Thiên 119:9-11). 
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BÀI HỌC # 18:  SA-LÔ-MÔN (Phần 1) 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Người nào tìm đặng sự khôn ngoan, và được sự thông sáng, có phước thay!  
Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng” (Châm Ngôn 3:13-
14). 
 
Phẩm chất 
Khôn ngoan 
 
Thảo luận Câu hỏi 
Nếu Đức Chúa Trời phán với bạn: “Hãy cầu xin ta bất cứ điều gì con muốn, thì ta sẽ ban điều 
đó cho con,” thì bạn sẽ cầu xin điều gì? 
 
Giới thiệu 
Được sinh ra trong sự nô lệ ở một trang trại ở Missouri, George Washington Carver được các 
người chủ của ông nuôi dưỡng sau khi mẹ ông bị bắt cóc và giết. Là một cậu bé, ông đã biết 
được rằng cây trồng có thể được sử dụng để làm thuốc, quần áo, xà phòng, và thậm chí một 
miếng rác cũng có ích. 
Ông theo học tại trường Cao đẳng Tiểu bang Iowa, nơi ông nghiên cứu về khoa học nông 
nghiệp. Carver sau đó được mời đến giảng dạy tại Học viện Tuskegee ở Alabama, và vẫn ở 
Tuskegee trong suốt sự nghiệp của mình. 
Carver nói: “Tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời có việc cho tôi làm.” Và công việc đó là thay đổi 
cuộc sống và tương lai của người dân và đất nước của ông bằng cách khai thác những bí mật 
của thiên nhiên. Ông dậy vào lúc 4 giờ sáng để được “một mình với những điều tôi yêu thích 
nhất: cây cối và Đức Chúa Trời của tôi. Không có thời gian nào khác bằng những giờ sáng 
sớm tôi hiểu rõ những gì Đức Chúa Trời có ý làm với tôi. Trong khi những người khác đang 
ngủ, tôi nghe Đức Chúa Trời tốt nhất và học hỏi kế hoạch của Ngài.” 

Ông tin rằng một mối quan hệ cá nhân với Đấng Tạo Hóa của muôn vật là nền tảng duy nhất cho một 
cuộc sống phong phú. Ông công nhận rằng Đức Chúa Trời đã cho ông công thức để khai thác hơn 
300 cách sử dụng cho đậu phộng. Ông đề nghị sự luân canh cây trồng để cải thiện đất và chấm dứt 
sự phụ thuộc của nông nghiệp miền Nam vào một mình cây bông. Sau đó, ông đã phát triển hàng 
trăm cách sử dụng công nghiệp cho đậu phộng, hồ đào (pecan), và khoai lang. 

***************************************************** 
George Washington Carver đã cầu xin Đức Chúa Trời ban cho khôn ngoan – cách để sử dụng 
những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta vì các mục đích của Ngài.  Bài học của chúng ta 
hôm nay là về một anh hùng Kinh Thánh người đã cầu xin Đức Chúa Trời ban cho khôn ngoan. 
 
Bối cảnh 
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Con trai đầu tiên của Đa-vít & Bát-sê-ba đã chết. Sau đó Bát-sê-ba sinh ra một con trai khác, và họ 
đặt tên con trai đó là Sa-lô-môn.  Vào cuối đời vua Đa-vít, ông gọi Bát-sê-ba vào phòng của mình và 
trước mặt bà ông đã thề rằng: “Nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng đã giải cứu mạng 
sống ta khỏi các hoạn nạn! Ta nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề cùng 
ngươi rằng: Quả hẳn Sa-lô-môn, con trai ngươi, sẽ trị vì kế ta, nó sẽ ngồi trên ngai thế cho ta” 
(1 Các Vua 1:29-30). 

Sa-lô-môn (Phần 1) 
(Kinh Thánh: 1 Các Vua 3:3-14) 

“3 Sa-lô-môn kính mến Đức Giê-hô-va, và đi theo các luật lệ của Đa-vít, cha mình; song người 
dâng của lễ và xông hương tại trên nơi cao.  
4 Vua đi đến Ga-ba-ôn đặng dâng của lễ tại đó, vì nơi cao ấy là trọng nhứt; trên bàn thờ đó Sa-
lô-môn dâng một ngàn con sinh làm của lễ thiêu. 5 Tại Ga-ba-ôn, lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va 
hiện đến cùng Sa-lô-môn trong cơn chiêm bao, và phán với người rằng: Hãy xin điều gì ngươi 
muốn ta ban cho ngươi.  
6 Sa-lô-môn thưa rằng: Chúa đã lấy ơn lớn đãi kẻ tôi tớ Chúa, là Đa-vít, cha tôi, theo như người 
lấy sự trung tín, sự công bình và lòng ngay trọn vẹn mà đi trước mặt Đức Giê-hô-va; lại Chúa 
có giữ ơn lớn ấy cho người, mà ban cho người một con trai ngồi trên ngai của người, y như đã 
có ngày nay. 
 7 Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! Bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tớ Chúa trị vì kế Đa-vít, là cha 
tôi; nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao. 8 Kẻ tôi tớ Chúa ở giữa 
dân của Chúa chọn, là một dân đông vô số, không thể đếm được. 9 Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ 
Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể 
đoán xét dân rất lớn nầy của Chúa?” 
 
Câu hỏi: Sa-lô-môn cầu xin Chúa điều gì? [Khôn ngoan]. 
Câu hỏi: Tại sao Sa-lô-môn cầu xin khôn ngoan? [Ông biết ông cần giúp đỡ để làm tốt công việc 
lãnh đạo dân của Đức Chúa Trời]. 
 
10 Lời của Sa-lô-môn đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó. 11 Đức Chúa Trời phán với 
người rằng: Bởi vì ngươi đã cầu xin điều nầy, mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, 
cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét 
đoán, 12 nầy, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông 
sáng, đến đỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang. 13 Vả 
lại, ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, 
đến đỗi trọn đời ngươi, trong vòng các vua, sẽ chẳng có ai giống như ngươi. 14 Lại nếu ngươi 
đi trong đường lối ta, gìn giữ luật pháp và điều răn ta, như Đa-vít, cha ngươi, đã đi, thì ta sẽ 
khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm.” 
 
Câu hỏi: Kinh Thánh nói Sa-lô-môn cần khôn ngoan trong lĩnh vực nào? [Quản lý sự công bình].  
Nếu bạn nhớ, khôn ngoan là sự hiểu biết điều gì là đúng theo Đức Chúa Trời và cách để đặt sự hiểu 
biết đó vào thực hành. 
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Câu hỏi: Bạn nghĩ những người nào cần khôn ngoan? [Tổng thống, người làm luật, thẩm phán, 
giáo sư, cha mẹ]. 
 
Là lãnh đạo lớp học Kinh Thánh, dành một thời gian và hướng dẫn nhóm cầu nguyện, rằng 
dân tộc bạn sẽ cầu xin sự khôn ngoan cho các lãnh đạo, giáo sư, mục sư, cha mẹ và con cái 
của bạn.  
 
 
Khôn ngoan của Sa-lô-môn: 
Châm Ngôn là một sách trong Kinh Thánh, đó là một sách hướng dẫn huấn luyện về các luân lý tin 
kính và đạo đức.   
Câu hỏi: Luân lý và đạo đức là gì? [Luân lý là một sự đo lường hay tiêu chuẩn về những gì là đúng 
và sai, hoặc tốt và xấu.  Đạo đức là những gì bạn làm dựa trên luân lý của bạn]. Vua Sa-lô-môn viết 
nhiều Châm Ngôn.  Đây là những gì vua Sa-lô-môn nói về tầm quan trọng của sự khôn ngoan: 
 

1) Bạn sẽ hiểu biết sự kính sợ Chúa (tôn trọng Chúa) và tìm thấy sự hiểu biết trong Kinh Thánh. 
 
Câu hỏi: Một cách gì để tôn trọng Đức Chúa Trời? [Nếu bạn tôn trọng Đức Chúa Trời, thì bạn lắng 
nghe những lời Ngài phán]. 
Câu hỏi: Bạn lắng nghe Đức Chúa Trời bằng cách nào? [đọc Kinh Thánh, lương tâm, cầu nguyện, 
lời khuyên của cha mẹ và người khác]. 
 

2) Sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự tri thức (Châm Ngôn 1:7)– điều gì là đúng (lẽ 
thật) và điều gì là sai (giả dối). 

 
3) “Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, sự chánh trực, và các nẻo lành” 

(Châm Ngôn 2:9).  Khi bạn quyết định, nó ảnh hưởng con đường bạn đi – những lời của Đức 
Chúa Trời bày tỏ con đường đúng để đi. 

Câu hỏi: Bạn cần có quyết định đúng về một số lĩnh vực nào? [Thành thật, các hoạt động bạn 
chọn tham gia, thông tin đi vào tâm trí bạn]. 
 

4) “Sự dẽ dặt sẽ coi sóc con, sự thông sáng sẽ gìn giữ con” (Châm Ngôn 2:11).  Bạn sẽ 
chắc chắn hiểu biết điều gì là đúng.  Bạn sẽ có tri thức để bảo vệ chống lại các quyết định sai. 
Bạn thấy, bạn có quyền tự do để quyết định, tốt hoặc xấu; tuy nhiên bạn không có quyền lựa 
chọn những hậu quả của những quyết định đó.  

Câu hỏi: Bạn có thể chọn để chen vào hàng trong căn tin trường học. Những hậu quả gì có thể 
xảy ra? [Được gửi đến phía sau của hàng, bị chen lại ngay].  
 

5) “Người khôn sáng sửa đường mình ngay thẳng rồi đi.” (Châm Ngôn 15:21).  Sự khôn 
ngoan sẽ giúp bạn tránh làm theo gương của những người không coi trọng những gì là đúng 
và làm những gì sai.  

Câu hỏi: Tại sao chọn bạn tốt là quan trọng? [Bạn bè của bạn ảnh hưởng rất lớn đến bạn. Bạn bè 
thân thiết của bạn nên chia sẻ đức tin của bạn trong Đức Chúa Trời, những giá trị của bạn, khuyến 
khích và giúp bạn sống một cách sống tin kính]. 
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Câu hỏi: Vậy làm sao bạn có được sự khôn ngoan? [Có ba cách để có được sự khôn ngoan]: 
1. Chấp nhận lời Đức Chúa Trời: Tin và tìm hiểu điều gì trong Kinh Thánh. 
2. Tích trữ các mạng lệnh của Ngài: Tìm hiểu và ghi nhớ các câu Kinh Thánh. 
3. Cầu xin sự hiểu biết: Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan. (Châm Ngôn 2: 1-6). 
Câu hỏi: Sự khôn ngoan có thể giúp bạn như thế nào? [Sự khôn ngoan cho bạn lời khuyên tốt để 
đưa ra những quyết định tốt].  
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BÀI HỌC # 19: SA-LÔ-MÔN (Phần 2) 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?” (Ma-thi-ơ 16:26). 
 
Phẩm chất 
Trung tín 
 
Giới thiệu 
“Little Hattie May Wiatt sống trong một căn nhà gần nhà thờ mà chúng tôi thờ phượng tại Berks và 
Mervine, hiện đang bị hội thánh Cơ Đốc chiếm đóng. Đó là một nhà thờ nhỏ và đông đúc, vé vào cửa 
đôi khi có được vài tuần trước cho mỗi buổi nhóm. Trường Chúa nhật cũng đông đúc như phần còn 
lại của hội chúng, và một ngày nọ khi tôi đi xuống nhà thờ, tham dự trường Chúa nhật, tôi thấy một số 
trẻ em ở bên ngoài. Chúng rất chai rối vì chúng không thể vào được vì đám đông trẻ em đã ở trong 
các phòng học trường Chúa nhật của hội thánh và Hattie May Wiatt nhỏ, người sống gần đó, đã mang 
sách và đóng góp của cô, và đang đứng gần cổng, lưỡng lự đi về nhà hoặc chờ đợi và cố gắng để 
vào trong sau đó. Tôi ẳm cô bé lên trong đôi tay, nâng cô lên vai tôi, và khi cô bé ôm đầu tôi - một cái 
ôm tôi không bao giờ quên - tôi đưa cô bé đi qua đám đông trong hội trường, vào phòng trường Chúa 
nhật, và đặt cô bé ngồi trong một chiếc ghế đàng sau trong một góc tối. 
 
Sáng hôm sau khi tôi từ nhà đi xuống nhà thờ tôi đến bên nhà họ và cô bé đang trên đường đi học. 
Khi chúng tôi gặp nhau, tôi nói: ‘Hattie, chúng ta sẽ sớm có một phòng trường Chúa nhật lớn hơn,’ và 
cô bé nói: ‘Con hy vọng ông sẽ làm như vậy. Con rất sợ khi đến đó một mình.’ Tôi trả lời: ‘Vâng, khi 
chúng ta nhận được tiền để xây dựng trường học, chúng ta sẽ xây dựng một căn phòng đủ rộng cho 
tất cả các trẻ em, và chúng ta sẽ bắt đầu rất sớm để quyên góp tiền cho nó.’ 
 
Hattie May Wiatt đã chết [năm 1886].  Cô bé đã góp nhặt được 57 xu để lại như là sự đóng góp của 
cô cho việc bảo đảm một tòa nhà khác cho trẻ em. Sau đám tang, mẹ cô đưa cho tôi chiếc túi nhỏ có 
57 xu thu được. Tôi mang số tiền đó đến nhà thờ và tuyên cha rằng chúng tôi đã có món quà đầu tiên 
cho tòa nhà trường Chúa nhật mới; rằng Hattie May Wiatt nhỏ, người đã đi vào Thế Giới Chiếu Sáng, 
đã để lại phía sau món quà của mình cho tòa nhà đó. Sau đó tôi đổi tất cả tiền thành đồng xu và chào 
bán chúng. Tôi nhận được khoảng 250 đô-la cho 57 xu; và 54 xu trong số đó đã được những người 
mua chúng trả lại cho tôi. Sau đó tôi đã đặt chúng vào trong một cái khung nơi chúng có thể được 
nhìn thấy và trưng bày chúng, và chúng tôi đổi 250 đô-la thành những đồng xu, rồi bán chúng và nhận 
được một khoản tiền đủ để mua ngôi nhà kế bên phía bắc của nhà thờ tại Berks và Mervine.” 
 
Hattie May, một nữ sinh, không đến từ một gia đình giàu có, nhưng đời sống trung tín của cô đã được 
Đức Chúa Trời sử dụng. Vào năm 1912, từ 57 xu đầu tiên, hội thánh đã tăng lên đến hơn 5.600 hội 
viên. Ngôi nhà được mua bằng việc bán 57 xu trở thành những lớp học đầu tiên của Đại học Temple 
ở Philadelphia, Pennsylvania. Bệnh viện Sa-ma-ri (nay là Bệnh viện Đại học Temple) được thành lập 
bởi hội thánh đã phục vụ hơn 30.000 người mỗi năm, không kể sự chăm sóc cho người nghèo. Và 
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hơn 2.000 thanh niên đã được huấn luyện để rao giảng Tin Lành vì nền tảng được Hattie May đặt bởi 
sự đầu tư 57 xu của cô. 
 
Được trích từ Lịch Sử của 57 xu, -  một bài giảng của Russell Conwell cho hội thánh Báp-tít Ân Điển 
(Temple) năm 1912 do các câu hỏi về câu chuyện này. 
Hattie May Wiatt đã trung tín với những gì Đức Chúa Trời giao phó cho cô. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp 
tục gặp Vua Sa-lô-môn. Chừng nào Sa-lô-môn trung tín với những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho 
ông, Đức Chúa Trời tôn trọng ông. Nhưng chúng ta sẽ nhận ra rằng khi Sa-lô-môn không trung tín với 
những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông, thì Đức Chúa Trời không tôn trọng ông. 
 

Sa-lô-môn (Phần 2) 
(Kinh Thánh: 1 Các Vua 10:23) 

“Ấy vậy, vua Sa-lô-môn trổi hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan. 
Chúng ta hãy nói về một số thành đạt lớn của vua Sa-lô-môn: 
 
Đền thờ 
Đa-vít cha của Sa-lô-môn đã muốn xây dựng một đền thờ cố định tại Giê-ru-sa-lem cho Đức Chúa 
Trời. Kể từ khi người Do Thái đã rời Ai Cập, đền thờ đã là một trại lớn được xây dựng trong khi Môi-
se dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên khi họ đang ở trong sa mạc. Nhưng Đức Chúa Trời phán với Đa-vít rằng 
ông không phải là người xây dựng đền thờ cho Ngài, nhưng con trai ông sẽ xây dựng đền thờ. Vì vậy, 
Sa-lô-môn nói: “Vua biết rằng Đa-vít, thân phụ tôi, không cất được một cái đền cho danh Giê-hô-
va Đức Chúa Trời người, vì cớ chinh chiến thù nghịch vây tứ phía người, cho đến ngày Đức 
Giê-hô-va đã khiến chúng nó phục dưới chân người. 4 Nhưng bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa 
Trời tôi đã ban cho tôi bằng yên tứ phía, chẳng còn cừu địch, chẳng còn tai họa. 5 Vậy, tôi tính 
cất một cái đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, theo như Đức Giê-hô-va đã phán cùng 
Đa-vít, cha tôi, mà rằng: Con trai ngươi, mà ta sẽ khiến ngồi trên ngai ngươi kế vị ngươi, sẽ cất 
một cái đền cho danh ta” (1 Các Vua 5:3-5). 
 
Vì vậy, 480 năm sau khi Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, vua Sa-lô-môn bắt đầu xây dựng đền thờ. Sa-lô-
môn đã huy động (cưỡng chế hoặc ép buộc) 30.000 người để xây dựng đền thờ. Nó được làm bằng 
khối đá lớn và gỗ bá hương. Thêm vào đó, có 70.000 người khiêng gánh và 80.000 thợ cắt đá và 
3.300 người giám sát đã chỉ đạo những người làm việc. Đền thờ có chiều dài 27 mét, rộng 9 mét và 
cao 13.5 mét. Sa-lô-môn đã dành 7 năm để xây dựng đền thờ. 
 
Cung điện của Sa-lô-môn 
Sa-lô-môn cũng xây dựng một cung điện cho chính mình. Sa-lô-môn dành 13 năm để hoàn thành việc 
xây dựng cung điện của ông. Nó cũng được làm bằng đá khối và gỗ bá hương. Cung điện Sa-lô-môn 
dài 36 mét, rộng 23 mét và cao 13.5 mét. 
 
Câu hỏi: Bạn để ý điều gì về cung điện của Sa-lô-môn và đền thờ của Đức Chúa Trời? [Cung 
điện của Sa-lô-môn hầu như tốn gấp đôi thời gian để xây và lớn hơn đền thờ của Đức Chúa Trời rất 
nhiều]. 
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Câu hỏi: Điều này bảo bạn điều gì về Sa-lô-môn? [Có lẽ lòng ông trở nên kiêu ngạo]. Với tất cả sự 
giàu có và sự khôn ngoan của mình, có lẽ ông cảm thấy rằng ông không cần Đức Chúa Trời nhiều 
như khi ông mới bắt đầu làm vua. 
Sự huy hoàng của Sa-lô-môn 
1 Khi nữ vương Sê-ba nghe nói về danh tiếng của Sa-lô-môn và về danh của Đức Giê-hô-va, 
bèn đến hỏi thử Sa-lô-môn nhiều câu đố. 2 Bà đến Giê-ru-sa-lem có hầu hạ theo rất đông, lạc 
đà chở thuốc thơm, nhiều vàng và ngọc. Bà đến cùng Sa-lô-môn, nói với người mọi điều có ở 
trong lòng mình. 3 Sa-lô-môn đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho vua, mà vua 
không giải nghĩa nổi cho bà.  
4 Khi nữ vương Sê-ba thấy mọi sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, cung điện người đã cất, 5 
những món ăn trên bàn người, nhà cửa của tôi tớ người, thứ tự công việc của các quan, và đồ 
ăn mặc của họ, các quan chước tửu, và các của lễ thiêu người dâng trong đền Đức Giê-hô-va, 
thì mất vía. 
6 Rồi bà nói rằng: Điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua, thì thật 
lắm. 7 Song trước khi tôi chưa đến đây, và chưa thấy tận mắt những điều nầy, thì tôi chẳng tin; 
và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nửa! Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trổi hơn 
tiếng đồn tôi đã nghe. 8 Các tôi tớ vua thật có phước thay! Các tôi tớ vua hằng đứng chầu 
trước mặt vua, nghe sự khôn ngoan của vua, lấy làm có phước thay! 9 Đáng khen ngợi thay 
Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đẹp lòng vua, đặt vua trên ngôi của Y-sơ-ra-ên! Bởi 
vì Đức Giê-hô-va yêu dấu Y-sơ-ra-ên mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua đặng cai trị theo sự 
ngay thẳng và công bình. 
10 Đoạn nữ vương dâng cho vua một trăm hai mươi ta-lâng vàng và rất nhiều thuốc thơm 
cùng ngọc quí. Từ đó đến nay, chẳng hề có ai đem thuốc thơm đến số nhiều bằng của nữ 
vương nước Sê-ba dâng cho vua Sa-lô-môn” (1 Các Vua 10:1-10). 
 
Câu hỏi: Nữ hoàng nhận biết gì về Sa-lô-môn sau khi thăm viếng ông? [Chính Đức Chúa Trời đã 
ban cho ông tất cả mọi sự mà ông có]. 
 
Câu hỏi: Điều này dạy bạn bài học gì về Đức Chúa Trời? [Năng lực, tài sản, mọi bước đi và mọi 
hơi thở của bạn tất cả đều là tặng phẩm đến từ Đức Chúa Trời]. 
 
Khôn ngoan của Sa-lô-môn 
“Cả thiên hạ đều tìm kiếm mặt Sa-lô-môn đặng nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã để 
trong lòng người. Cứ hằng năm, theo lệ định, mọi người đều đem đến dâng vật mình tiến cống 
cho vua, nào chậu bằng bạc và bằng vàng, áo xống, binh khí, thuốc thơm, ngựa, và la” (1 Các 
Vua 10:24-25). 
 
Câu hỏi: Những người đã thăm viếng Sa-lô-môn xem điều gì là sở hữu lớn nhất của ông? [Sự 
khôn ngoan]. Mọi người đến gặp ông đều giàu có. Họ có mọi sở hữu mà họ muốn. Tuy nhiên, điều họ 
muốn có nhiều hơn của cải là sự khôn ngoan bởi vì họ nhận ra rằng sự khôn ngoan có giá trị nhiều 
hơn so với tài sản và của cải. 
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Câu hỏi: Bạn có nhớ bài học học tuần trước về cách bạn và tôi có thể có sự khôn ngoan 
không? [Tiếp nhận lời Đức Chúa Trời:  tin và biết những gì Kinh Thánh nói. Tích trữ các mạng lệnh 
của Ngài: học hỏi và ghi nhớ các câu Kinh Thánh. Cầu xin sự hiểu biết: Cầu xin Đức Chúa Trời ban 
cho sự khôn ngoan (Châm Ngôn 2: 1-6)]. 
 
Sự giàu có của Sa-lô-môn 
“Sa-lô-môn cũng nhóm xe và lính kị; có một ngàn chan trăm xe và mười hai ngàn lính kị, để 
trong các thành chứa xe, và tại Giê-ru-sa-lem, gần bên vua. Tại Giê-ru-sa-lem vua làm cho bạc 
ra thường như đá, và cây bá hương nhiều như cây sung mọc nơi đồng bằng” (1 Các Vua 
10:26-27). 
Câu hỏi: Sa-lô-môn trở nên rất giàu như thế nào? [Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã ban cho ông 
sự giàu có và danh dự không phải vì ông cầu xin chúng, mà ông cầu xin sự khôn ngoan]. 
Câu hỏi: Điều này cho bạn biết Chúa muốn chúng ta quý giá điều gì? [Đức Chúa Trời muốn 
chúng ta quý giá sự khôn ngoan hơn là giàu sang và danh dự]. 
Câu hỏi: Bạn có nhớ những bài học về Sau-lơ và Đa-vít, Đức Chúa Trời mong đợi và đòi hỏi 
điều gì từ các vua Ngài đã chọn? [Ngài đòi hỏi họ phải hoàn toàn vâng lời Ngài]. Tuy nhiên, Sa-lô-
môn đã không đi theo Chúa hoàn toàn. 
 
Sự không vâng lời của Sa-lô-môn 
 “1 Ngoài con gái của Pha-ra-ôn, vua Sa-lô-môn lại còn thương mến nhiều người nữ của dân 
ngoại: tức là người nữ Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, Si-đôn, và Hê-tít.(z) 2 Chúng nó thuộc về các 
dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi và chúng nó chớ đi lại 
giao thông với nhau; vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng 
nó. Sa-lô-môn tríu mến những người nữ ấy. 3 Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung 
nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng. 4 Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Sa-lô-môn 
dụ lòng người đi theo các thần khác: Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người 
chẳng trọn lành như thể lòng của Đa-vít, là cha người. 5 Vì Sa-lô-môn cúng thờ Át-tạt-tê, nữ 
thần của dân Si-đôn, và thần Minh-côm, là thần đáng gớm ghiếc của dân Am-môn. 6 Như vậy, 
Sa-lô-môn làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng vâng theo Đức Giê-hô-va cách trọn 
lành như Đa-vít, cha người, đã làm.” (1 Các Vua 11:1-6). 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời đã cảnh cáo dân Y-sơ-ra-ên không được làm gì? [Không được kết hôn 
với bất cứ ai từ các dân tộc thờ lạy các thần khác]. Đức Chúa Trời biết rằng tấm lòng của họ sẽ lìa bỏ 
Ngài và quay sang các thần khác. 
Câu hỏi: Tại sao đặc biệt là quan trọng đối với Sa-lô-môn không được làm điều này? [Nó giống 
như trò chơi lớn đi theo người lãnh đạo. Nếu vua theo các thần khác, thì toàn bộ dân tộc sẽ bắt đầu 
theo các thần khác]. 
Câu hỏi: Bạn nghĩ Đức Chúa Trời phản ứng như thế nào đối với sự không vâng lời của Sa-lô-
môn? [Ngài đã cất vương quyền của Sa-lô-môn khỏi ông]. 
Câu hỏi: Ai là vị vua khác mà chúng ta đã nói đến không đi theo Chúa hoàn toàn? [Sau-lơ]. 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời phản ứng như thế nào đối với sự không vâng lời của Sau-lơ? [Đức 
Chúa Trời đã cất vương quyền của Sau-lơ khỏi ông và lập một vua khác, Đa-vít, để thay thế ông]. 
Sa-lô-môn làm vua bởi vì ông là con của Đa Vít, người làm vua vì sự không vâng lời của Sau-lơ với 
các lệnh của Đức Chúa Trời. Giống như Sau-lơ, Sa-lô-môn không vâng lời Đức Chúa Trời, và như 
Sau-lơ, Sa-lô-môn mất vương quyền của mình vì ông đã không đi theo Đức Chúa Trời hoàn toàn. 



Dad’s and Kids Together in God’s Word   93 
 

 

Câu hỏi: Một số thành đạt của Sa-lô-môn là gì? [Sa-lô-môn là một anh hùng vĩ đại trong Kinh 
Thánh. Ông là vua của Y-sơ-ra-ên trong 40 năm. Ông có sự khôn ngoan và giàu có hơn bất kỳ người 
nào từng sống hoặc sẽ sống. Ông đã đạt được tất cả những gì ông mong muốn].  
Câu hỏi: Tuy nhiên, Sa-lô-môn cũng đã chọn làm gì? [Sa-lô-môn cũng đã chọn để không vâng lời 
Đức Chúa Trời, và lìa bỏ Ngài]. 
Câu hỏi: Bạn có thể học được điều gì từ Sa-lô-môn ngày nay? [Trên hết Đức Chúa Trời muốn sự 
vâng lời của bạn]. Hãy nhớ gương của Sa-lô-môn. Đừng để những ham muốn của bạn ngăn trở bạn 
vâng lời Đức Chúa Trời. 
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BÀI HỌC # 20:  Ê-LI (Phần 1) 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“A-háp, con trai Ôm-ri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiền chai 
mình” (1 Các Vua 16:30). 
 
Các phẩm chất 
Đứng lên vì Đức Chúa Trời  
 
Thảo luận Câu hỏi 
Bạn cảm thấy thế nào nếu mọi người xung quanh bạn đang làm sai? Bạn sẽ nói gì với họ? 
 
Giới thiệu 
Vào ngày 31 tháng 1 năm 1571, ông đóng một bản ghi chép vào cửa nhà thờ Castle ở Wittenburg, 
Đức. Bản ghi chép được đăng cho mọi người đọc, giải thích cách thức những thực hành của Giáo hội 
Công giáo (nhà thờ duy nhất) trong thời của ông đã không tuân theo Lời Chúa. Ông nói đến sự băng 
hoại và những biến dạng đã khiến những người bình dân không hiểu được sự cứu rỗi bởi đức tin nơi 
một mình Đấng Christ. 
 
Thực sự kính sợ Đức Chúa Trời, vào năm 1505, ông gia nhập một tu viện và ngay cả trong tu viện, 
với ông, Đức Chúa Trời thánh khiết không thể đến gần được, và ông không bao giờ đạt được những 
đòi hỏi hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Một hôm, trong khi học Kinh Thánh, ông đọc: “Vì trong Tin lành 
nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, 
như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Rô-ma 1:17).  Ông chấp nhận công tác 
của Đấng Christ trên thập tự giá để trả giá cho tội lỗi của ông. 
 
Ông bắt đầu giảng dạy tại Đại học Wittenburg, và mọi người đến nghe sứ điệp của ông. Rút lui khỏi 
quyền lực và tiền của hội thánh chính thức, ông được lệnh phải xuất hiện trước hội đồng các quan 
chức giáo hội và từ chối (rút lại) những lời của ông. Ông không từ chối và đã bị tuyên cha là một kẻ 
phạm tội. Được bạn bè giấu kín, Martin Luther đã đóng góp lớn lao cho thế giới: ông đã dịch Kinh 
Thánh sang tiếng Đức. 

*********************************************************** 
 
Martin Luther đứng lên vì Đức Chúa Trời mặc dù sứ điệp của ông không phổ biến với các quan 
chức giáo hội và đặt ông trong nguy hiểm. Bài học Kinh Thánh hôm nay giới thiệu với chúng ta 
một anh hùng Kinh Thánh khác người đứng lên vì Đức Chúa Trời, mặc dù chỗ đứng của ông 
đặt sự sống của ông trong sự nguy hiểm. 
 
Bối cảnh 
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Ê-li là một tiên tri. Một tiên tri là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời chọn để đem 
sứ điệp của Ngài đến cho dân sự. Một tiên tri rất thường thúc giục dân sự trở lại thờ phượng Đức 
Chúa Trời.   
 
Ê-li được Đức Chúa Trời sai đến để đem một sứ điệp đến cho một người tên là A-háp vua của Y-sơ-
ra-ên vào lúc đó. Trước khi gặp Ê-li, chúng ta cần một bài học lịch sử để hiểu tại sao Đức Chúa Trời 
sai ông đến Y-sơ-ra-ên để nói với vua A-háp. 
Nếu bạn nhớ từ bài học trước của chúng ta, Đức Chúa Trời rất giận Sa-lô-môn: 
“9 Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Sa-lô-môn, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã hai lần hiện đến cùng người,10 phán bảo người rằng chớ theo các 
thần khác; nhưng người không vâng theo lịnh của Đức Giê-hô-va. 11 Đức Giê-hô-va phán với 
Sa-lô-môn rằng: Bởi vì ngươi đã làm điều nầy, không giữ giao ước và luật pháp ta truyền cho 
ngươi, nên ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi, cho kẻ tôi tớ ngươi.” (1 Các Vua 11:9-11). 
 
Câu hỏi: Hai điều răn đầu tiên trong Mười Điều Răn là gì? (Xuất 20:3-6): 
1. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác (giữ Đức Chúa Trời là Đấng quan trọng nhất trong đời 

sống bạn).  
2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, 

hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất (Chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời). 
Câu hỏi: Sa-lô-môn có giữ những điều này không? [Mặc dù ban đầu ông đã giữ, cuối cùng Sa-lô-
môn bắt đầu thờ lạy các thần của các vợ ông]. 
Câu hỏi: Một thần tượng là gì? [Một thần tượng là một nhân vật mà người nào đó đã làm để tượng 
trưng cho một vị thần, và sau đó được thờ lạy]. 
Câu hỏi: Tại sao các thần tượng là nguy hiểm? [Các thần tượng là những điều làm chúng ta xây 
khỏi Đức Chúa Trời. Người ta bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những điều này hơn là Đức Chúa Trời]. 
Đây là một ví dụ: Bạn nhận được phụ cấp mỗi tuần 1$.  Ý tưởng ban đầu của bạn: dâng 10 xu cho 
Đức Chúa Trời, hoặc ngay lập tức nghĩ về những gì bạn sẽ mua, điều gì đó là quan trọng đối với bạn, 
Đức Chúa Trời muốn là quan trọng hơn đối với bạn. 
Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời muốn là quan trọng đối với bạn hơn bất cứ ai hoặc bất cứ điều 
gì? [Nếu Đức Chúa Trời là không quan trọng nhất trong đời sống chúng ta, thì chúng ta chú ý đến ai 
đó và những gì chúng ta muốn và làm những gì chúng ta muốn làm]. 
Đây là một ví dụ khác: Điều gì sẽ xảy ra vào giờ giải lao nếu mọi người đều muốn chơi bóng đá theo 
luật của chính mình? Bạn có thể có loại trò chơi nào? Hoặc nếu giáo viên của bạn nói: “Hôm nay, các 
em có thể đối xử với bất cứ ai theo bất kỳ cách nào các em muốn. Nếu các em muốn chen vào hàng 
trong phòng ăn hoặc nếu em muốn nói lại hiệu trưởng – điều đó có thể được!” Ngày đó trong trường 
học của bạn sẽ như thế nào? [Một chút hỗn loạn? Có thể là một chút nguy hiểm?]. 
Bây giờ chúng ta tìm hiểu tại sao Ê-li đến để nói chuyện với A-háp. 

 
Ê-li (Phần 1) 

Vào thời gian khi Sa-lô-môn làm vua, Y-sơ-ra-ên bị chia thành hai phần: Y-sơ-ra-ên ở phía Bắc, thủ 
đô của nó là Sa-ma-ri, và Giu-đa ở phía Nam, thủ đô của nó là Giê-ru-sa-lem. 
Bấy giờ Sa-lô-môn là vua trên cả Y-sơ-ra-ên, cả Bắc và Nam, cũng như Đa-vít cha của ông là vua 
trên cả Y-sơ-ra-ên. Khi Sa-lô-môn chết, Rô-bô-am con trai ông lên ngôi làm vua của cả Y-sơ-ra-ên. 
Rô-bô-am là một vua gian ác và dân chúng không thích ông ta. Vì vậy dân Y-sơ-ra-ên đã chọn để lập 
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Giê-rô-bô-an, một trong các quan chức của Sa-lô-môn vua của họ; chỉ có Giu-đa vẫn trung thành với 
Rô-bô-am. 
Đức Chúa Trời hứa với Giê-rô-bô-am rằng nếu ông đi theo các mạng lệnh của Ngài và đi theo đường 
lối của Ngài như vua Đa-vít, ông sẽ có con cháu là các vua trong một thời gian dài. Nhưng Giê-rô-bô-
am không nghe lời Ðức Chúa Trời, và Ðức Chúa Trời đã phán cùng Giê-rô-bô-am: “Ngươi đã làm 
điều ác hơn các kẻ tiền chai ngươi, đi lập cho mình những thần khác và hình tượng đúc đặng 
chọc giận ta, và đã chối bỏ ta” (1 Các Vua 14:9).  Rô-bô-am đã không làm tốt hơn, và cũng đã dẫn 
Giu-đa đi lạc khỏi Đức Chúa Trời, và đã có cuộc chiến tranh liên tục giữa Rô-bô-am và Giê-rô-bô-am.  
Khi Rô-bô-am chết, A-bi-giam con trai ông lên ngôi làm vua của Giu-đa.  “Người đi trong các tội lỗi 
của cha người đã phạm trước người; và lòng người không trọn lành với Giê-hô-va Đức Chúa 
Trời người như thể lòng Đa-vít, tổ phụ người” (1 Các Vua 15:3).   
Sau khi A-bi-giam chết, A-sa con trai ông lên ngôi làm vua của Giu-đa, và ông cai trị ở Giê-ru-sa-lem 
41 năm. A-sa là một vua thiện. “A-sa làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y như Đa-vít, tổ 
phụ người, đã làm” (1 Các Vua 15:11).  A-sa một con đường để đi! 
 
Trong khi đó, sau khi Giê-rô-bô-am chết, Na-đáp con trai ông lên ngôi làm vua của Y-sơ-ra-ên và cai 
trị 2 năm.  “Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo đường của tổ phụ mình, phạm 
tội mà Giê-rô-bô-am đã phạm và khiến cho Y-sơ-ra-ên can phạm nữa” (1 Các Vua 15:26).   
Sau đó một người tên Ba-ê-sa giết Na-đáp và lên ngôi làm vua của Y-sơ-ra-ên.  “Người làm điều ác 
trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo đường của Giê-rô-bô-am...” (1 Các Vua 15:34).  Ngay khi Ba-ê-
sa làm vua, ông giết hết thảy gia đình của Giê-rô-bô-am; vì cớ tội lỗi mà Giê-rô-bô-am phạm phải và 
đã làm cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. Ba-ê-sa đã làm vua 24 năm, và đã xảy ra chiến tranh giữa vua và A-
sa vua Giu-đa trong suốt thời trị vì của họ. Khi Ba-ê-sa qua đời, con trai của ông, Ê-la lên ngôi làm vua 
của Y-sơ-ra-ên, và cai trị hai năm. Xim-ri, một quan tướng của vua đã âm mưu chống lại ông, giết ông 
và kế vị ông làm vua. Ngay khi vua Xim-ri lên làm vua, ông đã giết chết mọi người trong gia đình của 
Ba-ê-sa, vì tất cả những tội lỗi Ba-ê-sa và con trai của ông, Ê-la đã phạm và đã làm cho dân Y-sơ-ra-
ên phạm tội.  
Xim-ri đã làm vua trong 7 ngày. Khi dân Y-sơ-ra-ên nghe Xim-ri đã âm mưu chống lại Ê-la và giết ông, 
họ tuyên cha Ôm-ri, chỉ huy quân đội làm vua, và Ôm-ri ra lệnh giết Xim-ri, vì ông làm điều ác trước 
mặt Đức Giê-hô-va, y như Giê-rô-bô-am đã phạm. Ôm-ri đã làm vua 12 năm. “Ôm-ri làm điều ác 
trước mặt Đức Giê-hô-va, ăn ở tệ hơn các người tiền chai người” (1 Các Vua 16:25).   
Điều dẫn chúng ta đến với A-háp.  “A-háp, con trai Ôm-ri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va 
hơn hết thảy các người tiền chai mình” (1 Các Vua 16:30). 
Câu hỏi: Bạn nhận thấy điều gì về hầu hết các vua chúng ta vừa nói đến? Hầu hết, con của vua 
kế vị người làm vua, và ngoại trừ A-sa là vua tốt, con vua của vua là ác hơn cha mình. 
Câu hỏi: Tại sao bạn nghĩ đây là cách mọi điều đã xảy ra? [Cha nào con nấy]. Rất nhiều điều con 
trai và con gái học được từ việc quan sát cha mẹ chúng. Những cậu bé này lớn lên học hỏi từ cha của 
họ. 
Câu hỏi: Trẻ em, bạn nghĩ tại sao cha của bạn đưa bạn đến lớp học Kinh Thánh này? [Bởi vì các 
người cha muốn bạn học bằng gương của họ, quan trọng là bạn học lời Đức Chúa Trời] Bạn thấy, 
bạn cần một tiêu chuẩn, theo đó bạn có thể đo lường hành vi của bạn, để biết hành động đó là đúng 
hay sai. Đức Chúa Giê-su Christ là tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để chúng ta có 
thể biết làm thế nào sống cuộc đời chúng ta theo cách tốt nhất. 
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Vì mọi điều ác các vua khác của Y-sơ-ra-ên đã làm cho đến thời điểm của A-háp, ông ta làm điều ác 
nhiều hơn khiến cho Đức Chúa Trời nổi giận hơn bất kỳ ai trong số họ. Đây là nơi Ê-li xuất hiện. Đức 
Chúa Trời sai Ê-li đến đối đầu với vua A-háp về việc từ bỏ các mạng lệnh của Ngài.  
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BÀI HỌC # 21: Ê-LI (Phần 2) 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng sống mà thề rằng: Mấy năm 
về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa” (1 Các Vua 17:1). 
 
Các phẩm chất 
Niềm tin trong Chúa, sự dạn dĩ trong đức tin 
 
Thảo luận Câu hỏi 
Nếu một trong những người bạn của bạn muốn bạn làm điều gì đó sai trái, bạn sẽ nói gì với 
người đó? 
 
Ôn tập & Bối cảnh cho Bài học hôm nay 
A-háp, con trai Ôm-ri, đã làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, và làm ác nhiều hơn để chọc giận 
Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các vua khác trước mặt Ngài. A-háp cưới một người đàn bà tên là Giê-
sa-bên, là con gái của một vua nước láng giềng, và khi bà thúc giục ông bắt đầu phục vụ Ba-anh thần 
của họ, và bắt đầu thờ lạy Ba-anh. 
Đức Chúa Trời sai tiên tri Ê-li đến để cho A-háp sứ điệp này: “Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng sống mà thề rằng: Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc 
sẽ không có sương, cũng không có mưa” (1 Các Vua 17:1).  Sau đó Ê-li rời đi và ẩn mình khỏi A-
háp theo lệnh của Chúa. 
Ba năm sau, Đức Chúa Trời bảo Ê-li đến gặp A-háp, và Ngài sẽ sai mưa đến trên đất. Vậy Ê-li đi đến 
gặp A-háp. Không có mưa trong 3 năm, nạn đói rất nghiêm trọng ở Sa-ma-ri (thủ đô của vương quốc 
phía bắc Y-sơ-ra-ên, nơi A-háp sống), và A-háp đã sai Áp-đia, người phụ trách cung điện của vua, đi 
kiếm thức ăn. Áp-đia là một người tin kính Đức Chúa Trời rất mạnh mẽ. Thật ra, trong khi vợ của A-
háp, Giê-sa-bên, đã đi khắp Y-sơ-ra-ên giết nhiều tiên tri của Chúa khi bà có thể tìm được, Áp-đia bí 
mật đem 100 tiên tri giấu họ trong hang đá, lấy thức ăn và nước cho họ. Khi Áp-đia đang đi, Ê-li gặp 
ông, và nói: “Ngươi hãy đi nói với chủ ngươi rằng: Ê-li ở đây” (1 Các Vua 18:8). 
 
Giới thiệu 
Bạn đã đã được giới thiệu với Watchman Nee trong một bài học trước đây (Bài học 12: Sa-mu-ên, tr. 
45-48).  Đây là một câu chuyện về niềm tin của ông trong Đức Chúa Trời: 
Có một lễ hội tại làng Mei-hua của Trung Quốc, trong đó bao gồm các lễ vật cúng cho các thần của 
họ. Watchman Nee đã ở cùng với một nhóm các truyền đạo trẻ, những người cố gắng chia sẻ Tin 
Lành trên các góc phố trong buổi lễ. Nhưng đám đông không nghe. “Chúng ta có thần của chúng ta, 
Ta-wang (có nghĩa là Vua vĩ đại). Lễ hội của Ngài là hai ngày và trong 286 năm, Ta-wang đã gửi ánh 
nắng mặt trời cho ngày lễ của mình mà không hề thất bại…” Li kêu lên (một trong những truyền đạo ở 
cùng Watchman Nee): “Vậy thì tôi hứa với anh chị em, thần của chúng tôi là Đức Chúa Trời chân thật, 
Ngài sẽ làm cho mưa rơi vào ngày lễ Ta-wang.” 
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… Ngay lập tức dân làng quan tâm ... Họ kêu lên: “Đồng ý! Nếu trời mưa vào ngày lễ Ta-wang, thì 
Giê-su của các anh là Đức Chúa Trời. Chúng tôi sẽ sẵn sàng để nghe về Ngài.” 
Trong ngày lễ Ta-wang, trời nắng. Watchman đã bị cám dỗ để nài xin Đức Chúa Trời làm cho trời 
mưa, nhưng thay vào đó, nghe một tiếng nói nhỏ nhẹ rằng: “Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu?” Khi 
Watchman và những người khác cúi đầu cám ơn Chúa vì bữa ăn sáng của họ, trời bắt đầu mưa. Mưa 
trở nên nặng hạt và sau đó mưa như thác đổ. 
Một số dân làng kêu lên: “Giê-su là Đức Chúa Trời!” Mặc dù vậy, những người thờ lạy Ta-wang khăng 
khăng khiêng thần tượng của họ trong cuộc diễu hành. Tuy nhiên những con đường ngập lụt, và 
những người tham gia cuộc diễu hành lúng túng và trượt ngã; thần tượng của họ bị đập tan khi nó rơi 
xuống. Cả làng đều háo hức lắng nghe Tin Lành. (Trích dẫn từ Các Chuyện Kể Anh Hùng, bởi Dave & 
Neta Jackson, Bethany House, 1997, tr. 98-100). 

********************************************************** 
Trong bài học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ nghe từ “Đức Chúa Trời của Ê-li” như Watchman 
Nee và làng Mei-hau đã nghe. 
 

Ê-li (Phần 2) 
(Kinh Thánh: 1 Các Vua 18:16-39) 

16 Vậy, Áp-đia đi đón A-háp, và thuật lại cho người. A-háp bèn đi đón Ê-li.17 Vừa khi A-háp 
thấy Ê-li, thì nói rằng: Có phải ngươi, là kẻ làm rối loạn Y-sơ-ra-ên chăng?” 
Câu hỏi: Tại sao A-háp chào đón Ê-li theo cách này? [Có một nạn đói kém ở Y-sơ-ra-ên vì trời đã 
không mưa trong ba năm, và Ê-li nói rằng mưa sẽ chỉ đến khi ông nói ra. Trong ba năm, A-háp sai 
người nào đó trong mỗi dân tộc và vương quốc đi tìm kiếm Ê-li. A-háp đổ lỗi sự hạn hán cho Ê-li]. 
 
18 Ê-li đáp rằng: Chẳng phải tôi làm rối loạn Y-sơ-ra-ên đâu; bèn là vua và nhà cha vua, bởi vì 
vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va, và đã tin theo thần Ba-anh. 
 
Câu hỏi: Ê-li cho A-háp sứ điệp gì? [Lý do cho nạn đói kém đã xảy ra là vì ông đã ngưng thờ 
phượng Chúa và đã bắt đầu thờ lạy các thần khác]. 
19 Vậy bây giờ vua hãy sai người đi nhóm cả Y-sơ-ra-ên, với chan trăm năm mươi tiên tri của 
Ba-anh, và chan trăm tiên tri của Át-tạt-tê, ăn tại bàn Giê-sa-bên, khiến họ đến cùng tôi trên núi 
Cạt-mên.  
20 Vậy, A-háp sai người đi nhóm cả dân Y-sơ-ra-ên và những tiên tri đến núi Cạt-mên. 21 Đoạn 
Ê-li đến trước mặt dân sự mà nói rằng: Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu 
Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song 
dân sự không đáp một lời. 
   
Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời rất giận A-háp? [Hãy nhớ rằng, công việc chính của vua là làm 
gương cho dân Y-sơ-ra-ên bằng cách tuân theo tất cả các luật pháp và mạng lệnh của Đức Chúa 
Trời. A-háp đã dẫn dân chúng đi xa khỏi sự thờ phượng Đức Chúa Trời và bảo dân sự thờ lạy một 
thần khác!] 
 
Câu hỏi: Ê-li đem đến cho dân Y-sơ-ra-ên sứ điệp gì? [Trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời của Y-
sơ-ra-ên]. 
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22 Bấy giờ, Ê-li nói với dân sự rằng: Trong vòng những tiên tri của Đức Giê-hô-va, chỉ một 
mình ta còn lại; còn các tiên tri Ba-anh số là chan trăm năm mươi người. 23 Vậy, hãy cho 
chúng ta hai con bò đực; họ phải chọn một con cho mình, sả ra từng miếng, sắp để trên củi, 
nhưng chớ châm lửa. Còn ta, ta sẽ làm con bò kia, để nó trên củi, nhưng không châm lửa. 24 
Đoạn, hãy kêu cầu danh của thần các ngươi, còn ta, ta sẽ kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va. 
Thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời. Cả dân sự đều đáp rằng: Lời nói rất phải. 
25 25 Ê-li bèn nói với những tiên tri Ba-anh rằng: Hãy chọn một con bò đực, làm nó trước đi, vì 
các ngươi đông; rồi hãy cầu khẩn danh của thần các ngươi; nhưng chớ châm lửa. 26 Vậy, 
chúng bắt con bò mà người ta đã ban cho mà làm nó; rồi từ sớm mai đến trưa, chúng cầu khẩn 
danh của Ba-anh, và rằng: Hỡi Ba-anh! Xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng gì, cũng 
chẳng ai đáp lời; chúng đều nhảy chung quanh bàn thờ mình đã dựng lên.  
27 Khi đã đến trưa, Ê-li nhạo chúng mà rằng: Khá la lớn lên đi, vì người là thần: Hoặc người 
đương suy gẫm, hoặc ở đâu xa, hoặc đương đi đường; hay là có lẽ người ngủ, và sẽ thức dậy. 
28 Vậy, chúng kêu lớn tiếng; và theo thói lệ họ, lấy gươm giáo gạch vào mình cho đến chừng 
máu chảy ra.  
29 Khi quá trưa rồi, họ cứ nói tiên tri như vậy cho đến giờ dâng của lễ chay ban chiều; nhưng 
vẫn không có tiếng gì, chẳng ai đáp lời, cũng không cố ý đến. 
 
Câu hỏi: Tại sao Ê-li rất tự tin? [Đức Chúa Trời phán trước hết, thần tượng không thể giúp bạn. 
Thần tượng được làm ra từ cùng một mảnh gỗ mà bạn sử dụng để đốt lửa (Ê-sai 44:15)]. 
 
30 Bấy giờ, Ê-li nói với cả dân sự rằng: Hãy đến gần ta. Dân sự bèn đến gần người. Đoạn, Ê-li 
sửa lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy. 31 Người lấy mười hai hòn đá, theo số mười 
hai chi phái của các con trai Gia-cốp, là người mà lời của Đức Giê-hô-va đã phán cho rằng: Y-
sơ-ra-ên sẽ là tên ngươi. 32 Người dùng mười hai hòn đá ấy mà dựng lên một cái bàn thờ 
nhân danh Đức Giê-hô-va; chung quanh bàn thờ, người đào một cái mương đựng được hai 
đấu hột giống; 33 rồi chất củi, sả bò tơ ra từng miếng, và sắp nó lên trên củi. Kế người nói: 34 
Hãy múc đầy chan bình nước, và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Người lại nói: Hãy làm lần 
thứ nhì; thì người ta làm lần thứ nhì. Người tiếp: Hãy làm lần thứ ba, và họ làm lần thứ ba, 35 
cho đến đỗi nước chảy chung quanh bàn thờ, và đầy cái mương nữa,  
36 Đến giờ dâng của lễ chay ban chiều, tiên tri Ê-li đến gần và nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác, và của Y-sơ-ra-ên, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết 
rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà 
làm mọi sự nầy.37 Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự nầy nhìn 
biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại.  
38 Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi, và rút nước 
trong mương.  
39 Thấy vậy, cả dân sự sấp mình xuống đất, và la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va 
là Đức Chúa Trời! 
 
Câu hỏi: Ê-li đã chứng minh điều gì với cuộc thi của ông? Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Đức 
Chúa Trời duy nhất, và Ba-anh không phải là một thần. Khi dân sự nhìn thấy những gì Đức Chúa Trời 
đã làm trong ngày đó, họ nhận ra rằng họ đã quên Ngài và họ nhớ rằng chỉ có Chúa là Đức Chúa 
Trời. 
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Câu hỏi: Bạn có thể học được điều gì từ cuộc thi của Ê-li? [Đôi khi thật là dễ để quên Đức Chúa 
Trời]. Chúng ta bận rộn với việc học, làm bài tập về nhà, bạn bè và các sinh hoạt, và chúng ta quên 
rằng chúng ta cũng cần dành thời gian với Đức Chúa Trời. 
 
Trường học, bạn bè và các hoạt động đều quan trọng. Đức Chúa Trời đã ban chúng/ họ cho chúng ta 
để chúng ta có thể tận hưởng và cảm tạ Ngài vì tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Nhưng 
Đức Chúa Trời không bao giờ muốn chúng/họ trở nên quan trọng đối với chúng ta đến nỗi chúng ta 
chú ý đến chúng/họ hơn là Ngài. 
 
Câu hỏi: Bạn nghĩ Ê-li có hai phẩm chất gì? [Đức tin & sự tin chắc trong Đức Chúa Trời].  chúng ta 
hãy nhìn hai phẩm chất Ê-li có: 
 
Ê-li có đức tin dạn dĩ trong Chúa 
Ê-li làm những gì Chúa truyền lệnh cho ông làm. 
 
Câu hỏi: Tại sao cần có can đảm và đức tin trong Đức Chúa Trời để Ê-li ra mắt A-háp? [A-háp 
đã khuấy động cả nước chống lại Ê-li bởi vì vua bảo họ rằng Ê-li gây ra hạn hán. Ngoài ra, A-háp và 
Giê-sa-bên đã giết tất cả những tiên tri của Đức Chúa Trời mà họ có thể tìm thấy]. 
 
Câu hỏi: Hôm nay có cần can đảm để trở thành một Cơ Đốc nhân không? [Vâng. Bạn có thể bị 
chế giễu vì đã đứng lên để sống theo đường lối của Đức Chúa Trời. Trong một số nơi trên thế giới, có 
thể nguy hiểm nếu người ta biết bạn là một Cơ đốc nhân]. 
 
Là người lãnh đạo nhóm, hãy dành thì giờ để hướng dẫn nhóm cầu nguyện cho những người 
trên khắp thế giới đang bị bắt bớ vì đức tin của họ. 
 
Ê-li có sự tin chắc hoàn toàn trong Chúa  
Ê-li thể hiện sự tin chắc trong Đức Chúa Trời như thế nào? [Ê-li đã có ý định bước vào một nơi 
mà các tiên tri của Chúa bị tàn sát, và Ê-li thách thức, chế giễu và chọn giận 450 tiên tri của Ba-anh, 
những người có gươm và giáo rất sắc bén]. 
 
Câu hỏi: Làm sao bạn có thể tin chắc trong Đức Chúa Trời? [Bạn có thể tin chắc rằng bất cứ điều 
gì Đức Chúa Trời phán là đúng sự thật]. 
Ê-li tin những gì Đức Chúa Trời bảo ông là đúng và tốt. Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá 
cách Ê-li phát triển một niềm tin mạnh mẽ trong Đức Chúa Trời và cách bạn cũng có thể. 
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BÀI HỌC # 22: Ê-LI (Phần 3) 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi và câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-
hô-va vạn quân phán vậy” (Xa-cha-ri 4:6). 
 
Các phẩm chất 
Lòng tin trong Chúa, đứng với điều gì là đúng 
 
Thảo luận 
Các người cha: Hãy mô tả một thời gian khi Đức Chúa Trời cung cấp cho bạn hoặc đưa bạn 
qua một sự kiện giúp bạn phát triển lòng tin trong Ngài.  (Lưu ý: có một ví dụ sẵn sàng). 
 
Các trẻ: Hãy kể về khoảng thời gian mà mẹ hoặc cha của bạn giúp bạn vượt qua những điều 
khó khăn, ví dụ như bệnh tật, dự án lớp, chuyển nhà. 
 
Giới thiệu 
Các bạn, nếu các bạn và tôi nhận vinh quang cho chính mình mà đáng ra chỉ thuộc về một mình Đức 
Chúa Trời, chúng ta là ngu ngốc như chim gõ kiến về điều mà tôi sẽ kể với các bạn. Một con chim gõ 
kiến đã bay lên đỉnh của một cây thông cao và mổ ba cái trên cây như chim gõ kiến thường làm. Ngay 
lúc đó một tia sét đánh vào cây, làm cho cây ngã xuống mặt đất thành một đống vụn vỡ. Chim gõ kiến 
bay tới một cây gần bên và nó bám lấy cây đó trong sự kinh hoàng và ngạc nhiên trước những gì đã 
xảy ra. Nó đậu ở đó mong đợi điều tiếp theo, nhưng khi mọi thứ vẫn im ắng, nó bắt đầu cười khúc 
khích với chính mình và nói rằng: “À, ừm, ai có thể tưởng tượng rằng ta chỉ mổ ba cái mà có thể có 
được sức mạnh như thế!”  
Đó là câu chuyện yêu thích của người đàn ông đã chọn phương châm sống của mình: 
“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-
hô-va vạn quân phán vậy” (Xa-cha-ri 4:6). 
Anh ghi danh vào trường đại học Knox ở Toronto, Canada và vào ngày đầu tiên ở thành phố, anh đi 
qua khu nhà ổ chuột cầu xin Đức Chúa Trời sẽ mở đường để anh có thể đem Tin Lành tới những căn 
nhà và tấm lòng có nhu cầu của khu vực đó; và sáng Chúa nhật đầu tiên anh giảng trong một nhà tù. 
Vào buổi khai giảng mùa thu mới tại trường đại học, hiệu trưởng đã hỏi anh đã đến thăm bao nhiêu 
ngôi nhà trong kỳ nghỉ hè. Anh trả lời là: “Chín trăm sáu mươi.” 
Có một lần khi theo thời khóa biểu anh chia sẻ tại một địa điểm nhất định vào Chúa nhật, anh thấy 
anh chỉ có đủ tiền để mua vé một ga chưa đến nơi anh phải chia sẻ. Sau khi cầu nguyện xin Chúa 
hướng dẫn, anh đã mua vé và đi đến ga đó, sau đó bắt đầu đi bộ mười dặm còn lại. Khi anh đã đi 
khoảng tám dặm, anh đến gần một nhóm người sửa chữa đường. Anh bắt đầu nói chuyện với họ và 
chỉ họ đến với “danh ở dưới trời được ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” và 
mời họ đến nghe anh chia sẻ ngày hôm sau. Anh rất vui, một vài người trong số họ đã đến và ít nhất 
một người trong số họ đã được cứu. 
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Anh không ngần ngại để bước vào các quán rượu và những ngôi nhà có tai tiếng và tại những nơi 
này, anh đã chinh phục cho Đấng Christ một số người bị tan vỡ và đáng chê trách. Một đêm nọ, khi 
anh đang đi ra khỏi một con đường có tiếng tồi tệ, một viên cảnh sát gặp anh và nói: “Làm sao anh có 
can đảm để vào những nơi đó? Chúng tôi không bao giờ đến đó trừ khi đi hai hay ba người.” 
Anh trả lời: “Tôi cũng không bao giờ đi một mình, luôn luôn có Người đi với tôi.” 
Jonathan Goforth tiếp tục trở thành một nhà truyền giáo ở Trung Quốc từ năm 1888 - 1933. Ông đã là 
báp-têm cho 960 người trong một ngày. Mỗi hành động kỳ diệu mà ông chứng kiến Đức Chúa Trời 
thực hiện đã phát triển lòng tin trong Chúa của ông. Jonathan đã tìm thấy những gì mà chim gõ kiến 
đã không thấy - rằng ông không thể hoàn thành tất cả những gì ông đã làm cho Đức Chúa Trời trong 
các cánh đồng truyền giáo ở Trung Quốc nếu không có quyền năng của Đức Chúa Trời hành động 
trong ông. Hôm nay chúng ta sẽ thấy cách Đức Chúa Trời đã phát triển sự tin cậy của Ê-li trong Ngài, 
nhờ quyền năng mạnh mẽ của Ngài trong đời sống của ông. 
 
Ôn tập & Bối cảnh cho Bài học hôm nay 
Theo lời của Ê-li, Chúa đã không mưa ở Y-sơ-ra-ên trong ba năm. Theo lời của Ê-li, Đức Chúa Trời 
đã sai lửa thiêu đốt tế lễ để cho Y-sơ-ra-ên thấy rằng chỉ có một mình Ngài là Đức Chúa Trời. Theo lời 
của Ê-li, Đức Chúa Trời đã cho mưa trở lại trên vùng đất khô cằn của Y-sơ-ra-ên. 
Ê-li rất tin cậy Đức Chúa Trời đến nỗi ông biết rằng điều gì Đức Chúa Trời bảo ông nói thì điều đó sẽ 
trở thành sự thật, và điều gì Đức Chúa Trời bảo ông sẽ xảy ra thì điều đó sẽ xảy ra. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào Ê-li chắc chắn rằng trời sẽ không mưa? Làm thế nào ông biết chắc chắn 
rằng Đức Chúa Trời sẽ sai lửa thiêu đốt tế lễ của ông khi ông thách thức các tiên tri của Ba-
anh? Làm thế nào ông chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ giáng mưa một lần nữa? Làm thế nào 
để Ê-li phát triển lòng tin mạnh mẽ trong Đức Chúa Trời như vậy? [Chúng ta hãy nhìn vào hai sự 
kiện trong cuộc đối đầu với A-háp và các tiên tri của Ba-anh đã phát triển lòng tin của Ê-li trong Đức 
Chúa Trời]. 

 
Ê-li (Phần 3) 

(Kinh Thánh: 1 Các Vua Chương 17) 
 
Ê-li & các con quạ 
17:1 “Ê-li ở Thi-sê-be, là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với A-háp rằng: Ta 
đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng sống mà thề rằng: Mấy năm về 
sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa. 
 2 Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy người rằng: 3 Hãy đi khỏi đây, qua phía đông, và ẩn 
ngươi bên khe Kê-rít, đối ngang Giô-đanh. 4 Ngươi sẽ uống nước của khe, và ta đã truyền cho 
chim quạ nuôi ngươi tại đó.  
5 Vậy, Ê-li đi, vâng theo lời của Đức Giê-hô-va, và đến ở nơi mé khe Kê-rít đối ngang Giô-đanh. 
6 Buổi mai và buổi chiều chim quạ đem bánh và thịt cho người; và người uống nước khe.  
7 Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa. 
 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho những con quạ để nuôi Ê-li ở đâu? [Ở một nơi rất cụ thể: 
bên một khe trong một thung lũng lớn (câu 3-4)]. 
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Câu hỏi: Tại sao bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã phán cụ thể là những con quạ và không phải 
là bất kỳ loài chim nào? [Để Ê-li sẽ biết rằng những gì Đức Chúa Trời đã phán sẽ xảy ra]. 
 
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khe đã khô cạn vì không có mưa. Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời đã 
hứa sẽ không mưa trong ba năm. Bạn có nghĩ rằng Ê-li bắt đầu đặt 2 + 2 lại với nhau không? 
 
Ê-li và người đàn bà góa 
8 8 Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li rằng: 9 Hãy chỗi dậy, đi đến Sa-rép-ta, 
thành thuộc về Si-đôn, và ở tại đó; kìa, ta đã truyền cho một người góa bụa ở thành ấy lo nuôi 
ngươi. 10 Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rép-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn 
bà góa lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để 
cho ta uống. 11 Nàng bèn đi múc nước. Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy 
đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa.  
12 Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có 
bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình; nầy tôi lượm hai khúc củi, đoạn 
về nấu dọn cho tôi và con trai tôi; khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết.  
13 Nhưng Ê-li tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói; song trước hãy dùng 
bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho 
con trai ngươi. 14 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Bột sẽ không hết 
trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất.  
15 Vậy, nàng đi và làm theo điều Ê-li nói. Nàng và nhà nàng, luôn với Ê-li ăn trong lâu ngày. 16 
Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li 
mà phán ra.  
17 Sau một ít lâu, con trai của người đàn bà, tức là chủ nhà, bị đau; bịnh rất nặng đến đỗi trong 
mình nó chẳng còn hơi thở. 18 Người đàn bà bèn nói với Ê-li rằng: Hỡi người của Đức Chúa 
Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và 
giết con tôi chăng?  
19 Người đáp với nàng rằng: Hãy giao con nàng cho ta. Người bồng nó khỏi tay mẹ nó, đem 
lên phòng cao, chỗ người ở, và để nó nằm trên giường mình. 20 Đoạn, người kêu cầu cùng 
Đức Giê-hô-va mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! Cớ sao Ngài giáng tai họa trên người 
đàn bà góa nầy, nhà nàng là nơi tôi trú ngụ, mà giết con trai người đi? 21 Người nằm ấp trên 
mình con trẻ ba lần, lại kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va nữa mà rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
tôi! Xin Chúa khiến linh hồn của đứa trẻ nầy trở lại trong mình nó. 
 22 Đức Giê-hô-va nhậm lời của Ê-li; linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó, và nó sống lại. 
23 Ê-li bồng đứa trẻ, đi xuống lầu, vào trong nhà dưới, giao cho mẹ nó mà nói rằng: Hãy xem, 
con nàng sống.  
24 Nàng bèn nói cùng Ê-li rằng: Bây giờ tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời, và 
lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật.” 
 
Câu hỏi: Khi Ê-li đến cổng thành, việc gì đã xảy ra? [Chắc chắn là bà góa đã ở đó, và vò bột và 
bình dầu không cạn hết]. 
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Câu hỏi: Tại sao bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời cho phép con trai của bà góa chết? [Khi Ê-li cầu 
nguyện, Đức Chúa Trời đã làm cho cậu bé sống lại! Nếu có nghi ngờ trong tâm trí của Ê-li rằng Đức 
Chúa Trời sẽ làm như Ngài đã phán, thì nghi ngờ đó đã được xóa đi bởi phép lạ này]. 
 
Câu hỏi: Tại sao bạn nghĩ Đức Chúa Trời cho phép mỗi trong những sự cố bất thường này xảy 
ra với Ê-li? [Mỗi sự việc được xây dựng trên sự việc khác để xây dựng lòng tin của Ê-li đối với Chúa, 
Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên Đấng ông phục vụ, và mở đường cho sự đối đầu của ông với vua A-
háp và các tiên tri của Ba-anh, nhằm khôi phục lòng tin và sự tin cậy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên]. 
 
Lòng tin trong Chúa 
Câu hỏi: Trong cuộc thi của ông với vua A-háp, điều gì xảy ra khi Ê-li đứng lên vì những gì là 
đúng trước mặt dân Y-sơ-ra-ên? [Kết quả là cả dân Y-sơ-ra-ên đã trở lại với đức tin trong Ngài. 
Đức Chúa Trời đã chứng minh chính Ngài với Ê-li và Ê-li đã phát triển đức tin và sự tin cậy trọn vẹn 
trong Đức Chúa Trời và đứng bởi những lời của Ngài]. 
 
Câu hỏi: Tại sao bạn nên đứng lên vì những gì là đúng ngay cả khi bạn phải đứng một mình? 
[Nó sẽ giúp bạn và những người khác phát triển lòng tin trong Đức Chúa Trời]. 
 
Câu hỏi: Cha mẹ của bạn làm thế nào để giúp bạn phát triển lòng tin của bạn trong họ? [Thức 
ăn trên bàn mỗi ngày, quần áo để mặc mỗi ngày, mái nhà trên đầu của bạn]. 
 
Câu hỏi: Tại sao bạn phát triển lòng tin vào cha mẹ là quan trọng? [Để khi cha mẹ dạy bạn những 
gì là đúng, thì bạn sẽ lắng nghe họ]. 
 
Câu hỏi: Các người cha, bạn có trách nhiệm gì với lòng tin của con mình đối với bạn? [Dạy 
chúng những gì là đúng và chân thực; giúp chúng học cách đưa ra những quyết định đúng]. 
 
Câu hỏi: Làm sao bạn có thể phát triển đức tin và lòng tin trong Đức Chúa Trời? [Khi bạn tập 
thể dục cho thân thể bạn thì sức mạnh của bạn tăng lên và sức chịu đựng của bạn tăng lên. Khi bạn 
thực hành đức tin của mình bằng cách chọn làm những gì là đúng, bạn sẽ làm cho sức mạnh đức tin 
của bạn tăng lên]. Đức Chúa Trời ban cho bạn những cơ hội để thực hành đức tin của bạn để bạn sẽ 
phát triển thành người Ngài muốn bạn trở thành. 
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BÀI HỌC # 23: GIÓP 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi & câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“…Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng…” (1 Sa-mu-ên 2:30). 
 
Phẩm chất 
Lòng trọn lành 
 
Thảo luận 
1) Bạn đang ở tại 7-11 sau khi đi học về. Chỉ có hai bạn trong cửa hàng và người kia, không 
nhận biết, làm rơi tờ 20 $ trên đường ra khỏi cửa. Bạn sẽ làm gì? 
 
2) Hãy thay đổi tình huống: Có một bộ phim mới ra mà bạn thực sự muốn xem, nhưng cha mẹ 
của bạn đã nói rõ với bạn rằng bạn không thể xem phim đó. Vào tối thứ sáu, bạn đi qua nhà 
của một người bạn để nghỉ đêm và bạn của bạn đưa ra chính bộ phim mà bạn không được 
phép xem và nói: “Đây là một bộ phim tuyệt vời. Cha mẹ tôi nói tôi có thể thuê nó tối nay. 
Chúng ta cùng xem nó!” Bạn sẽ làm gì? 
 
Câu hỏi: Lòng trọn lành là gì? [Một định nghĩa đơn giản về lòng trọn lành là một cam kết để làm 
những gì là đúng]. 
 
Câu hỏi: Lòng trọn lành bảo bạn làm gì? [Lòng trọn lành nói rằng bạn chọn để thực hiện quyết định 
đúng đắn, và sau đó làm theo với việc thực hiện quyết định đúng]. 
 
Giới thiệu 
Vào 1924, hy vọng lớn nhất của nước Anh để giành huy chương vàng trong cuộc đua 100 mét tại Thế 
vận hội ở Paris, Pháp. Eric đã từ chối chạy. Những cuộc thi đấu đầu tiên của 100 mét được lên kế 
hoạch vào Chúa nhật, và Eric nói: “Tôi không chạy vào Chúa nhật. Chúa nhật là để thờ phượng Chúa, 
chứ không phải thể thao. Ít nhất là với tôi.” 
Các quan chức Anh đã cố gắng để có được lịch trình thay đổi, nhưng không thành công. Một số 
người gọi anh là ngu ngốc. Một số người gọi anh là kẻ phản bội. Nhưng Eric vẫn giữ lời hứa của mình 
để tôn trọng Chúa nhật là ngày của Chúa, để nghỉ ngơi khỏi thể thao và công việc. Khi những cuộc thi 
đấu đầu tiên của 100 mét đang được chạy, Eric đang chia sẻ tại hội thánh Scotland về sự cam kết 
của anh đối với Đức Chúa Giê-su Christ. 
Mặc dù không phải là sự kiện hay nhất của anh, nhưng Eric đã đủ điều kiện cho cuộc đua 400 mét và 
được đi vào bán kết. Ngay trước cuộc đua cuối cùng, một huấn luyện viên đưa cho anh một tờ giấy 
nói rằng: “Ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng” (1 Sa-mu-ên 2:20).  Eric đã đoạt giải cuộc 
đua 400 m - không phải là sự kiện hay nhất của anh - trong thời gian kỷ lục thế giới! (Được trích từ 
Các Chuyện Kể Anh Hùng, của Dave & Neta Jackson, Bethany House, 1997, trang 81-88). 

*********************************************************** 
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Năm 1981, câu truyện của Eric Liddell đã được kể trong bộ phim đoạt giải Oscar Xe Ngựa Lửa 
(Chariots of Fire). Lòng trọn lành nói để đưa ra quyết định đúng đắn và làm theo với quyết định đó. 
Eric Liddell là một người đàn ông có lòng trọn lành. Trong bài học này, chúng ta sẽ gặp một anh hùng 
khác trong Kinh thánh là một người có lòng trọn lành. 
 

Gióp 
(Kinh Thánh: Gióp: Chương 1- chương 2:3) 

1:1 “Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính 
sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác.  2 Người sanh được bảy con trai và ba con gái; 3 có 
bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái, và tôi tớ rất nhiều; người 
ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông phương.  
4 Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người; và sai mời 
ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. 5 Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai 
người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng 
nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời 
chăng. Gióp hằng làm như vậy.  
6 Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng 
đến trong vòng chúng. 7 Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa 
với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. 
 
 8 Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian 
chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và 
lánh khỏi điều ác?  
9 Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? 10 
Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở chan phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về 
người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người, và làm cho của cải người thêm 
nhiều trên đất. 11 Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là 
người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt.  
12 Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay ngươi; nhưng 
chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va,  
13 Xảy một ngày kia, khi các con trai và con gái người đương ăn và uống rượu trong nhà anh 
cả chúng nó, 14 một sứ giả đến báo tin cho Gióp rằng: Bò đương cày, lừa đương ăn gần bên 
cạnh, 15 thì dân Sê-ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi, và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ; chỉ 
một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông.  
16 Người nầy còn đương nói, thì một người khác đến, báo rằng: Lửa của Đức Chúa Trời từ 
trên trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm cho tiêu hủy chúng nó đi; chỉ một 
mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông.  
17 Người nầy còn đương nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo rằng: Dân Canh-đê phân làm ba 
đạo, xông vào lạc đà, cướp đoạt đi, và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ; chỉ một mình tôi thoát 
khỏi đặng báo tin cho ông.  
18 Người nầy còn đương nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo rằng: Các con trai và con gái ông 
đương ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ, 19 kìa một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi 
đến, làm cho chan góc nhà rung rinh, nhà sập xuống đè chết các người trẻ tuổi; chỉ một mình 
tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông.  
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20 Gióp bèn chỗi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lạy, 21 và nói 
rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban 
cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!  
 
22 Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. 
 2:1 Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, Sa-tan 
cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va. 2 Đức Giê-hô-va bèn phán hỏi Sa-
tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: tôi trải qua đây đó trên đất 
và dạo chơi tại nơi nó.  
3 Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Trên 
đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh 
khỏi điều ác; lại người bền đỗ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có giục ta phá hủy 
người vô cớ. 
 
Câu hỏi: Kinh Thánh mô tả Gióp như thế nào? [Gióp là một người đã làm tất cả những gì là đúng 
và cũng rất giàu có]. Nhưng ngay cả sau khi mất tất cả mọi sự mà ông sở hữu, bao gồm tất cả con 
cái, và chịu đựng một chứng bệnh kinh khủng (chương hai), Gióp vẫn duy trì lòng trọn lành của mình. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào Gióp duy trì lòng trọn lành của ông? [Gióp đã làm những gì là đúng và 
không có lỗi, bởi vì ông tôn trọng thẩm quyền của Đức Chúa Trời và tránh điều ác]. Gióp biết rằng 
Đức Chúa Trời đòi hỏi ông, đó là tin cậy Ngài và làm tất cả những gì là đúng. 
Đức Chúa Trời đòi hỏi dân Ngài một tiêu chuẩn về lòng trọn lành. 
 
Câu hỏi: Tiêu chuẩn về lòng trọn lành của chúng ta là ai? [Đức Chúa Giê-su Christ là tiêu chuẩn về 
lòng trọn lành của chúng ta]. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào Đức Chúa Trời bảo chúng ta về Đức Chúa Giê-su? [Đức Chúa Trời bảo 
chúng ta về Đức Chúa Giê-su qua Lời Ngài, Kinh Thánh]. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào chúng ta biết Kinh Thánh là thật? [Có ba câu Kinh Thánh có thể giúp chúng 
ta hiểu điều này]. 
 
1. “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự 

vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14).  Kinh 
Thánh nói rằng Đức Chúa Giê-su là đầy lẽ thật. 

 
2. “Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức 

Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu” (1 Giăng 1:5).  Khi Kinh Thánh nói 
đến sự sáng, Kinh Thánh nói đến lẽ thật. 

 
Câu hỏi: Nếu chỉ có sự sáng hoặc lẽ thật trong Đức Chúa Giê-su, thì có chỗ nào cho sự tối tăm 

hoặc sai lầm không? Không. Mỗi tư tưởng, thái độ, lời nói hay hành động mà Đức Chúa Giê-su 
có hay làm là thật hay chỉ đến lẽ thật. Nếu điều này không là như vậy, thì Đức Chúa Giê-su không 
thể là Đức Chúa Trời. 



Dad’s and Kids Together in God’s Word   109 
 

 

 
3. “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống …” (Giăng 14:6).  Chính Đức Chúa Giê-su phán rằng Ngài 

là lẽ thật. Vì Đức Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, và Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, thì bạn 
có thể tin cậy rằng những gì Kinh Thánh bảo bạn là thật.  

 
Câu hỏi: Có chứng cớ nào khác cho thấy Kinh Thánh là thật hay không? [Có 4 câu Kinh Thánh 
có thể giúp chúng ta trả lời câu hỏi này]. 
 
“Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy 
người trong sự công bình” (2 Ti-mô-thê 3:16). 
 

1) Kinh Thánh được viết trong một khoảng thời gian 1500 năm. Tuy nhiên, Kinh Thánh có một sứ 
điệp trung tâm: sự mong muốn và kế hoạch của Đức Chúa Trời để cứu loài người khỏi tội lỗi 
của họ. Những gì Kinh Thánh nói hoàn toàn phù hợp với nhau - không thể giải thích một cách 
tình cờ. Rất ít người trong số họ thậm chí sống cùng thời với nhau. Trên thực tế, vào lúc 
những người này đang viết, họ không nghĩ rằng công việc của họ sẽ được tập hợp lại vào 
những gì ngày nay là Kinh Thánh. Không nơi nào trong Kinh Thánh có bằng chứng cho thấy 
những người viết Kinh Thánh đang nói dối hoặc tạo ra thông tin tương quan với các sự kiện 
hiện tại. Điều đó có nghĩa là toàn bộ Kinh Thánh là sự thật, không chỉ các phần của Kinh 
Thánh. 
 

2) Kinh Thánh cũng nói rằng “Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm 
đâu” (1 Giăng 1:5).  Nên nhớ sự sáng có nghĩa là lẽ thật.  Vì Đức Chúa Trời là sự sáng cho 
nên Ngài không thể nói dối (Hê-bơ-rơ 6:18). 

 
3) “Mọi lời của Đức Chúa Trời là chính xác…” (Châm Ngôn 30:5).  Lời của Đức Chúa Trời 

không bao giờ dẫn bạn đến điều không thật. 
 

4) “Toàn bộ lời Chúa là chân thật; các phán quyết công chính của Chúa còn đến đời đời.” 
(Thi Thiên 119:160).  Lời của Đức Chúa Trời là thật khi được viết ra, ngày nay, và ngày mai 
vẫn là thật. 

 
Một cách khác chúng ta có thể tin rằng Kinh Thánh là thật là qua lời tiên tri được ứng nghiệm, chúng 
ta sẽ nói về điều này trong bài học về Ê-sai. 
 
Kinh Thánh nói rằng trải qua tất cả khó khăn của mình, Gióp giữ được lòng trọn lành của mình (Gióp 
2: 3). Gióp có thể đã chọn không thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời và đổ lỗi cho Đức Chúa Trời 
trong thời gian hoạn nạn của mình. Ông có thể đã mất lòng trọn lành của mình. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể biết được điều gì là đúng và làm điều gì là đúng? [Bạn có 
thể biết điều gì là đúng bởi vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ lẽ thật trong thân vị của Đức Chúa Giê-su 
Christ, và qua Lời Ngài, Kinh Thánh]. 
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Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể thực hành lòng trọn lành ngày nay? [Khi bạn được thách thức 
để có quyết định đúng, hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn có quyết định đúng]. 
 
Câu hỏi: Các người cha– Bạn có thể làm gì ngày nay để giúp dạy con cái bạn lòng trọn lành? 
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BÀI HỌC # 24: NÊ-HÊ-MI 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi & câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“…Ôi! Giê-hô-va Đức Chúa của các từng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ 
lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài! 
Tôi xin mắt Chúa hãy đoái đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa, mà 
tôi hiện lúc nầy hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Y-sơ-ra-ên…” (Nê-hê-mi 1:5-6). 
 
Phẩm chất 
Cầu nguyện 
 

Câu đố về các anh hùng Kinh Thánh. 
Kinh Thánh đầy những người dạy chúng ta bằng gương mẫu của họ: 
• Anh hùng Kinh Thánh nào được ơn trước mặt Đức Chúa Trời vì là trọn vẹn? [Nô-ê đã được ơn 
trước mặt Đức Chúa Trời vì là trọn vẹn]. 
• Anh hùng Kinh Thánh nào là tấm gương về sự vâng lời? [Từ Áp-ra-ham chúng ta học được sự 
vâng lời]. 
• Anh hùng Kinh Thánh nào dạy chúng ta sự can đảm? [Giô-suê]. 
• Anh hùng Kinh Thánh nào theo lòng của Chúa? [Đa vít theo lòng của Chúa]. 
 
Bài học hôm nay là về một người cầu nguyện. 
 
Giới thiệu 
Ông thành lập cô nhi viện đầu tiên ở Anh. Ông đã sống một cuộc đời có đức tin trong Đức Chúa Trời 
đến nỗi ông sẽ ngồi xuống cho bữa ăn tiếp theo khi không có thức ăn trong nhà vì ông biết rằng Đức 
Chúa Trời sẽ cung cấp. Đức Chúa Trời đã chu cấp luôn luôn. Các em không bao giờ đói; họ luôn có 
những gì cần thiết. Luôn luôn có những người phù hợp để chăm sóc trẻ mồ côi. Họ luôn có tiền để 
mua đất cần thiết. Luôn luôn có đủ tiền để hoàn thành các tòa nhà. Ông đã tin cậy Đức Chúa Trời và 
Đức Chúa Trời tôn trọng đức tin của ông. 
Trong 63 năm sống trong một mục vụ đức tin, kết quả thật kinh ngạc. Ông đã lập 72 trường có 
121.683 học sinh. Cô nhi viện nuôi dưỡng 10.000 trẻ mồ côi. Người ta tin rằng 2.813 trẻ mồ côi rời 
khỏi viện này như là những tín đồ, và họ đã dẫn nhiều ngàn người đến với Đấng Christ. 
Viện này cũng phân phối hơn 281.000 Kinh Thánh, gần 1.5 triệu Tân Ước, và hơn 111.000.000 truyền 
đạo đơn. Hàng trăm giáo sĩ nhận được sự hỗ trợ tài chính ... Sáu mươi ba giáo sĩ đã được gửi đi 
nước ngoài chỉ từ một hội thánh của ông. Ông đã xây dựng 10 hội thánh khác. 
Ông không giàu có, và ông không điều hành chức vụ của theo tiêu chuẩn của thế giới kinh doanh. 
Điều không bình thường là sự kiện ông không chỉ nói rằng Đức Chúa Trời đã cung cấp cho ông sau 
sự kiện. Ông đã nói trước thời hạn rằng Chúa sẽ cung cấp. 
Ông đã nhận xét trong những năm đầu mục vụ của ông, khi ông không nổi tiếng và mục vụ của ông 
nhỏ bé, ông sẽ phụ thuộc vào sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời để duy trì và mở rộng mục 
vụ. Ông nói rằng nó sẽ là bằng chứng để thuyết phục những người hoài nghi và khuyến khích các Cơ 
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Đốc nhân. Ông nói những điều này trước, không phải sau khi mục vụ trở nên quá lớn sau này trong 
cuộc đời ông. 

************************************************************************ 
George Muller là một người cầu nguyện.  Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ gặp một anh hùng Kinh 
Thánh người tin rằng sự cầu nguyện là quan trọng, và ông thường xuyên cầu nguyện cho người khác, 
chính ông và việc làm Đức Chúa Trời đã ban cho ông. 
 
Bối cảnh: 
Vào năm 606 TC, Đức Chúa Trời đã ban cho tiên tri Giê-rê-mi một sứ điệp cho tất cả dân Giu-đa và 
cho tất cả dân chúng ở Giê-ru-sa-lem. Đây là lời Giê-rê-mi nói với họ: “Đức Chúa Trời đã sai các tiên 
tri đến với các ngươi nhiều lần. Họ đã cảnh báo các ngươi ngừng phục vụ và thờ lạy các thần khác. 
Nhưng các ngươi đã không lắng nghe hoặc chú ý đến họ và các ngươi đã không ngừng thờ lạy các 
thần khác. Vì vậy, Chúa là Đấng Toàn năng đã phán rằng Ngài sẽ cho phép Nê-bu-cát-nết-sa, vua 
của Ba-by-lôn, hủy diệt Giê-ru-sa-lem, và lưu đày các ngươi đến Ba-by-lôn, phục vụ ông ta trong 70 
năm” (Giê-rê-mi 25:1-12). 
Mặc dù đền thờ và các tường thành Giê-ru-sa-lem đã bị phá hủy, Đức Chúa Trời không để dân sự bị 
lưu đày mãi mãi. Đức Chúa Trời hứa với dân Y-sơ-ra-ên rằng khi đã mãn 70 năm, Ngài sẽ thu thập họ 
từ tất cả các quốc gia và những nơi họ bị bắt và đưa họ trở về Giê-ru-sa-lem từ chốn lưu đày của họ 
(Giê-rê-mi 29:10-14). 
Vào năm 559 TC, Si-ru, vua Ba Tư (đất nước Iran ngày nay) đã công cha khắp các vương quốc trên 
đất, để làm trọn Lời Chúa được phán qua tiên tri Giê-rê-mi, cho phép bất cứ người Do Thái nào, bất 
kể họ ở đâu, trở về Giê-ru-sa-lem ở Giu-đa để xây dựng đền thờ của Chúa. Và Đức Chúa Trời đã bắt 
đầu tập họp dân Ngài trở về Giê-ru-sa-lem, và họ bắt đầu xây dựng lại đền thờ vào năm 534 TC, 70 
năm sau khi bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn bắt lưu đày.  
Nê-hê-mi là một người Do Thái sống ở Ba Tư trong thời trị vì của vua Ạc-ta-xét-xe I, và phục vụ trong 
cung điện của vua. Nê-hê-mi đã được vua cho phép trở về Giê-ru-sa-lem. Ông đến Giê-ru-sa-lem năm 
445 TC và dẫn dắt dân chúng sửa chữa các bức tường của thành phố. 
 

Nê-hê-mi 
(Kinh Thánh: Nê-hê-mi Chương 1:3-11) 

Trong khi Nê-hê-mi vẫn còn ở Ba-tư, ông gặp một số người đến từ Giu-đa. Nê-hê-mi rất háo hức 
muốn nghe những điều đã xảy ra với người Do Thái đã bị bắt làm phu tù còn sót lại và ở lại Giê-ru-sa-
lem. 
 
Các người ấy nói với tôi rằng: Những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh, bị tai nạn và 
sỉ nhục lắm; còn vách thành của Giê-ru-sa-lem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy.  
4 Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày; tôi cữ ăn và cầu nguyện Đức 
Chúa của các từng trời, mà rằng:  
5 Ôi! Giê-hô-va Đức Chúa của các từng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ 
lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài! 6 
Tôi xin mắt Chúa hãy đoái đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa, mà 
tôi hiện lúc nầy hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Y-sơ-ra-ên, là các tôi tớ Chúa, ở tại trước 
mặt Chúa và xưng những tội của dân Y-sơ-ra-ên mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và 
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nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. 7 Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không 
vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se, là kẻ tôi tớ Chúa.  
8 Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se, kẻ tôi tớ Chúa, rằng: Nếu các ngươi phạm 
tội, ta sẽ tan rải các ngươi giữa các dân tộc; 9 còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ làm 
theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó 
chiêu tập chúng nó về, và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng cho danh ta ngự tại đó.  
10 Vả, chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa, mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà 
chuộc lại. 11 Chúa ôi! tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài và 
lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài; ngày nay xin Chúa hãy làm 
cho tôi tớ Chúa được may mắn, và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người nầy.” 
 
Chúng ta sẽ nói về cách Nê-hê-mi là một tấm gương về người cầu nguyện: 
 
Câu hỏi: Nê-hê-mi cầu nguyện cho ai? [Nê-hê-mi cầu nguyện cho cả dân tộc; xưng tội họ đã phạm 
cùng Đức Chúa Trời]. 
 
Những lời cầu nguyện của Nê-hê-mi vang vọng những gì Đức Chúa Trời đã bảo Sa-lô-môn: “...và 
nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, 
và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi 
tai vạ” (2 Sử Ký 7:14). 
 
Câu hỏi: Quốc gia của bạn ngày nay cần chữa lành điều gì? [Các tội lỗi chúng ta đã phạm trước 
mặt Đức Chúa Trời, những cách chúng ta đã hành động gian ác, những mạng lệnh chúng ta không 
giữ]. 
 
Câu hỏi: Bạn nghĩ phản ứng của Đức Chúa Trời là gì nếu dân chúng thành thật cầu nguyện 
cho dân tộc chúng ta giống như Nê-hê-mi đã cầu nguyện cho dân Y-sơ-ra-ên? 
 
[Là người lãnh đạo nhóm, nếu thích hợp, hướng dẫn lớp học Kinh thánh cầu nguyện cho đất 
nước chúng ta trong một thời gian. Có một số gợi ý cho lời cầu nguyện trong “Bài học Ngày 
cầu nguyện cho dân tộc” gần cuối cuốn sách này].  
 
Câu hỏi: Bạn có nhớ một anh hùng Kinh Thánh dạy chúng ta quyền năng của lời cầu nguyện 
không? [Lời cầu nguyện của Ê-li làm ngưng mưa trong 3 năm]. 
 
Câu hỏi: Nê-hê-mi nhận biết lời cầu nguyện quyền năng như thế nào là Đức Chúa Trời.  Đức 
Chúa Trời xem lời cầu nguyện của chúng ta ngày nay như thế nào? [Lời cầu nguyện của bạn 
cũng có quyền năng và quan trọng].  Đức Chúa Trời muốn nghe lời cầu nguyện của bạn. 
 
Nê-hê-mi đã cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh.  Khi ông đang xin phép vua để trở về Giê-ru-sa-lem để 
giúp xây dựng các tường thành, ông dừng lại giữa câu để cầu nguyện ngắn và nhỏ với Đức Chúa 
Trời của các từng trời (Nê-hê-mi 2:1-5). 
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Câu hỏi: Lời cầu nguyện có cần thiết phải là dài không? [Không]. 
 
Câu hỏi: Bạn có thể học được bài học gì từ lời cầu nguyện của Nê-hê-mi? [Chúng ta có thể cầu 
nguyện trong bất cứ hoàn cảnh nào và bất cứ lúc nào]. 
 
Câu hỏi: Tại sao bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của Nê-hê-mi? [Đức Chúa 
Trời có một việc đặc biệt cho ông làm].  Nê-hê-mi cũng nhận biết rằng Chúa đáp lời cầu nguyện của 
ông không phải vì ông là rất tốt, nhưng vì Đức Chúa Trời là đầy ân điển đối với ông. 
 
Nê-hê-mi bị kẻ thù của Y-sơ-ra-ên chống đối công việc Đức Chúa Trời ban cho ông làm (Nê-hê-mi 
2:10).  Bởi vì sự chống đối của kẻ thù đối với việc xây lại các tường thành Giê-ru-sa-lem là rất mạnh 
mẽ, cho nên Nê-hê-mi tiếp tục cầu nguyện xuyên suốt công việc của họ (Nê-hê-mi 4:6-9). 
 
Câu hỏi: Bạn có thể học được bài học gì từ gương tiếp tục cầu nguyện của Nê-hê-mi? [Chúng 
ta cần tiếp tục cầu nguyện cho những điều ghi trên danh sách cầu nguyện của chúng ta]. 
 
Câu hỏi: Nê-hê-mi cầu xin sức mạnh để hoàn tất công việc xây dựng lại tường thành. Đức 
Chúa Trời có việc đặc biệt gì cho bạn làm? [Là một con trai hay con gái vâng lời, học biết chịu 
trách nhiệm, là một học sinh chăm chỉ, dùng các khả năng bạn có trong một cách sẽ tôn vinh Ngài]. 
 
Nê-hê-mi là một người tin rằng lời cầu nguyện là quan trọng, và ông tiếp tục cầu nguyện cho người 
khác, chính mình và việc làm Đức Chúa Trời đã ban cho ông. 
 
Câu hỏi: Bạn có thể cầu nguyện cho ai và điều gì ngày nay? [Cầu nguyện cho người khác xung 
quanh bạn, cầu nguyện cho dân tộc này rằng họ sẽ yêu thương Đức Chúa Trời và yêu người lân cận 
của họ. Cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn dùng các khả năng Đức Chúa Trời đã ban cho 
bạn hầu cho việc gì bạn làm, điều đó sẽ tôn vinh Ngài]. 
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BÀI HỌC # 25: Ê-SAI 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi & câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có 
tôi đây; xin hãy sai tôi” (Ê-sai 6:8). 
 
Phẩm chất 
Sẵn lòng & dạn dĩ nói Lời Đức Chúa Trời 
 
Giới thiệu 

Vào ngày 23 tháng 1 năm 1996, Joe Wright, mục sư của Hội thánh Cơ Đốc Trung Ương ở Wichita, 
Kansas là mục sư tuyên úy khách mời tại Hạ Viện Kansas. Là một mục sư tuyên úy, Mục sư Wright 
có đặc quyền hướng dẫn Hạ Viện trong lời cầu nguyện. Đây là lời cầu nguyện của ông: 

Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con đến trước mặt Chúa hôm nay để cầu xin sự tha thứ của Ngài và 
tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con biết Lời của Ngài phán: “Khốn thay cho những kẻ gọi 
điều ác là thiện,” nhưng đó chính xác là những gì chúng con đã làm. Chúng con đã đánh mất sự cân 
bằng tâm linh và đảo ngược các giá trị của chúng con. Chúng con xưng nhận rằng: 
Chúng con đã nhạo báng lẽ thật tuyệt đối của Lời Chúa và gọi đó là thuyết đa nguyên; 
Chúng con đã thờ các thần khác và gọi đó là đa văn hóa; 
Chúng con đã ủng hộ sự trụy lạc và gọi đó là lối sống thay thế; 
Chúng con đã bóc lột người nghèo và gọi đó là điều may rủi; 
Chúng con đã bỏ rơi những người thiếu thốn và gọi đó là sự tự bảo tồn; 
Chúng con đã khen thưởng sự lười biếng và gọi điều đó là phúc lợi; 
Chúng con đã giết chết con trẻ chưa sinh của chúng con và gọi đó là sự lựa chọn; 
Chúng con đã bắn những người phá thai và gọi điều đó là hợp lý; 
Chúng con đã bỏ bê kỷ luật con cái của chúng con và gọi đó là xây dựng lòng tự trọng; 
Chúng con đã lạm dụng quyền lực và gọi đó là sự hiểu biết chính trị; 
Chúng con đã thèm muốn của cải của người hàng xóm và gọi đó là tham vọng; 
Chúng con đã làm ô nhiễm không khí với sự tục tĩu và nội dung khiêu dâm và gọi đó là sự tự do bày 
tỏ; 
Chúng con đã nhạo báng các giá trị lâu đời của cha ông chúng con và gọi đó là sự khai sáng. 

Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét chúng con, và biết lòng chúng con; hãy thử thách chúng con và biết 
tư tưởng chúng con; xin xem thử chúng con có lối ác nào chăng. 

Xin làm sạch chúng con khỏi mọi tội lỗi và phóng thích chúng con. Xin hướng dẫn và ban phước cho 
những người nam và người nữ đã được gửi đến đây bởi những người trong tiểu bang này và những 
người đã được Ngài tấn phong, để cai trị bang Kansas lớn này. Xin ban cho họ sự khôn ngoan của 
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Ngài để cai trị và nguyền xin những quyết định của họ hướng dẫn chúng con đến trung tâm của ý 
muốn Ngài. Con cầu xin nhân danh Con Ngài, Chúa Cứu Thế hằng sống, Đức Giê-su Christ, Amen. 
Joe Wright biết rằng lời cầu nguyện của ông sẽ gây tranh cãi, và đúng như vậy. Trong khi ông đang 
cầu nguyện, một thành viên của cơ quan lập pháp đã bước ra. Những người khác chỉ trích lời cầu 
nguyện. Tuy nhiên, trong vài tuần sau lời cầu nguyện của ông, Hội thánh Cơ đốc Trung ương đã nhận 
được hơn 5.000 cú điện thoại chỉ có 47 cú điện thoại trong số này đã phản ứng tiêu cực. Hội thánh đã 
nhận được những yêu cầu quốc tế xin bản sao của lời cầu nguyện này từ Ấn Độ, Châu Phi và Hàn 
Quốc. 
Joe Wright đang sẵn sàng nói lời của Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ. Hôm nay, chúng ta sẽ gặp một 
anh hùng trong Kinh Thánh sẵn sàng nói lời của Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ. 
 
Bối cảnh: 
Ê-sai, tên ông có nghĩa là “Chúa cứu,” là một tiên tri của Đức Chúa Trời, người đã hoàn thành phần 
lớn chức vụ của ông vào khoảng năm 700 TC. Ê-sai đã cảnh cáo dân Giu-đa (vương quốc phía Nam 
của Y-sơ-ra-ên) rằng việc họ tiếp tục không vâng lời Đức Chúa Trời sẽ mang lại sự lưu đày và lưu 
đày của họ trong tay vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn. Ê-sai tiếp tục báo trước rằng sau một 
khoảng thời gian dân chúng sẽ được phép trở về nhà họ ở Giu-đa khỏi sự lưu đày của họ. Cả hai sự 
kiện này xảy ra hơn 100 năm sau khi Ê-sai báo trước chúng sẽ xảy ra. 
Ê-sai trình bày sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với Y-sơ-ra-ên và các quốc gia trên thế giới. 
Thông qua tác phẩm của mình, Ê-sai cũng mặc khải kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, điều sau 
này sẽ được hoàn thành trong một người: Đức Chúa Giê-su Christ. 
 
Thảo luận Câu hỏi 
Bạn nghĩ điều gì sẽ diễn ra ở đất nước này trong năm tới? Khoảng 10 năm nữa? Khoảng 70 
năm nữa?  
 
Giới thiệu: 
Một trong những lý do mà chúng ta có thể biết rằng Kinh Thánh là thật vì “lời tiên tri được ứng 
nghiệm.” 
 
Câu hỏi: Lời tiên tri là gì? [Lời tiên tri chỉ là một sứ điệp từ Đức Chúa Trời - có thể đó là một lẽ thật 
được mục sư của bạn nói vào sáng Chúa nhật, hoặc khi chúng ta sẽ khám phá trong bài học này, một 
sự báo trước về điều sẽ trở thành hiện thực trong tương lai]. 
 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời bày tỏ những sứ điệp của Ngài như thế nào – dịch vụ vận chuyển 
quốc tế, FedEx-công ty chuyển phát nhanh, bưu điện? [Đức Chúa Trời chọn những người bình 
thường như bạn và tôi. Nhưng đôi khi, Đức Chúa Trời gọi “các tiên tri” (có nhớ Ê-li không?) là các sứ 
giả của Ngài, và Ngài sai họ rao truyền các sứ điệp của Ngài cho những người mà Ngài muốn nghe 
sứ điệp]. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào để chúng ta biết rằng một lời tiên tri đặc biệt đến từ Đức Chúa Trời? [Mọi 
lời tiên tri hoặc sự báo trước trong Kinh Thánh, đã được ứng nghiệm hoặc trở thành sự thật, nếu thời 
gian của nó để được ứng nghiệm đã đến]. Một số sự kiện mà chúng ta được bảo sẽ xảy ra mà chưa 
xảy ra! Nhưng chúng sẽ xảy ra! 
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Ê-sai 

Mặc dù Ê-sai sống hơn 700 năm trước Đức Giê-su Christ, Ê-sai đã báo trước nhiều điều về đời sống 
của Đức Giê-su: sự ra đời, chức vụ của Ngài, sự chết và sự phục sinh của Ngài. Chúng ta sẽ nói về 
một số lời tiên tri của Ê-sai đã được ứng nghiệm bởi Đức Giê-su. 
 
 
 
Lời tiên tri của Ê-sai về sự giáng sinh của Đức Giê-su (Ê-sai 7:14) 
“nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra 
một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.” 
 
Câu hỏi: Bạn có biết tên Em-ma-nu-ên có nghĩa gì không? [Em-ma-nu-ên nghĩa là “Đức Chúa Trời 
ở cùng chúng ta”]. 
 
Sự ứng nghiệm của lời tiên tri này (Lu-ca 1:26-31) 
26 “Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, 
27 tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, 
về dòng vua Đa-vít. 28 Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho 
ngươi; Chúa ở cùng ngươi. 
 29 Ma-ri nghe nói thì chai rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. 30 Thiên sứ bèn nói rằng: 
Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai 
và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-su. 
 
Câu hỏi: Bạn biết tên Giê-su có nghĩa gì không? [Tên Giê-su có nghĩa là “Đức Chúa Trời cứu”]. 
 
Lời tiên tri của Ê-sai về dòng dõi của Đức Giê-su (Ê-sai 9:6-7) 
6 “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ 
nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời 
Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.  
6 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước 
Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến 
đời đời.” 
 
Sự ứng nghiệm lời tiên tri này (Lu-ca 2:11, Lu-ca 1:32-33) 
“11 Hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” 
“32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa 
Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước 
Ngài vô cùng.” 
 
Câu hỏi: Ai là Đa-vít mà Kinh Thánh nói đến? [Đó là Đa Vít, người đã trở thành vua của Y-sơ-ra-
ên, Đức Chúa Trời đã hứa ông rằng với một trong những người kế vị của ông, sẽ ngồi trên ngôi đời 
đời].  
 



Dad’s and Kids Together in God’s Word   118 
 

 

Câu hỏi: Thành phố quê hương của Đa-vít là gì? [Bết-lê-hem]. 
 
Câu hỏi: Đức Giê-su được sinh ra ở đâu? [Bết-lê-hem]. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào Đức Giê-su là một hậu duệ của Đa-vít? [Mẹ của Đức Giê-su, Ma-ri và Giô-
sép, chồng của Ma-ri cả hai là hậu duệ của Đa-vít]. Như vậy, Đức Giê-su có mọi quyền hợp pháp để 
xưng nhận ngôi vua của Đa-vít. 
 
 
 
Lời tiên tri của Ê-sai về cuộc đời và chức vụ của Đức Giê-su (Ê-sai 61:1) 
“Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành 
cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù 
được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục.” 
 
Sự ứng nghiệm của lời tiên tri này (Mác 1:10-11, Lu-ca 7:21-22) 
10 “khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình 
Ngài như chim bồ câu. 11 Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp 
lòng ta mọi đường.” 
7:21 “Vả, chính giờ đó, Đức Chúa Jêsus chữa lành nhiều kẻ bịnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỉ dữ, và 
làm cho nhiều người đui được sáng. 22 Đoạn, Ngài đáp rằng: Hãy về báo cho Giăng sự các 
ngươi đã thấy và đã nghe: Kẻ đui được sáng, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc 
được nghe, kẻ chết được sống lại, Tin lành đã rao giảng cho kẻ nghèo.” 
 
Câu hỏi: Kinh Thánh có ý gì khi nói “kẻ phu tù và kẻ bị cầm tù”? [Kinh Thánh nói đến tội lỗi như 
là một ngục tù, và những người ở trong tội lỗi như là kẻ phu tù].  
 
Câu hỏi: Tin Lành mà Kinh Thánh nói đến là gì? [Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế, Đấng Mê-si sẽ cứu 
người ta ra khỏi tội lỗi của họ]. 
 
Câu hỏi: Người nghèo là ai? [Những người thiếu những gì sẽ làm cho họ trở nên giàu có– mong 
ước nghe Tin Lành và tiếp nhận Đức Giê-su vào lòng làm Chúa Cứu Thế của họ]. 
 
Lời tiên tri của Ê-sai về sự chết của Đức Giê-su (Ê-sai 53:7) 
“Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt 
đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.” 
 
Sự ứng nghiệm của lời tiên tri này (Ma-thi-ơ 27:12-14) 
12 “Trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện Ngài, Ngài không đối đáp gì hết. 13 Phi-
lát bèn nói cùng Ngài rằng: Họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến 
sao? 14 Song Đức Chúa Jêsus không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy làm 
lạ lắm.” 
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Câu hỏi: Một trong những tên Kinh Thánh nói đến Đức Giê-su là gì? [Chiên Con của Đức Chúa 
Trời]. 
 
Lời tiên tri của Ê-sai về sự chết của Đức Giê-su (Ê-sai 53:5) 
“Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa 
phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.” 
 
Sự ứng nghiệm của lời tiên tri này (Ma-thi-ơ 27:26) 
“Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng; và khiến đánh đòn Đức Chúa Jêsus, đoạn giao Ngài ra 
để đóng đinh trên cây thập tự.” 
 
Câu hỏi: Ê-sai cho biết lý do tại sao Đức Giê-su bị đóng đinh là gì? [Bởi vì tội lỗi và những sai lầm 
của chúng ta]. 
 
[Lưu ý: sự đóng đinh trên thập tự giá chưa được phát minh khi Ê-sai còn sống]! 
 
Lời tiên tri của Ê-sai về sự sống lại của Đức Giê-su  
“Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình 
của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ 
gánh lấy tội lỗi họ” (Ê-sai 53:11). 
 
Sự ứng nghiệm của lời tiên tri này (Ma-thi-ơ 17:22-23) 
22 “Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn đồ 
rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. 23 Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài 
sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm.” 
 
Câu hỏi: Nếu bạn vô tình ném một quả bóng và phá vỡ một cửa sổ, bạn có thể được yêu cầu 
làm gì? [Bạn có thể phải trả chi phí sửa cửa sổ đó]. 
 
Câu hỏi: Nếu một người phạm tội, thẩm phán yêu cầu anh ta làm gì? [Thanh toán tiền phạt hoặc 
phải vào tù để trả cho hình phạt của tội phạm]. 
 
Chúng ta vừa nói đến trong mỗi trường hợp có một loại hình phạt nào đó, và mỗi người đều phải trả 
tiền phạt cho hành động của mình. Hành động của người đó khiến anh ta phải trả giá nào đó. 
 
Trong thời Cựu Ước, khi một người phạm tội, hoặc phạm tội cùng Đức Chúa Trời, người đó đã bị 
phạt, và theo luật pháp đòi hỏi phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Sự bồi thường đó dưới 
hình thức của một tế lễ. Nhiều người trong thời đó là nông dân, vì vậy tế lễ đòi hỏi thường là một con 
vật. Những con vật này có nghĩa là thức ăn và thu nhập đối với người nông dân, do đó, để dâng tế lễ 
một phần trong thu nhập của anh ta đòi hỏi anh ta phải trả một điều gì đó. 
  
Khi chúng ta phạm tội, Kinh Thánh bảo chúng ta rằng chúng ta phạm tội không chỉ đối với người khác 
mà còn đối với Đức Chúa Trời! Và hình phạt mà chúng ta nhận được chỉ từ một tội là sự phân cách 
với Đức Chúa Trời - mãi mãi! Đó là một trong những luật của Đức Chúa Trời. Bởi vì tội lỗi là chống lại 
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một Đức Chúa Trời vô hạn, hình phạt là vô hạn, chỉ Đức Chúa Trời có khả năng để trả. Nhưng vì 
chúng ta là con người, chỉ một con người mới có thể trả cho hình phạt. Đó là lý do tại sao Đức Chúa 
Trời đã sai Đức Giê-su đến với chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời trọn vẹn, và con người trọn vẹn. Đức 
Chúa Giê-su là người duy nhất có thể trả hình phạt cho tội lỗi của bạn và tôi. 
Không có số công việc tốt nào có thể trả cho hình phạt đó. Khi Đức Chúa Giê-su chết trên thập tự giá, 
Đức Chúa Trời đã chấp nhận sự chết của Ngài như là giá phải trả cho hình phạt mà bạn và tôi nợ. Và 
đối với những người tin Đức Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời, và tiếp nhận Ngài vào đời sống làm 
Chúa Cứu Thế của họ, thì người đó sẽ sống đời đời trong thiên đàng của Đức Chúa Trời! 
Bởi vì những lời của Ê sai chỉ có thể trở thành sự thật trong Đức Chúa Giê-su Christ, bạn có thể biết 
rằng những gì Kinh Thánh nói là thật. Bạn có thể biết rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng Ngài phán Ngài 
là, Con của Đức Chúa Trời, và là con đường cứu rỗi duy nhất và mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa 
Trời. 
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BÀI HỌC # 26: GIÊ-RÊ-MI 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi & câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Vậy, ngươi hãy thắt lưng, chờ dậy, bảo cho chúng nó mọi sự mà ta truyền cho ngươi. Đừng 
sợ sệt vì cớ chúng nó, kẻo ta làm cho ngươi sợ sệt trước mặt chúng nó chăng. 18 Nầy, ngày 
nay, ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, nghịch 
cùng cả đất nầy, nghịch cùng các vua Giu-đa, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ, và dân trong 
đất” (Giê-rê-mi 1:17-18). 
 
Phẩm chất  
Trách nhiệm khai trình  
 
Giới thiệu 
Ông được sinh ra ở Đức vào năm 1906. Năm 14 tuổi, ông nói rằng ông muốn trở thành một mục sư 
và sau đó nghiên cứu về thần học ở Berlin và đến trường Thần học Liên bang ở New York. 
Trong thời gian này, Hitler đã lên nắm quyền ở Đức. Nhiều người Đức - thậm chí các Cơ Đốc nhân - 
đã chấp nhận chủ nghĩa phát xít mà không thắc mắc. Nhưng Dietrich Bonhoeffer đã nhìn thấy sự 
nguy hiểm và giúp hình thành “Hội thánh Xưng Nhận.” Hội thánh đó tuyên cha rằng chỉ Đức Chúa 
Giê-su là Chúa và sự trung thành với Hitler là sự thờ lạy thần tượng. Cùng với 6.000 mục sư khác, 
ông đã từ chối phân biệt đối xử với bất cứ người Do Thái nào. 
Vào ngày 9 tháng 4 năm 1945, ông bị giết cùng với một số người khác chỉ vài tuần trước khi Đức đầu 
hàng để kết thúc Thế Chiến II. Các tác phẩm của ông vẫn được đọc rộng rãi ngày nay (Trích từ Các 
Truyện Kể Anh Hùng, của Dave & Neta Jackson, Bethany House, 1997, trang 21-24). 

***************************************************** 
Dietrich Bonhoeffer đứng lên cho Đức Chúa Trời mặc dù điều đó khiến ông trả giá bằng sự sống của 
mình.  Hôm nay chúng ta sẽ gặp một anh hùng Kinh Thánh khác đứng lên vì Đức Chúa Trời, và đặt 
cuộc đời mình trong sự nguy hiểm. 
 
Bối cảnh 
Giê-rê-mi là một tiên tri của Đức Chúa Trời ở Giu-đa, vương quốc phía Nam của Y-sơ-ra-ên. Chức vụ 
của ông bắt đầu vào năm 626 TC và tiếp tục trong 40 năm. Giê-rê-mi nói về sự phán xét của Đức 
Chúa Trời đối với Giu-đa và các dân tộc xung quanh Giu-đa vì sự gian ác của họ. Giê-rê-mi thúc giục 
dân sự ông ngừng thờ lạy các thần khác và bắt đầu vâng theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Bởi 
vì sứ điệp của ông không phổ biến với các nhà lãnh đạo Do Thái, cuộc đời của Giê-rê-mi thường gặp 
nguy hiểm. 
 
Câu hỏi: Những lời của Giê-rê-mi có liên quan hay giữ điều gì cho chúng ta ngày nay hay đó 
chỉ là một bài học lịch sử? [Chúng ta hãy cùng tìm hiểu]. 
 

Giê-rê-mi 
(Kinh Thánh: Các câu được chọn) 
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17 “Vậy, ngươi hãy thắt lưng, chờ dậy, bảo cho chúng nó mọi sự mà ta truyền cho ngươi. 
Đừng sợ sệt vì cớ chúng nó, kẻo ta làm cho ngươi sợ sệt trước mặt chúng nó chăng. 18 Nầy, 
ngày nay, ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, 
nghịch cùng cả đất nầy, nghịch cùng các vua Giu-đa, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ, và 
dân trong đất” (Giê-rê-mi 1:17-18). 
 
Câu hỏi: Các vấn đề bạn phải giải quyết ở nhà, tại trường học, với bạn bè hay trong các hoạt 
động là gì? [Trách nhiệm, đặc quyền, ngôn ngữ thích hợp, làm thế nào để đối xử với những cá nhân 
có thể không được phổ biến, làm thế nào để sử dụng thời gian của bạn]. 
Bạn phải quyết định cách bạn sẽ xử lý những tình huống này. Có hai bài học mà bạn có thể học được 
từ Giê-rê-mi mà có thể giúp bạn giải quyết những tình huống này theo cách mà Chúa muốn bạn: 
1. Chuẩn bị 
2. Sẵn sàng đứng lên vì đường lối của Đức Chúa Trời thậm chí nếu đó là điều không phổ biến  
 

Chuẩn bị: 
“Ngươi hãy thắt lưng, chờ dậy (Người hãy chuẩn bị sẵn sàng)!” 

 
Câu hỏi: Làm thế nào để bạn chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi ở trường? [Học tập, ghi nhớ, gặp bạn 
bè và hỏi nhau, chú ý trong lớp học, làm theo hướng dẫn]. 
Câu hỏi: Làm thế nào để bạn chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu bóng đá? [Thực hành, lắng nghe 
huấn luyện viên hoặc hướng dẫn của bạn, tìm hiểu về đối thủ của bạn, về thể chất có được trong hình 
dáng]. 
Để chuẩn bị cho một điều gì đó, bạn trở nên hiểu biết về nó. Bạn đã sẵn sàng tinh thần cho một bài 
kiểm tra; bạn đã sẵn sàng về thể chất cho một trò chơi bóng đá. Nhưng bạn cũng phải chuẩn bị tinh 
thần để xử lý các tình huống khi chúng xuất hiện. 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể chuẩn bị chính mình về thuộc linh cho một số tình huống mà 
bạn đã đề cập trước đó? [Hãy sẵn sàng. Biết Lời của Đức Chúa Trời nói gì về chủ đề này]. 
Câu hỏi: Lời Chúa có thể giúp bạn như thế nào trong những tình huống? [Lời của Đức Chúa Trời 
có thể cho bạn sự chỉ đạo, sức mạnh và kiến thức để đối phó với hoàn cảnh một cách chính xác]. 
Nhưng, Đức Chúa Trời không thể gợi nhớ lại những gì không có sẵn trong tâm trí bạn. Để nhận 
quyền năng của Đức Chúa Trời, hãy cam kết đặt những lời của Đức Chúa Trời vào trong tâm trí bạn. 
 

Sẵn lòng đứng lên vì đường lối của Đức Chúa Trời  
“Nầy, ngày nay, ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, 
nghịch cùng cả đất nầy, nghịch cùng các vua Giu-đa, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ, và 
dân trong đất” (Giê-rê-mi 1:18). 
Chúng ta hãy nói về một số tình huống mà bạn có thể gặp trong trường học, với bạn bè, hoặc trong 
các hoạt động, và sau đó Kinh Thánh nói về việc đứng lên vì Lời của Đức Chúa Trời. 
1. Bạn đang lang thang sau khi đi học, và một đứa trẻ không được ưa chuộng đi đến gần. Nhóm bạn 
của bạn bắt đầu chọc anh ta, và bắt đầu nói những điều xúc phạm đối với anh ta.  
Câu hỏi: Bạn sẽ làm gì? [Đây là một câu Kinh Thánh có thể giúp bạn trong tình huống này]: “Chớ có 

một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn 
cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29). 

2.   Nhóm bạn của bạn đang đứng quanh bàn ăn trưa, sử dụng ngôn ngữ xấu. 
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Câu hỏi: Bạn có thể giải quyết tình huống này như thế nào? [Đây là những gì Kinh Thánh nói về 
tình huống này]: “Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều 
không đáng...” (Ê-phê-sô 5:4).  Câu này nói rằng ngôn ngữ xấu là không thích hợp cho dân 
thánh của Đức Chúa Trời. 

3. Bạn là đội trưởng của một dự án khoa học ở trường. Có một giải thưởng lớn cho ba dự án hàng 
đầu. Bạn nhận thấy rằng một trong những trẻ trong lớp của bạn đã không được chọn tham gia vào 
một nhóm. Bạn đã gặp cô ấy trong lớp trường Chúa nhật và làm bạn với cô ấy. Cô ấy mới vào 
trường và rõ ràng là cô ấy hơi chậm trong lớp. Các đồng đội của bạn đã yêu cầu bạn không chọn 
cô ấy. 

Câu hỏi: Bạn sẽ làm gì? [Ghi nhớ câu chuyện này có thể giúp ích] 
28 Bấy giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-sê biện luận với nhau, biết Đức 
Chúa Jêsus đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: Trong các điều răn, điều nào là đầu hết? 
29 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhứt: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa 
Trời chúng ta, là Chúa có một. 30 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà 
kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. 31 Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như 
mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. (Mác 12:28-31). 
4. Lớp trường Chúa nhật của bạn vừa có một số áo thun Cơ Đốc được in. Vào ngày đầu tiên bạn 

mặc áo thun của bạn, một số trẻ ở trường cười khúc khích khi bạn đi ngang qua. 
Câu hỏi: Bạn nên tiếp tục mặc áo thun đó không? [Kinh Thánh nói điều này]: “Vì nếu ai hổ thẹn 
về ta và lời ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về họ…” (Lu-ca 9:26).  Nhiều lần, người ta từ bỏ việc đi 
theo Lời của Đức Chúa Trời vì sợ không được ưa chuộng. Trong một bài học trước đây (# 21, Ê-li 
Phần 2), chúng ta đã nói rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng để đứng lên theo đường lối của Đức 
Chúa Trời, khi đường lối của Ngài không được ưa chuộng. Nhưng những lợi ích của việc đứng lên vì 
Đức Chúa Trời vượt trội hơn sự cười nhạo có thể xảy ra. 
Câu hỏi: Ai có lợi khi đứng lên vì Lời của Đức Chúa Trời? [Chúng ta hãy nói về các ví dụ của 
chúng ta]. 
Câu hỏi: Làm thế nào cậu bé không được ưa thích hoặc cô bé mới có thể được hưởng lợi khi 
bạn đứng lên vì Lời của Đức Chúa Trời? [Họ được hưởng lợi bởi vì họ biết ai đó quan tâm và có 
một người bạn]. Sự chứng minh của bạn về tình yêu của Đức Chúa Trời có thể là một gương cho 
những người khác. 
Câu hỏi: Những người khác có thể hưởng lợi như thế nào khi bạn không tham gia sử dụng 
ngôn ngữ xấu? [Bằng hành động không để lời nói bẩn thỉu làm ô uế tâm trí của bạn, bạn cho người 
khác biết rằng bạn tôn kính Đức Chúa Trời]. Khi bạn đứng lên vì Đức Chúa Trời, bạn cũng giúp người 
khác quyết định đứng lên vì Ngài nữa. 
Câu hỏi: Làm thế nào người nào đó có thể hưởng lợi từ việc bạn mặc một chiếc áo thun? [Khi 
bạn nói lẽ thật ngay cả khi lẽ thật đó không phổ biến, bạn vâng lời Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng 
Ngài]. Đức Chúa Trời có thể hành động qua bạn để giúp bạn tiếp cận người khác - thậm chí không nói 
một lời. 
Câu hỏi: Tại sao cách nghĩ của Đức Chúa Trời không phổ biến trong một số tình huống? [Một lý 
do cho điều này là đôi khi, cách nghĩ của Đức Chúa Trời không giống cách nghĩ của chúng ta]. 
Kinh Thánh nói: “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các 
ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao 
hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. (Ê-sai 55:8-
9). 
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Chỉ bởi vì chúng ta không luôn luôn hiểu được cách nghĩ của Đức Chúa Trời, không có nghĩa là 
chúng ta có thể chỉ chọn có lúc vâng lời và có lúc không vâng lời Ngài. Bạn có một quyết định để thực 
hiện – hoặc đi cùng với đám đông hoặc đứng lên vì những gì Đức Chúa Trời phán. 
Câu hỏi: Bạn có thể học được bài học gì từ gương của Giê-rê-mi? [Giê-rê-mi mạo hiểm sự sống 
của ông để trung tín và nói lên sứ điệp của Đức Chúa Trời]. Trong khi bạn không bao giờ phải mạo 
hiểm sự sống của mình, với tư cách là Cơ Đốc nhân, bạn cũng phải trung thành để giữ Lời Chúa. 
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BÀI HỌC # 27: SA-ĐƠ-RẮC, MÊ-SÁC VÀ A-BẾT-NÊ-GÔ 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi & câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa 
hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. 18 Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi 
không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng” (Đa-
ni-ên 3:17-18). 
 
Phẩm chất 
Lòng trung thành 
 
Thảo luận Câu hỏi 
Hãy suy nghĩ về một trong những người bạn thân nhất của bạn. Điều gì khiến người này là bạn 
của bạn? Phẩm chất quan trọng đối với một người bạn của bạn là gì? 
 
Giới thiệu 
Có một bài báo xuất hiện trong tạp chí Thể Thao (Sports Illustrated) vài năm trước về Ted Williams - 
một số người cho rằng anh ta là người chơi bóng chày hay nhất mà họ đã từng biết đến. Bài báo 
trong phần nói về sức khoẻ suy nhược của Ted (thật ra, Ted đã chết vào tháng 7 năm 2002). 
Rõ ràng từ khi đọc bài báo này, điều quan trọng nhất trong cuộc đời của Ted là các khả năng thể chất 
của anh ấy - những phản xạ nhanh và tầm nhìn đặc biệt cho phép anh ta trở thành một vận động viên 
bóng chày tuyệt vời. Anh ta đã tôn thờ các khả năng của mình và trò chơi bóng chày. Nó đã tiêu hao 
tất cả ý tưởng của anh ta và tất cả sự chú ý của anh ta. 
Bài báo cũng trích dẫn lời của Ted Williams nói rằng anh ta rất giận Đức Chúa Trời, bởi vì anh ta cảm 
thấy rằng Đức Chúa Trời đã lấy đi sức khoẻ và các khả năng thể chất to lớn của anh với tuổi tác. 

***************************************************************** 
 
Câu hỏi: Bạn tò mò điều gì về người đàn ông này nói rằng anh ta giận Đức Chúa Trời vì lấy đi 
các khả năng của anh ta? [Bài báo này không hề đề cập một lần rằng người chơi bóng chày này đã 
cảm ơn Chúa vì đã ban cho anh ta các khả năng đã làm cho anh ta trở thành một cầu thủ bóng chày 
tuyệt vời ngay từ đầu]. 
 
Câu hỏi: Định nghĩa về lòng trung thành là gì? [Lòng trung thành là tận hiến hay trung tín]. 
Trong câu chuyện Kinh Thánh của chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ gặp ba người đàn ông trẻ tuổi, 
những người như Ted Williams, đã được Đức Chúa Trời ban các khả năng thể chất tuyệt vời. Nhưng 
những gì các chàng trai hiểu là không có gì - khả năng của họ, thậm chí cả sự sống của họ - quan 
trọng hơn là lòng trung thành với Đức Chúa Trời. 
 
Bối cảnh 
Vào khoảng năm 600 TC, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đến Giê-ru-sa-lem và tấn công nó. Ông đã 
bắt vua của Giê-ru-sa-lem cùng với một số vật dụng từ đền thờ của Đức Chúa Trời. 
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Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã ra lệnh cho quan chỉ huy của ông bắt đem qua Ba-by-lôn một số chàng trai 
Y-sơ-ra-ên trong gia đình hoàng gia và các gia đình quan trọng khác. 
 
Câu hỏi: Nếu bạn là vua Nê-bu-cát-nết-sa, bạn muốn những chàng trai nầy có các khả năng gì? 
[Những chàng trai trẻ là mạnh mẽ, đẹp trai, rất thông minh, và có thể học tiếp thu nhanh]. 
Trong 3 năm, những chàng trai trẻ này đã được dạy ngôn ngữ Ba-by-lôn và mọi điều khác mà họ cần 
biết để phục vụ vua Nê-bu-cát-nết-sa. Họ thậm chí còn có tên mới! 
Trong số những thanh niên này tên là Đa-ni-ên, Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, và Chúa đã giúp 
họ học và hiểu tất cả những gì họ được dạy. 
 
Qua tất cả điều này, họ vẫn trung tín và trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, 
nhưng lòng tin cậy của họ trong Đức Chúa Trời và lòng trung thành của họ đối với Ngài sắp được thử 
thách! 
 

Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô  
(Kinh Thánh: Đa-ni-ên Chương 3) 

1 “Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng, cao sáu mươi cu-đê và ngang sáu cu-
đê, để đứng trong đồng bằng Đu-ra, thuộc tỉnh Ba-by-lôn. 2 Đoạn,vua Nê-bu-cát-nết-sa sai 
nhóm các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, 
quản đốc, và các quan làm đầu các tỉnh,để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-
sa đã dựng lên.  
3 Vậy, các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, 
quản đốc, và hết thảy những người làm đầu các tỉnh đều nhóm lại để dự lễ khánh thành pho 
tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên; và họ đứng trước pho tượng mà vua Nê-bu-cát-
nết-sa đã dựng. 4 Bấy giờ sứ giả rao lớn tiếng lên rằng: Các dân, các nước, các thứ tiếng, đây 
nầy, lệnh truyền cho các ngươi. 5 Khi nào các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, 
quyển, sáo và các thứ nhạc khí, thì khá sấp mình xuống để thờ lạy tượng vàng mà vua Nê-bu-
cát-nết-sa đã dựng. 6 Kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ lạy, tức thì sẽ phải quăng 
vào giữa lò lửa hực.” 
7 Vậy nên, khi các dân nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, và các thứ nhạc khí, thì 
các dân, các nước, các thứ tiếng, thảy đều sấp mình xuống, và thờ lạy pho tượng vàng mà vua 
Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng.  
8 Khi ấy, có mấy người Canh-đê đến gần để tố cáo những người Giu-đa. 9 Vậy họ cất tiếng và 
tâu cùng vua Nê-bu-cát-nết-sa rằng: Hỡi vua, nguyền vua sống đời đời! 10 Hỡi vua, chính vua 
đã ra lệnh, hễ người nào nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, 
thì phải sấp mình xuống để thờ lạy tượng vàng; 11 và kẻ nào không sấp mình xuống để thờ lạy 
tượng đó, sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. 12 Vả, ở đây có mấy người Giu-đa kia mà vua đã 
lập lên cai trị tỉnh Ba-by-lôn, tức là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô; hỡi vua, những người ấy 
không kiêng nể vua một chút nào. Họ chẳng thờ các thần của vua, và chẳng lạy tượng vàng 
vua đã dựng.  
13 Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa tức mình nổi giận, truyền điệu Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-
gô đến, thì những người đó bị điệu đến trước mặt vua. 14 Vua Nê-bu-cát-nết-sa cất tiếng nói 
cùng họ rằng: Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-Nê-gô, có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta 
và không lạy tượng vàng mà ta đã dựng lên chăng? 15 Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng 
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còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, mà các ngươi sẵn sàng sấp mình 
xuống đất để quì lạy pho tượng mà ta đã làm nên, thì được; nhưng nếu các ngươi không quì 
lạy, thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Rồi thần nào có thể giải cứu 
các ngươi khỏi tay ta?  
 
16 Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô tâu lại cùng vua rằng: Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa, về sự nầy, 
không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. 17 Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, 
có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. 18 Dầu chẳng 
vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng 
pho tượng vàng mà vua đã dựng.  
19 Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa cả giận, biến sắc mặt nghịch cùng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-
bết-Nê-gô; và cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng gấp bảy lần hơn lúc bình thường đã đốt. 20 Vua 
sai mấy người mạnh bạo kia trong đạo binh mình trói Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, mà 
quăng vào lò lửa hực. 21 Tức thì các người ấy bị trói luôn với quần trong, áo dài, áo ngắn và 
các áo xống khác, rồi người ta quăng họ vào giữa lò lửa hực. 22 Nhân vì mạng vua truyền kíp 
lắm, mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường, nên những người quăng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-
gô bị ngọn lửa cháy chết. 23 Còn ba người, Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-Nê-gô, vẫn bị trói mà rơi 
vào giữa lò lửa hực.  
24 Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị 
viên rằng: Những kẻ bị ta trói mà quăng vào giữa lửa có phải là ba người không? Họ tâu cùng 
vua rằng: Tâu vua, phải.  
25 Vua lại nói: Nầy, ta thấy chan người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương; 
và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần. 26 Đoạn, vua Nê-bu-cát-
nết-sa đến gần cửa lò lửa hực, cất tiếng nói rằng: Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, là tôi 
tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, hãy ra và lại đây!  
Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-Nê-gô bèn từ giữa đám lửa mà ra. 27 Các quan trấn thủ, lãnh binh, 
các người cai trị và các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân 
thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị sém; áo xống họ chẳng bị 
si sứt chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ.  
28 Vua Nê-bu-cát-nết-sa lại cất tiếng nói rằng: Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, 
Mê-sác và A-bết-Nê-gô! Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài, họ 
đã trái mạng vua, và liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần 
nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. 29 Cho nên ta ban chiếu chỉ nầy: Bất kỳ dân nào, nước 
nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-
gô, thì sẽ bị phân thây, nhà nó sẽ phải thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể 
giải cứu được thể nầy.  
30 Vua bèn thăng chức cho Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô trong tỉnh Ba-by-lôn. 
 
Câu hỏi: Tại sao bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã cứu Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô khỏi lò 
lửa? [Vì họ đã chọn trung thành với Đức Chúa Trời và không thờ lạy thần tượng mà Nê-bu-cát-nết-sa 
dựng lên]. 
 
Câu hỏi: Tại sao bạn nghĩ rằng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô đã chọn trung thành với Đức 
Chúa Trời, khi họ biết rằng họ có thể bị giết vì lòng trung thành của họ? [Họ hiểu rằng chính Đức 
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Chúa Trời đã ban cho họ sức khoẻ, kiến thức, hiểu biết, và khả năng của họ đặng giúp họ phục vụ 
nhà vua tốt]. 
Họ cũng hiểu rằng Đức Chúa Trời nghiêm cấm sự thờ lạy thần tượng. Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-
Nê-gô biết rằng họ không được dâng sự thờ phượng cho một thần khác, bởi vì sự thờ phượng là 
quyền độc nhất của chính mình Đức Chúa Trời. Họ muốn duy trì lòng trung thành với Chúa. 
 
Câu hỏi: Một đặc điểm của một người bạn tốt là gì? [Một đặc điểm của một người bạn tốt là lòng 
trung thành]. 
 
Một người bạn trung thành là người bạn của bạn mỗi ngày - ngay cả khi bạn không có một ngày tốt. 
Bạn biết không, có một người bạn mà bạn có đó là một người bạn đối với bạn tốt hơn bất cứ ai. Tên 
Ngài là Giê-su. Đức Chúa Giê-su hoàn toàn trung thành với bạn cho dù bạn có gặp khó khăn trong 
một ngày như thế nào. Ngài luôn luôn sẵn sàng dành thời gian với bạn. 
 
Câu hỏi: Một số điều bạn cần chú ý là gì? [Bài tập về nhà, thể thao hoặc các hoạt động khác, bạn 
bè]. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào những điều này có thể trở nên quan trọng đối với bạn hơn Đức Chúa 
Trời? [Khi bạn bắt đầu chú ý đến chúng nhiều hơn Đức Chúa Trời]. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể giữ điều gì đó trở nên quan trọng đối với bạn hơn Đức Chúa 
Trời? [Khi điều gì đó đến cùng với những đòi hỏi là quan trọng đối với bạn hơn Đức Chúa Trời, hãy 
nhớ lòng trung thành của Chúa đối với bạn]. 
 
Câu hỏi: Chúa từng là một người bạn trung thành với bạn và với mọi người như thế nào? [Kinh 
Thánh nói, Đức Chúa Giê-su đã phó sự sống của Ngài cho bạn để bạn có thể ở với Ngài trong thiên 
đàng một ngày nào đó]. Điều đáng lưu ý là Đức Chúa Giê-su đã làm điều này mặc dù bạn hoặc tôi 
không xứng đáng với những gì Ngài đã làm cho chúng ta. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể là một người bạn trung thành ngày nay? [Bằng cách yêu 
thương, nhân từ, làm những gì là đúng]. 
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BÀI HỌC # 28: ĐA-NI-ÊN 
 

Ôn bài tập về nhà 
 Các câu hỏi & câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng 
người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu 
nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước” (Đa-ni-ên 6:10). 
 
Phẩm chất 
Trung thành/ cam kết 
 
Thảo luận câu hỏi 
Có khi nào bạn gắn bó vào những gì bạn biết là đúng ngay cả khi những người khác không 
đồng ý với bạn không? 
 
Giới thiệu 
John Bunyan sinh năm 1628. Hội thánh chính thức ở Anh kiểm soát hầu hết các hội thánh. Thật ra, 
chính phủ Anh đã thông qua một đạo luật nói rằng chỉ các mục sư hội thánh chính thức có thể giảng. 
Nhưng John rao giảng trong các hội thánh nhỏ độc lập - ông không phải là một phần của hội thánh 
chính thức. Ông biết rằng nếu ông tiếp tục giảng, ông có thể bị bắt. Nhưng ông cũng biết rằng nếu 
ông từ bỏ sự giảng dạy vì sợ hãi, các Cơ Đốc nhân mới trong các hội thánh nhỏ này cũng sẽ từ bỏ 
niềm tin của họ, vì họ không phải là một phần của hội thánh chính thức. Vì vậy, khi đến ngày John bị 
buộc phải dừng lại, ông từ chối chỉ thị. Ông nói ông phải vâng lời Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông bị bắt 
vào tù. 
Ông đã trải qua 12 năm trong tù, nhưng ở đó ông đã viết cuốn sách nổi tiếng nhất của mình, Thiên Lộ 
Lịch Trình (trích từ Các Chuyện Kể Anh Hùng, Dave & Neta Jackson, Bethany House, 1997, trang 21-
24).  

************************************************************ 
John Bunyan đã cam kết vâng lời Chúa, mặc dù ông biết ông sẽ gặp rắc rối. Bài học hôm nay là về 
một anh hùng khác trong Kinh thánh, người đã cam kết với Đức Chúa Trời, mặc dù ông biết ông sẽ 
gặp rắc rối.  
 
Bối cảnh 
Đa-ni-ên là một thanh niên bị bắt đem qua Ba-by-lôn khi vua Nê-bu-cát-nết-sa tấn công thành Giê-ru-
sa-lem ở Giu-đa, vương quốc phía Nam của Y-sơ-ra-ên vào khoảng 600 TC. Đa-ni-ên là bạn thân của 
các anh hùng trong bài học trước của chúng ta Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô. 

Đa-ni-ên 
(Kinh Thánh: Đa-ni-ên 6:1-23) 

1 “Vua Đa-ri-út ưng đặt trong nước một trăm hai mươi quan trấn thủ, để chia nhau trị cả nước, 
2 và trên họ có ba quan thượng thơ, mà một là Đa-ni-ên. Các quan trấn thủ phải khai trình với 
ba quan đó, hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn hại nào. 3 Vả, Đa-ni-ên lại trổi hơn hai quan 
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thượng thơ kia và các quan trấn thủ, vì người có linh tánh tốt lành; thì vua định lập người trên 
cả nước.  
4 Các quan thượng thơ và trấn thủ bèn tìm cớ kiện Đa-ni-ên về việc nước; nhưng họ không thể 
tìm được một cớ nào, hay một sự xấu nào của người, bởi người là trung thành, trong người 
chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu. 5 Vậy những người đó nói rằng: Chúng ta không 
tìm được một cớ nào mà cáo Đa-ni-ên nầy, nếu chúng ta chẳng tìm trong sự thuộc về luật pháp 
Đức Chúa Trời nó.  
6 Các quan thượng thơ và trấn thủ đó bèn vào chầu vua và tâu rằng: Hỡi vua Đa-ri-út, chúc vua 
sống đời đời! 7 Hết thảy các quan thượng thơ trong nước, các quan lãnh binh, các quan trấn 
thủ, các quan nghị viên và các đại thần đều đồng tình xin vua ra chỉ dụ, lập một cấm lệnh 
nghiêm nhặt trong ba mươi ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay một người nào ngoài vua, thì, hỡi 
vua, kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang sư tử. 8 Bây giờ, hỡi vua, hãy lập điều cấm đó và ký tên 
vào, hầu cho không đổi thay đi, theo như luật pháp của người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ, 
không thể đổi được. 9 Vậy vua Đa-ri-út bèn ký tên lập cấm lệnh đó.  
10 Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng 
người thì mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu 
nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước. 11 Bấy giờ những 
người đó nhóm lại, thấy Đa-ni-ên đương cầu nguyện nài xin trước mặt Đức Chúa Trời mình. 12 
Họ bèn đến chầu vua và tâu cùng vua về cấm lệnh của vua rằng: Hỡi vua, vua chẳng từng ký 
tên vào một cấm lệnh rằng trong ba mươi ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài 
vua, thì sẽ phải quăng vào hang sư tử đó chăng? Vua trả lời rằng: Sự đó là thật, theo như luật 
pháp của người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ, không thể đổi được.  
13 Họ bèn đáp lại và tâu vua rằng: Đa-ni-ên, là một trong những con cái phu tù Giu-đa, không 
có lòng kiêng nể vua chút nào, hỡi vua, dầu đến cấm lệnh vua đã ký tên cũng vậy; song nó cứ 
một ngày cầu nguyện ba lần.  
14 Khi vua nghe những lời đó, thì lấy làm buồn bã lắm; vua định lòng giải cứu Đa-ni-ên, và mãi 
đến khi mặt trời lặn, cố hết sức tìm thế để giải cứu người.  
15 Nhưng các người đó nhóm lại cùng vua và tâu rằng: Hỡi vua, xin biết rằng theo luật pháp 
của người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ, hễ là cấm lệnh hay chỉ dụ nào mà vua đã lập định rồi, thì 
không thể thay đổi được.  
16 Bấy giờ vua truyền điệu Đa-ni-ên đến, và phải ném người vào hang sư tử. Vua cất tiếng nói 
cùng Đa-ni-ên rằng: Đức Chúa Trời ngươi là Đấng ngươi hằng hầu việc, sẽ giải cứu ngươi. 
 17 Người ta bèn đem đến một hòn đá chận nơi cửa hang, và vua đóng ấn mình cùng ấn các 
đại thần nữa, hầu cho không có điều gì thay đổi được về Đa-ni-ên.  
18 Sau đó, vua trở về cung mình, và suốt đêm kiêng ăn, cũng không đem bạn nhạc đến trước 
mặt mình, và vua không ngủ được.  
19 Đoạn, vua dậy sớm, khi hừng sáng, vội vàng đi đến hang sư tử. 20 Khi vua đến gần hang, 
lấy giọng rầu rĩ mà kêu Đa-ni-ên; vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Hỡi Đa-ni-ên, tôi tớ Đức 
Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu việc, có thể giải cứu ngươi 
khỏi sư tử được chăng?  
21 Bấy giờ Đa-ni-ên tâu cùng vua rằng: Hỡi vua, chúc vua sống đời đời! 22 Đức Chúa Trời tôi 
đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã 
được nhận là vô tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì. 
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 23 Bấy giờ vua mừng rỡ lắm, và truyền đem Đa-ni-ên lên khỏi hang. Vậy Đa-ni-ên được đem 
lên khỏi hang, và người ta không thấy một vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy Đức 
Chúa Trời mình. 
Đa-ri-út cai trị một vương quốc rộng lớn ở Trung Đông, trải dài hàng trăm dặm, có hơn 120 các tỉnh 
hoặc các khu vực của các nước cần sự cai quản. Đa-ni-ên đã nổi bật hơn trong số các quan thượng 
thơ và các quan trấn thủ của nhà vua bởi các phẩm chất đặc biệt của ông đến nỗi nhà vua dự định lập 
ông làm quan thượng thơ cao nhất trong toàn vương quốc. 
Câu hỏi: Một số phẩm chất gì của Đa-ni-ên đã làm cho ông trở nên đáng tin cậy? [Đa-ni-ên là 
thành thật, đáng tin cậy, trung thành và cẩn thận với công việc của mình]. 
 
Chúng ta nói về hai phẩm chất của Đa-ni-ên có thể giúp bạn trở thành đáng tin cậy và trung thành với 
các trách nhiệm của bạn. 
 
Trung thành 
“Các quan thượng thơ và trấn thủ bèn tìm cớ kiện Đa-ni-ên về việc nước; nhưng họ không thể 
tìm được một cớ nào, hay một sự xấu nào của người, bởi người là trung thành, trong người 
chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu” (Đa-ni-ên 6:4). 
 
Kinh Thánh nói rằng Đa-ni-ên là hoàn toàn trung thành. 
 
Câu hỏi: Một số điều bạn được giao để làm là gì? [Các việc nhà, sẵn sàng đúng giờ, làm gương 
tốt cho em trai hoặc em gái]. 
 
Câu hỏi: Bạn có thể trung thành với trách nhiệm của mình như thế nào? [Trung tín và trung thành 
với bất cứ điều gì được giao cho bạn để làm]. 
 
Kinh Thánh cũng nói rằng Đa-ni-ên không sơ suất. 
 
Câu hỏi: “Sơ suất” có nghĩa gì? [Bất cẩn hoặc lơ đễnh].  Đa-ni-ên không bất cẩn hay lơ đễnh trong 
công việc của ông. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể tránh được bất cẩn với trách nhiệm của bạn? [Tin chắc công 
việc của bạn phải chính xác, đúng giờ và thực hiện hoàn toàn]. 
 
Câu hỏi: Tại sao điều quan trọng là bạn phải đáng tin cậy và trung thành với những gì bạn 
được giao để làm? [Khi thời gian đến, bạn sẽ được tin cậy đủ để được giao cho những trách nhiệm 
quan trọng hơn]. 
 
Hãy nhìn vào ba ví dụ về lý do tại sao trung thành là quan trọng: 
1. Trường của bạn đang tổ chức một lễ hội quyên tiền để giúp trả cho một hoạt động mà một cậu 
thiếu niên trong cộng đồng của bạn cần. Một trong những bạn cùng lớp của bạn được bầu làm phụ 
trách đếm số tiền được huy động từ lễ hội. Câu hỏi: Bạn muốn người đó có phẩm chất gì? [Thành 
thật]. 
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2. Huấn luyện viên của bạn đang yêu cầu các tình nguyện viên chịu trách nhiệm đem đồ uống cho đội 
của bạn sau trận bóng chày. Câu hỏi: Bạn muốn người đó có phẩm chất gì? [Tính đáng tin cậy]. 
3. Bạn đang làm việc trong một dự án nhóm ở trường và lớp của bạn phụ thuộc vào mọi người khác 
làm phần của họ. Bạn muốn người đó có phẩm chất gì? [Trung thành]. 
 
Cam kết với Đức Chúa Trời  
“Vậy những người đó nói rằng: Chúng ta không tìm được một cớ nào mà cáo Đa-ni-ên nầy, 
nếu chúng ta chẳng tìm trong sự thuộc về luật pháp Đức Chúa Trời nó” (Đa-ni-ên 6:5). 
 
Câu hỏi: Chan cách để cam kết với Đức Chúa Trời là gì? [vâng lời Đức Chúa Trời, cảm tạ Đức 
Chúa Trời, nhờ cậy Đức Chúa Trời, phục vụ Đức Chúa Trời]. Chúng ta hãy nói về những điều này: 
 
1. Đa-ni-ên cam kết vâng lời Đức Chúa Trời.  Kinh Thánh nói: “Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó 

đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Giê-ru-sa-
lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức 
Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước” (Đa-ni-ên 6:10). 

 
Câu hỏi: Bạn cam kết với Đức Chúa Trời như thế nào? [Hãy nhớ gương của Đa-ni-ên và quan 

tâm làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn những người khác]. 
 
2. Đa-ni-ên tiếp tục cảm tạ Đức Chúa Trời. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể cảm tạ Đức Chúa Trời? [Cảm tạ Chúa về tất cả những khả năng 

tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn và những cơ hội để sử dụng chúng]. 
 
3. Đa-ni-ên tiếp tục nhờ cậy Đức Chúa Trời. 
 
Câu hỏi: Tại sao chúng ta cần cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ?  [Đa-ni-ên biết rằng để làm tốt 

công việc của mình, ông cần cầu xin Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan và sự hiểu biết]. 
Chúng ta cần phải làm giống như vậy. 

 
4. Đa-ni-ên tiếp tục phục vụ Đức Chúa Trời.  Kinh Thánh nói: “Đoạn, vua dậy sớm, khi hừng sáng, 

vội vàng đi đến hang sư tử. Khi vua đến gần hang, lấy giọng rầu rĩ mà kêu Đa-ni-ên; vua cất 
tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Hỡi Đa-ni-ên, tôi tớ Đức Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời 
ngươi mà ngươi hằng hầu việc, có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng?” (Đa-ni-ên 
6:19-20).  Ngay cả nhà vua cũng biết tính cách của Đa-ni-ên là một người luôn tiếp tục phục vụ 
Đức Chúa Trời. Ông có thể nhìn thấy điều đó theo cách mà Đa-ni-ên sống mỗi ngày. 

 
Câu hỏi: làm thế nào người ta có thể biết bạn có phục vụ Đức Chúa Trời hay không? [Bằng 
cách bạn sống- những gì bạn nói và làm].  Nhớ gương của Đa-ni-ên: Đáng tin cậy và trung thành, và 
cam kết phục vụ Đức Chúa Trời. 
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BÀI HỌC # 29: GIÔ-NA 
 

Ôn bài tập về nhà 
Các câu hỏi & câu gốc tuần trước 
 
Câu gốc 
“Nhưng Giô-na chỗi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va” (Giô-na 1:3). 
 
Phẩm chất 
Thuận phục ý muốn Đức Chúa Trời 
 
Thảo luận Câu hỏi 
Khi nào bạn thực sự không muốn làm những gì cha mẹ bảo bạn làm? Bạn có làm điều đó 
không? Bạn cảm thấy thế nào khi làm việc này? 
 
Giới thiệu 

Một ngày tháng mười hai khi còn là một thiếu niên, ông đã nghe từ thiên đàng: “Hãy đi đến Trung 
Quốc cho Ta.” Sau sự kêu gọi, ông đã di chuyển từ nhà thoải mái của cha mẹ ở Yorkshire đến một 
khu vực nghèo khổ gọi là Drainside để làm việc cho một bác sĩ để học một chút kiến thức về y học, và 
cũng để quen với cái gì đó của sự cô đơn và nguy hiểm của việc sống trong một vùng đất xa lạ, nơi 
mà bạn đồng hành duy nhất của ông sẽ là Đức Chúa Trời. 

Ông đã học biết rằng Đức Chúa Trời lay động con người bằng lời cầu nguyện. Ông đã đặt mọi nhu 
cầu của mình trước mặt Chúa. Một bác sĩ mà ông làm việc tại Drainside đã quên trả tiền cho ông. 
Nhưng ông nhớ rằng ở Trung Quốc, ông sẽ không có ai đề xin bất kỳ điều gì, chỉ có Đức Chúa Trời, vì 
vậy ông chỉ cầu xin Chúa nhắc nhở bác sĩ. 
Ba tuần sau, bác sĩ nhớ lại. Vào khoảng mười giờ vào một đêm thứ bảy, bác sĩ trả tiền cho chàng 
thanh niên – những tuần trước! Ông không những trả tiền thuê nhà, ông có tiền trong tay cho những 
tuần lễ sau đó. Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời đã chứng minh một lần nữa rằng Ngài đáp lời cầu 
nguyện và lay động con người. Ông có thể đi đến Trung Quốc! Và ông đã đi! Có những cơn bão trên 
biển và những sự giải cứu lạ lùng trong cuộc hành trình 5 tháng rưỡi đến Trung Quốc. Có một cuộc 
nội chiến khi ông đến tại Thượng Hải. Nhà truyền giáo trẻ tuổi đã chiến đấu bằng đầu gối của mình 
với tất cả lửa cháy, sự đói kém, những hoàn cảnh đáng sợ và Đức Chúa Trời đã giải cứu ông. 

Năm 1865, ông di chuyển từ việc phục vụ các thị trấn ven sông của Trung Quốc đến hàng triệu người 
ở nội địa Trung Quốc. Trong kỳ nghỉ tại Brighton, nước Anh, ông mở một tài khoản ngân hàng: “Mười 
bảng Anh” (Năm mươi đô-la) dưới tên “Hội Truyền Giáo Nội Địa Trung Quốc.” Mục tiêu ban đầu của 
ông là hai mươi chan nhân sự. Tháng 5 sau đó, hai mươi chan người đi thuyền đến. Và khi ông chết 
vào năm 1905, J. Hudson Taylor, giáo sĩ đầu tiên đến nội địa Trung Quốc, đã chứng kiến hơn tám 
trăm giáo sĩ và 125.000 Cơ Đốc nhân Trung Quốc trong Hội Truyền Giáo Nội Địa Trung Quốc. 

Năm mười sáu tuổi Taylor đã thấy tôn giáo là chán ngắt và muốn liên quan đến nó rất ít. Ông sẽ thà 
cưỡi ngựa, đi săn và tận hưởng sự xa xỉ của cuộc sống. Ông muốn sống cuộc đời theo cách ông 
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muốn. Hôm nay chúng ta sẽ gặp một người tên là Giô-na, người muốn làm mọi việc theo cách của 
mình. Nhưng giống như J. Hudson Taylor, khi ông sẵn sàng cho Đức Chúa Trời - ông đã trở thành 
một anh hùng – cho dù một anh hùng miễn cưỡng. 
 
 

Giô-na 
(Kinh Thánh: Giô-na 1:1-3) 

1 “Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy:(a) 2 Ngươi khá chỗi dậy! 
Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước 
mặt ta.  3 Nhưng Giô-na chỗi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. 
Người xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Ta-rê-si. Người trả tiền quá giang, và xuống 
tàu đặng đi Ta-rê-si với họ, để khỏi mặt Đức Giê-hô-va.” 
 
Câu hỏi: Bạn có nhớ định nghĩa của từ anh hùng là gì không? [Anh hùng là một người được thán 
phục vì các phẩm chất và thành đạt của anh ấy hoặc là người có can đảm tuyệt vời]. 
 
Câu hỏi: Theo phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc về Giô-na, định nghĩa của từ anh hùng 
có phù hợp với Giô-na không? [Dường như không phù hợp phải không?] Đức Chúa Trời bảo Giô-
na đi đến thành phố Ni-ni-ve và bảo dân chúng từ bỏ sự gian ác của họ. Nhưng thay vì vâng lời Đức 
Chúa Trời và đến Ni-ni-ve, Giô-na nhảy lên tàu và cố chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời. 
Trong số tất cả anh hùng trong Các Anh Hùng của chúng ta trong loạt bài học Kinh Thánh năm nay, 
Giô-na có thể là người mà chúng ta có thể liên quan đến nhất. Ông là một anh hùng miễn cưỡng nhất 
và chúng ta sẽ nói về cách Đức Chúa Trời đã hoàn thành mục đích của Ngài thông qua Giô-na, mặc 
dù Giô-na không muốn phần nào trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho ông. 
 
Anh Hùng Miễn Cưỡng 
Câu hỏi: Bạn nghĩ tại sao Giô-na chạy trốn Đức Chúa Trời? [Chúng ta nói về ba lý do có thể]: 
 

1. Có lẽ Giô-na đã không cảm thấy tự tin về khả năng của mình để làm những gì Đức Chúa Trời 
yêu cầu ông. 

 
Câu hỏi: Bạn có nhớ những anh hùng khác trong Kinh Thánh, những người không cảm thấy tự 
tin về khả năng của mình để làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu họ làm không? [Môi-se, khi 
Đức Chúa Trời yêu cầu ông dẫn người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập; Ghê-đê-ôn, khi Đức Chúa Trời yêu 
cầu ông giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi dân Ma-đi-an]. 
 
Bất chấp sự thiếu tự tin và sự phản đối của Môi-se và Ghê-đê-ôn, Đức Chúa Trời đã hoàn thành 
những gì Ngài muốn thực hiện qua họ. 
 
Câu hỏi: Bạn đã được cha mẹ, giáo viên hoặc huấn luyện viên yêu cầu làm gì, mà bạn không 
cảm thấy tự tin khi làm việc? [Đảm nhận một trách nhiệm mà bạn cảm thấy là quá khó; thể hiện kỹ 
năng trước mặt cả nhóm, trình bày một bài phát biểu trước lớp). 
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Câu hỏi: Bạn nghĩ tại sao họ yêu cầu bạn làm việc này? [Để xây dựng sự tự tin của bạn, giúp bạn 
biết những gì được mong đợi hoặc yêu cầu từ bạn]. 
 

2. Có lẽ Giô-na không muốn làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ông làm. 
 
Câu hỏi: Bạn nghĩ tại sao Giô-na không muốn đi đến Ni-ni-ve? [Ni-ni-ve ở trong xứ A-si-ri, kẻ thù 
đáng ghét và đáng khinh của dân Do Thái. Nhiều người Do Thái nghĩ rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa 
Trời chỉ thuộc về họ chứ không phải cho những người không phải là người Do Thái - chắc chắn không 
thuộc về những người A-si-ri đáng ghét. Có bằng chứng trong sách Giô-na rằng Giô-na có thể cảm 
thấy theo cách này. 
 
Câu hỏi: Tại sao là khó khăn cho chúng ta để giúp đỡ nhóm người nào đó ngày nay? [Không 
thoải mái khi đi vào một khu vực lân cận khác, không muốn tiếp xúc với những nhóm người khác với 
chúng ta, người nào khác cần phải đi giúp đỡ]. 
 

3. Có lẽ Giô-na sợ những gì Đức Chúa Trời muốn ông làm. 
 
Câu hỏi: Giô-na có lý do gì để sợ? [Có lẽ Giô-na nghĩ rằng nếu ông đến A-si-ri, người A-si-ri có thể 
làm hại ông vì ông là người Do Thái. Có lẽ ông nghĩ nếu ông nói những gì Đức Chúa Trời muốn ông 
nói, ông có thể bị chế giễu. Có lẽ ông nghĩ ông có thể thất bại). 
 
Câu hỏi: Bạn có nhớ những anh hùng khác trong Kinh Thánh đôi khi họ sợ nhiệm vụ của họ 
không? [Sau-lơ, người đã ẩn giấu chính mình khi ông sắp trình diện với dân chúng như là vua của 
họ; Ê-li chạy trốn khỏi sau sự thi đấu của ông với các tiên tri của Ba-anh khi ông biết rằng A-háp & 
Giê-sa-bên cũng đang tìm giết ông, Ghê-đê-ôn, người tuyên cha là người yếu đuối và nhỏ nhất trong 
gia đình ông, Môi-se, người muốn Chúa sai người khác]. 
 
Câu hỏi: Bạn có nhớ một nhiệm vụ mà bạn do dự để làm bởi vì bạn nghĩ bạn có thể thất bại? 
 
cho dù Giô-na không muốn đến Ni-ni-ve vì bất cứ lí do gì, nhưng cuối cùng ông đi.  
Kinh Thánh nói: “1 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: 2 Ngươi khá 
chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. 3 Vậy Giô-na 
chờ dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lịnh của Đức Giê-hô-va. Vả, Ni-ni-ve là một thành rất lớn, đi 
mất ba ngày đường. 4 Giô-na khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao giảng và nói rằng: 
Còn chan mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống! 5 Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ 
rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất 
nhỏ” (Giô-na 3:1-5). 
 

Giô-na: Anh hùng vâng phục 
“Nhưng tôi, tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài; Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa 
nguyện.” (Giô-na 2:10). 
 
Câu hỏi: Bạn nghĩ tại sao Giô-na cuối cùng đã đến Ni-ni-ve? [Giô-na đã trở nên vâng phục Đức 
Chúa Trời]. 
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Câu hỏi: Vâng phục có nghĩa là gì? [Người ta ngày nay thường liên kết từ vâng phục với từ 
“nhượng bộ.” Ý nghĩa gần hơn là vì một người đến ở dưới một người khác và nâng đỡ hoặc hỗ trợ]. 
Nói cách khác, Giô-na nói với Đức Chúa Trời: “Con sẽ ở đó cho Ngài.” 
 
Trong bài học trước đây, tôi đã đề cập rằng Đức Chúa Trời có thể hoàn thành những gì Ngài muốn 
thực hiện qua Môi-se, mặc dù ông thiếu tự tin; qua Ghê-đê-ôn, bất chấp sự sợ hãi của ông; và qua 
Giô-na, mặc dù thực tế là ông không muốn vâng lời. 
 
Câu hỏi: Làm thế nào Đức Chúa Trời hoàn thành những gì Ngài muốn qua Môi-se, Ghê-đê-ôn, 
Giô-na, và những người khác? [Vì Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao].  Nói cách khác, Đức Chúa Trời 
có khả năng hành động thông qua bất cứ ai để hoàn thành những gì Ngài muốn làm, mà không can 
thiệp vào sự tự do của họ để lựa chọn. Nhưng, giống như Môi-se, Ghê-đê-ôn, và Giô-na, Đức Chúa 
Trời muốn bạn nói: “Điều quan trọng hơn đối với con là ở đó vì Ngài, hơn là chạy trốn bởi vì con 
không tự tin hoặc con sợ.” 
 
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng biết rằng sự vâng phục đôi khi không phải là điều dễ dàng cho bạn. 
 
Câu hỏi: Tại sao đôi khi rất khó thực hiện những gì Chúa muốn bạn làm trong một số tình 
huống? [Có lẽ bạn sợ một nhiệm vụ trước mặt bạn, nghĩa là chia sẻ đức tin của bạn trong Đức Chúa 
Giê-su trong một chuyến đi truyền giáo của thanh thiếu niên. Có thể bạn chỉ không muốn gặp một 
người bà con bị bệnh nặng trong bệnh viện]. 
 
Câu hỏi: Điều duy nhất Chúa đòi hỏi bạn trong những trường hợp này là gì? [Sự sẵn sàng]. 
 
Đức Chúa Trời không yêu cầu Giô-na thành công, chỉ sẵn sàng ở đó khi Ngài muốn bạn. Ngài sẽ ban 
cho bạn khả năng và sẽ giúp bạn thành công nếu bạn sẵn sàng. 
 
Câu hỏi: Kinh Thánh nói ai nhận công trạng cho sự cứu rỗi Ni-ni-ve? [Không phải Giô-na. Kinh 
Thánh nói rằng người Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời - không phải Giô-na]. 
 
Câu hỏi: Đức Chúa Trời cần Giô-na làm gì? [Đức Chúa Trời chỉ cần Giô-na đi và làm theo những gì 
Ngài muốn ông làm - và Đức Chúa Trời đã nhận lấy nó từ đó]. 
 
Câu hỏi: Bạn đã cầu xin Đức Chúa Trời những gì Ngài muốn bạn làm cho Ngài hôm nay chưa? 
 
Khi chúng ta kết thúc bài học này, hãy đi cùng cha của bạn hoặc một người cha khác trong phòng và 
cầu nguyện cùng nhau. Hãy cầu xin Chúa những gì Ngài muốn bạn làm cho Ngài - và sau đó cầu xin 
Chúa giúp bạn hoàn thành bất cứ điều gì có thể được. 
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SỰ CẢM TẠ  
 

MỘT THỜI GIAN ĐỂ CẢM TẠ VÀ DÂNG HIẾN   
 

“Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài; Khá truyền ra giữa các dân những công việc 
Ngài!  Hãy hát, hãy hát cho Ngài những bài ca! Khá nói về các việc lạ lùng của Ngài.” (Thi Thiên 
105:1-2). 
Sự cảm tạ là về sự cảm ơn về những gì chúng ta đã được ban cho. Chúng ta hãy suy nghĩ về 
những gì chúng ta đã nhận được trong một lát. Đọc câu sau đây: 
“Đất và muôn vật trên đất …đều thuộc về Đức Giê-hô-va...” (Thi Thiên 24:1). 
 
Câu hỏi: Mọi sự bạn có đến từ đâu? [Mọi sự chúng ta có đều đến từ những gì Đức Chúa Trời đã 
ban cho chúng ta]. 
Câu hỏi: Có ai ban cho rộng rãi hơn Đức Chúa Trời không? 
 

• “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai 
tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).  Đức Chúa Trời ban 
cho chúng ta món quà sự sống đời đời. 

• “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa 
Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài” (1 Cô-rinh-tô 2:9).  Đức Chúa 
Trời sẽ ban cho chúng ta nhiều hơn chúng ta có thể tưởng tượng. 

Đức Chúa Trời bảo đảm các Cơ Đốc nhân (những người đã mời Đức Chúa Giê-su Christ vào làm 
Đấng Cứu Rỗi và Chúa của đời sống họ) rằng một ngày nào đó họ sẽ sống mãi mãi với Ngài trong 
nhà của Ngài trong thiên đàng! NHƯNG ... đôi khi chúng ta quên mất một lời hứa tuyệt vời khác mà 
Chúa dành cho chúng ta: 
“…Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10).  Đức Chúa 
Giê-su phán rằng Ngài không chỉ cung cấp cho bạn quyền công dân trong thiên đàng, mà bạn có thể 
có sự sống tốt nhất ở bên này của thiên đàng! Đức Chúa Trời ban cho chúng ta điều tốt nhất trong cả 
hai thế giới! 
Câu hỏi: Ai là những người đã ban cho bạn? [Cha mẹ cho bạn thấy tình yêu của Chúa; Giáo viên 
giúp bạn học ở trường; Huấn luyện viên giúp bạn học cách chơi thể thao, những người phục vụ trong 
quân đội giữ an toàn cho đất nước chúng ta]. Hãy nghĩ đến cảm giác tốt đẹp khi ai đó dành thời gian 
để cho bạn. 
Chúng ta chắc chắn được ban cho nhiều, vì vậy chúng ta có rất nhiều điều để cảm ơn. Hãy khởi động 
một chút trước một trò chơi vui vẻ vào cuối bài học này: 
Câu hỏi: Ngày 11 tháng chín năm 2001 –Ngày những người đàn ông bay máy bay vào tòa nhà 
Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York – có những gì để cảm ơn? Đức Chúa Trời đã cho phép 
sự hủy diệt ít hơn là có thể, nhiều người đã đặt đức tin và sự tin cậy Đức Chúa Giê-su là Cứu Chúa 
của họ, tràn ngập lòng yêu nước và sự dâng hiến, đời sống cầu nguyện được đổi mới và sự tham dự 
hội thánh]. 
 
Câu hỏi: Có một căn bệnh nghiêm trọng trong gia đình bạn. Bạn có thể tìm thấy điều gì để cảm 
ơn? [Sức khoẻ mà bạn tận hưởng, tình yêu của Đấng Christ trong hành động khi người ta giúp đỡ, hy 
vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn]. 
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Câu hỏi: Đội thể thao của bạn đã thua trong trận đấu vừa qua. Bạn có thể tìm thấy điều gì để 
cảm ơn? [Sức khoẻ thể chất để có thể chơi, học hỏi và phát triển trong sự hiểu biết về trò chơi, học 
các bài học tốt mà bạn có thể sử dụng bên ngoài thể thao: tự chủ, kiên nhẫn, nhân từ]. 
Câu hỏi: Nhìn quanh nhà bạn. Bạn có thể tìm thấy điều gì để cảm ơn? [Gia đình, bạn có nhà, 
quần áo, thức ăn, v.v ...). 
Câu hỏi: Nhìn quanh hội thánh của bạn. Bạn có thể tìm thấy điều gì để cảm ơn? [Đức Chúa Giê-
su Christ, mục sư của bạn, nơi để thờ phượng tự do và công khai]. 
Câu hỏi: Bạn gặp một người không có nhà và người đó hỏi bạn: “Tôi có điều gì để cảm ơn?” 
[Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu của bạn, những người chăm sóc và giúp đỡ - bạn không bị lãng 
quên, bạn có những cơ hội để đi lại trên đôi chân của bạn]. 
Chúng tôi có rất nhiều điều để cảm ơn. Nhưng phần thứ hai của sự cảm tạ, là sự dâng hiến. Vì vậy, 
chúng ta hãy hãy nói về sự dâng hiến. 
Câu hỏi: Có 3 cách tốt để bạn có thể dâng hiến. Bạn nghĩ chúng là gì? 
1. Chúng ta có thể dâng hiến thời gian của chúng ta 
2. Chúng ta có thể dâng hiến thông qua khả năng của chúng ta 
3. Chúng tôi có thể dâng hiến tiền của chúng ta.  
Câu hỏi: Tại sao chúng ta nên dâng hiến? Kinh Thánh nói: 
“Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không” (Ma-thi-ơ 10:8). [Dâng hiến bởi vì chúng ta 
đã nhận được]. 
Kinh Thánh nói: “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người 
nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức 
Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng.” (2 Cô-rinh-tô 9:6-7).  Dâng hiến những gì bạn có vì 
bạn muốn]. 
Câu hỏi: Khi nào chúng ta nên dâng hiến? [Chia sẻ khi có cơ hội].  Kinh Thánh nói: “Hãy cung cấp 
sự cần dùng cho các thánh đồ” (Rô-ma 12:13).  Bất cứ lúc nào là thời gian đúng!  
Vì sự cảm tạ mở ra “lễ hội”, đó là thời gian khi chúng ta tự nhiên tìm cách để dâng hiến. 
Câu hỏi: Bạn thực hành việc sử dụng khả năng, thời gian, và tiền bạc của mình để dâng hiến như thế 
nào? 
Tôi có thể sử dụng khả năng của tôi: 
@ nhà bằng cách  Giúp hoạch định một hoạt động gia đình. 
@ trường bằng cách  Giúp một bạn cùng lớp với một dự án khoa học.  
@ hội thánh bằng cách Hát trong ban hát. 
trong cộng đồng bằng cách Giúp một người hàng xóm lớn tuổi cào lá. 
 
Tôi có thể sử dụng thời gian của tôi: 
@ nhà bằng cách  Làm việc vặt trước T.V. 
@ trường bằng cách  Giúp một dự án gây quỹ. 
@ hội thánh bằng cách  Giúp trong phòng giữ trẻ. 
trong cộng đồng bằng cách Tham gia vào một dự án từ thiện hoặc phục vụ cộng đồng. 
 
Tôi có thể sử dụng tiền của tôi: 
@ nhà bằng cách   Mua món quà đặc biệt cho cả nhà. 
@ trường bằng cách   Mua bữa ăn trưa cho một người bạn. 
@ hội thánh bằng cách  dâng 10% tiền trợ cấp của bạn cho hội thánh. 
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trong cộng đồng bằng cách  Dâng hiến cho một gia đình cần giúp đỡ. 
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LỄ GIÁNG SINH 
 

MỘT ĐÊM GIÁNG SINH KHÔNG THỂ NÀO QUÊN  
 

 Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain * 
 
“Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui hát du dương …” 
Chúng tôi hát thì thầm, đôi mắt của chúng tôi lo lắng nhìn lên các cửa sổ khóa lại vì bất kỳ dấu hiệu 
nào của những người lính canh. 
Vui mừng và chiến thắng? Được bọc trong quần áo tù nhân rách rưới, tôi nhìn quanh hai chục người 
đàn ông xúm lại trong một nhà tù ở miền Bắc Việt Nam. Bóng đèn treo trên trần đã chiếu sáng một 
nhóm người đàn ông gầy gò và khốn khổ - những bức tranh biếm hoạ kỳ quặc về những gì đã từng 
được cạo râu sạch sẽ, phù hợp với các phi công và các hoa tiêu Không quân, Hải quân và Thủy quân. 
Chúng tôi run rẩy vì không khí ẩm ướt ban đêm và những cơn sốt đã quấy rầy một số người trong 
chúng tôi. Một số người đã vĩnh viễn cúi xuống vì hậu quả của sự tra tấn; những người khác khập 
khiễng hoặc dựa vào nạng tạm thời. 
“Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui hát du dương, vô nơi Bết-lê-hem chiêm ngưỡng thật tận 
tường. Chúa tể muôn sứ thánh nay giáng sinh chỗ tầm thường …” 
Thật là một cảnh tượng thảm hại. Tuy nhiên, ở đây, trong đêm Giáng sinh năm 1971, chúng tôi đã 
cùng nhau lần đầu tiên, một số người sau bảy năm bị cô lập và bị ngược đãi trong tay của kẻ thù độc 
ác. 
Chúng tôi đang giữ lễ Giáng sinh – lễ Giáng sinh đặc biệt nhất mà bất kỳ ai trong chúng tôi sẽ giữ. 
Trong những năm trước, có những buổi lễ Giáng sinh ở miền Bắc Việt Nam, nhưng đó là những buổi 
trình diễn không có tinh thần, buồn cười, do người Việt Nam tổ chức vì các mục đích truyền giảng. 
Đây là buổi lễ Giáng sinh của chúng tôi, buổi lễ duy nhất chúng tôi được phép giữ, mặc dù chúng tôi 
sợ rằng bất cứ lúc nào, những người bắt giữ chúng tôi cũng có thể thay đổi ý định của họ. 
Tôi đã được chỉ định làm mục sư tuyên úy bởi quan chức POW cao cấp, Đại tá George “Bud” Day, 
USAF. Khi chúng ta hát bài “Hỡi Môn Đồ Trung Tín,” tôi nhìn xuống vài tờ giấy mà tôi đã viết các câu 
Kinh Thánh kể về sự giáng sinh của Đấng Christ. 
Tôi nhớ lại một tuần trước đó, Đại tá Day đã xin người chỉ huy trại cho một quyển Kinh Thánh. Ông ta 
nói không có Kinh Thánh ở miền Bắc Việt Nam. Nhưng chan ngày sau, người chỉ huy trại giam đã vào 
phòng giam của chúng tôi thông báo: “Chúng tôi đã tìm thấy một quyển Kinh Thánh ở Hà Nội, và anh 
có thể chỉ định một người sao chép nó trong vài phút.” 
Đại tá Day đã yêu cầu tôi thực hiện nhiệm vụ. Tôi nhanh chóng lướt qua quyển sách cũ mòn mà 
người Việt Nam đã đặt trên bàn ngay bên ngoài cánh cửa phòng giam của chúng tôi trong sân nhà tù. 
Tôi tập trung sao chép những phân đoạn Giáng Sinh cho đến khi một người lính canh đến gần và lấy 
quyển Kinh Thánh đi. 
 
Buổi nhóm rất là đơn giản. Sau khi đọc Bài Cầu Nguyện của Chúa, chúng tôi đã hát những ca khúc 
Giáng sinh, một số người trong chúng tôi miệng hát những lời này cho đến khi những ký ức đau đớn 
ảnh hưởng giọng hát của chúng tôi. Giữa mỗi bài thánh ca tôi đọc một phần câu chuyện về sự giánh 
sinh của Đức Chúa Giê-su. 
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“Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự 
vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng 
Cứu thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2: 10-11). 
 
Đại tá Quincy Collins, cựu hướng dẫn ban hát của Học viện Không lực, đã hướng dẫn các bài thánh 
ca. Lúc đầu, chúng tôi đã rất lo lắng và cau mày trong khi chúng tôi hát. Sự nóng cháy trong ký ức của 
chúng tôi là thời gian, gần một năm trước, khi các lính canh Bắc Việt đột nhập vào buổi nhóm của 
chúng tôi, đánh ba người hướng dẫn cầu nguyện và kéo họ đi để giam giữ. Những người còn lại trong 
chúng tôi đã bị khóa 11 tháng trong các phòng giam 1x1.5 mét. Thật vậy, buổi nhóm Giáng sinh này là 
một phần trong sự kỷ niệm thách thức về việc trở lại nhà tù thường lệ của chúng tôi ở Hà Nội. 
Và khi buổi nhóm tiến triển, sự dạn dĩ của chúng ta gia tăng, và sự ca hát tăng lên. Ô, Bết-lê-hem Ấp 
Nhỏ,” “Kìa Thiên Binh Cùng Vang Tiếng Hát,” “Đến Khi Nửa Đêm Rõ Ràng.” Tiếng hát của chúng tôi 
tràn ngập trong phòng giam, gắn bó với nhau khi chúng tôi chia sẻ câu chuyện về Hài Nhi “nằm yên 
trong máng chiên kia nào được nôi nệm giường.” 
Cuối cùng, đã đến lúc phải hát bài thánh ca yêu dấu nhất: “Đêm yên lặng, đêm thánh này! Vắng vẻ 
thay, sáng láng thay... “ 
Một nửa chục người đau quá không thể đứng. Họ ngồi trên nền ngủ bê tông chạy xuống giữa phòng 
giam. Vài cái chăn mền của chúng tôi đặt xung quanh những đôi vai run rẩy của những người bị bệnh 
để bảo vệ họ chống lại cái lạnh. Ngay cả những người này cũng ngước nhìn lên khi chúng tôi hát bài 
thánh ca đó. 
“Chung quanh chốn Ma-ri đang ngắm con mình, Con Trai thánh rất tươi vui, rất an bình…” 
Nước mắt lăn xuống những khuôn mặt không cạo râu của chúng tôi. Đột nhiên chúng tôi cách xa hai 
ngàn năm và nửa thế giới trong một làng gọi là Bết-lê-hem. Và chiến tranh, hay sự tra tấn, hay tù đày, 
hay các thế kỷ không thể làm mờ hy vọng được sinh ra trong đêm yên lặng từ xa xưa. 
“Đương ngơi dưới khung trời vắng, êm đềm giữa đêm yên lặng…” 
Chúng tôi đã quên đi vết thương của chúng tôi, sự đói khát của chúng tôi, sự đau đớn của chúng tôi. 
Chúng tôi dâng lên lời cầu nguyện cảm tạ vì hài nhi Giê-su, cho gia đình và nhà của chúng tôi, cho đất 
nước chúng tôi. Có một cảm giác tinh tế tuyệt đối rằng tất cả gánh nặng của chúng tôi đã được cất bỏ. 
Ở một nơi được thiết kế để biến con người thành những con vật xấu xa, chúng tôi bám lấy nhau, chia 
sẻ sự thoải mái mà chúng ta có. 
Một số người trong chúng tôi đã làm những món quà thô sơ. Một người có một thứ hàng hoá quý giá - 
một cái khăn bông. Anh đã tìm thấy kim và chỉ một nơi nào đó và chế tạo miếng vải thành cái mũ mà 
anh đã tặng cho Bud Day. Một số người đã trao đổi những tấm thẻ bài quân nhân. Những người khác 
đã sử dụng những cái muỗng (thìa) của nhà tù để viết nguệch ngoạc giấy nợ (IOU = tôi nợ anh) trên 
các trang giấy - điều tưởng tượng nào đó mà chúng tôi muốn một người khác có. Chúng tôi trao đổi 
các trang giấy đó với nụ cười và lời cảm ơn đầy nước mắt. 
Các lính canh Việt Nam đã không làm phiền chúng tôi. Nhưng khi tôi nhìn lên những khung cửa sổ bị 
khóa, tôi mong ước họ đã nhìn vào. Tôi muốn họ nhìn thấy chúng tôi thành thật, vui mừng và chiến 
thắng. 
* Thượng nghị sĩ McCain đã trải qua năm năm rưỡi trong tù ở miền Bắc Việt Nam trong Chiến tranh 
Việt Nam.  

*********************************************************************** 
Hỡi Môn Đồ Trung Tín 
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Khi sai Đức Chúa Giê-su xuống thế gian, Đức Chúa Cha đã lập một giao ước mới với tất cả mọi 
người. Khi Đức Chúa Giê-su đổ huyết của Ngài trên thập tự giá, bạn và tôi đã được ban cho một con 
đường mới để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng. 
Khi Đức Chúa Trời lập giao ước với những người trong Cựu Ước, Ngài thường đổi tên. Áp-ram trở 
thành Áp-ra-ham (cha của nhiều dân tộc); Gia-cốp trở thành Y-sơ-ra-ên (vật lộn với Đức Chúa Trời). 
Trong mỗi trường hợp tên của họ được thay đổi để phản ánh sự thay đổi nhân cách của họ và mối 
quan hệ mới của họ với Đức Chúa Trời. 
 
Khi bạn trở thành một Cơ Đốc nhân, bạn cũng được ban cho một tên mới. Khi bạn tiếp nhận Đức 
Chúa Giê-su vào đời sống của bạn, thì tâm linh của bạn được ban cho một sự sống mới – tâm linh 
của bạn được tái sanh, biến đổi từ tội nhân trở thành thánh nhân. Bạn đã từng cách xa, và bây giờ 
bạn đang ở gần ngôi của Ngài như là con trai hoặc con gái của Ngài. 
 
Bài thánh ca “Hỡi Môn Đồ Trung Tín” thể hiện tấm lòng của Đức Chúa Cha đối với chúng ta:  
“Những người trung tín hãy đến. Hãy đến ngắm xem Vua của các thiên sứ. Ngắm xem vinh hiển của 
Con ta. Hãy đến, những người đã trở thành con cái của ta, và dâng vinh hiển cho Con Ta.” 
 
Phản ứng của chúng ta là vui mừng chào đón Ngài và dâng lên một ca khúc ngợi khen và tôn thờ vui 
vẻ: 
 

Hỡi Môn đồ Trung Tín 

1. Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui hát du dương, 
vô nơi Bết-lê-hem chiêm ngưỡng thật tận tường. 
Chúa tể muôn sứ thánh nay giáng sinh chỗ tầm thường.  
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, 
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, 
Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta. 
2. Giê-xu từ Đức Chúa Trời, Thánh quang do chính Thánh quang, 
nhưng đâu khinh thị thân trinh nữ kia bần hàn; 
Cứu Chúa nay giáng sinh không bởi tinh huyết thành toàn. 
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, 
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, 
Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta. 
3. Ban âm nhạc thiên sứ đều trỗi vang lên khúc hân hoan, 
thiên dân mau đồng thanh ca xướng điệu nhịp nhàng: 
Sáng danh Cha nơi rất cao vinh hiển quy Chúa mọi đàng. 
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, 
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, 
Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta. 
4. Hoan nghinh Thần Nhân Giê-xu giáng sinh ở giữa chúng tôi, 
bao vinh quang thuộc Anh Nhi thánh kia đời đời; 
Đấng Cha sai giáng sinh trong xác thịt, ấy Đạo Trời. 
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Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, 
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, 
Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta. 
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BÀI HỌC PHỤC SINH: 
 

CON RỒNG * 
 

Ngày xưa có một vị vua vĩ đại và cao quý, vùng đất của ông bị một con rồng xảo quyệt khủng cha. 
Giống như một con chim săn mồi lớn, con thú có vảy thích thú lấy hơi thở lửa hừng hực của nó để tàn 
phá các ngôi làng. Những nạn nhân rủi ro chạy ra khỏi nhà bị cháy của họ chỉ để bị cái hàm hoặc 
móng vút của con rồng chộp lấy. Những người bị nuốt ngay lập tức đã được coi là may mắn hơn 
những người bị mang về hang ổ của sinh vật để bị cắn nuốt trong lúc giải trí của con rồng. 
Vua đã dẫn dắt các con trai và các hiệp sĩ của vua trong nhiều trận đánh dũng mãnh chống lại con 
rồng. Mỗi lần họ làm tổn thương con rồng thì nó rút lui về hang ổ bí ẩn của mình ở sâu trong những 
ngọn núi. Trong khi nó được chữa lành, vương quốc sẽ bình an trong một thời gian. Nhà vua nói với 
dân chúng của vua: “Hãy can đảm. Một ngày nào đó con rồng sẽ bị giết.” Cưỡi một mình trong rừng 
trong một thời gian bình tĩnh, một trong những người con trai của Vua nghe ai đó kêu tên của mình 
một cách êm dịu và nhỏ nhẹ. Trong bóng tối của cây dương xỉ và cây cối, con rồng nằm cuộn tròn 
giữa những tảng đá. Đôi mắt trĩu nặng của sinh vật nhìn hoàng tử, và miệng của con bò sát nở một nụ 
cười thân thiện. 

Con rồng nói khi những làn khói màu xám bay ra từ mũi nó: “Đừng hoảng sợ, ta không phải là những 
gì mà cha của anh nghĩ.” 

Hoàng tử hỏi: “Thế mày là gì?” Anh cẩn thận rút gươm ra khi anh kéo dây cương để giữ con ngựa 
hoảng sợ của mình. 
Con rồng nói: “Ta là vui thích. Hãy cưỡi trên lưng ta và anh sẽ trải nghiệm nhiều hơn những gì anh 
từng tưởng tượng. Hãy đến bây giờ. Ta không có ý định làm hại. Ta tìm kiếm một người bạn, ai đó để 
chia sẻ các chuyến bay với ta. Anh đã bao giờ mơ ước được bay không? Không bao giờ khao khát 
được bay lên mây à?” Ánh nắng lấp lánh với ánh hào quang lấp lánh trên các vảy xanh của con rồng. 
“Hãy mang theo thanh gươm của anh để bảo đảm an toàn nếu anh muốn, nhưng ta giữ lời của ta tai 
họa sẽ không đến với anh.” 
Hình dung việc bay cao trên những ngọn đồi có rừng đã khiến hoàng tử ngần ngại từ con ngựa của 
mình. Rồng nâng lên một cánh màng lớn để phục vụ như là một đoạn đường nối đến lưng của nó. 
Giữa những chỗ nhô ra, hoàng tử tìm thấy một chỗ an toàn. Sau đó, đôi cánh mạnh mẽ của sinh vật 
đập hai lần và bay lên bầu trời. Khi con rồng bay lên cao trôi dạt dễ dàng trên dòng suối gió. Sự e ngại 
của hoàng tử tan chảy thành sự kinh ngạc và hân hoan. 

Từ đó, anh thường gặp con rồng, nhưng bí mật, vì làm sao anh có thể nói với cha, anh em mình, hoặc 
những hiệp sĩ rằng anh đã làm bạn với kẻ thù? Hoàng tử cảm thấy tách rời khỏi tất cả họ. Mối quan 
tâm của họ đã không còn là mối quan tâm của anh. Ngay cả khi không ở cùng con rồng, anh ta dành 
ít thời gian hơn cho những người anh yêu thương và ở một mình nhiều thời gian hơn. 
Da trên chân hoàng tử đã trở nên chai vì kẹp chặt lưng con rồng, và hai bàn tay anh ta thô ráp và 
cứng lại. Anh ta bắt đầu đeo găng tay để che giấu bệnh tật. Sau nhiều đêm cưỡi, anh phát hiện 
những cái vảy mọc lên trên mu bàn tay của mình. Với nỗi sợ hãi, anh nhận ra số phận của mình nếu 
anh tiếp tục, và vì vậy anh quyết định không quay trở lại với con rồng nữa. 
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Nhưng, sau một hai tuần, bị dày vò với ước muốn, anh ta lại tìm kiếm con rồng. Và vì vậy nó đã xảy ra 
nhiều lần. Cho dù anh ta quyết định như thế nào, hoàng tử cuối cùng đã thấy chính mình bị kéo trở 
lại, như thể bằng những sợi dây của một mạng vô hình. Con rồng luôn yên lặng chờ đợi một cách 
kiên nhẫn. 
 
Một đêm không trăng, lạnh lẽo, chuyến đi của họ đã trở thành một cuộc tấn công chống lại một ngôi 
làng đang ngủ. Những luồng hơi lửa từ mũi nó đã đốt cháy những mái nhà lá, con rồng gầm thét thích 
thú khi các nạn nhân sợ hãi chạy trốn khỏi những căn nhà đang cháy. Con rắn nhào xuống lại phun 
lửa và thiêu nuốt một đám dân làng đang la hét. Hoàng tử nhắm mắt lại cố gắng để ngăn chặn vụ tàn 
sát, nhưng tiếng la hét đau đớn và mùi thịt cháy xông vào anh. Cái cổ dài của con rồng sục sạo và co 
giật khi nó nghiền nát xương và cắn nuốt con mồi bị nướng của nó. Hoàng tử nôn ọe và đau khổ bám 
vào nơi đậu có gai của nó. 
Trong những giờ trước bình minh, khi hoàng tử bò trở lại từ cuộc hẹn với con rồng, con đường bên 
ngoài lâu đài của cha anh thông thường vẫn trống rỗng. Nhưng, đêm nay thì khác hẳn. Những người 
tị nạn kinh sợ chạy ùa đến những bức tường bảo vệ của lâu đài. Hoàng tử đi giữa những phụ nữ quờ 
quạng bồng những đứa trẻ khóc than với những vết rạn da từ những móng vút của con rồng. Một số 
nạn nhân, bị thương nặng hoặc bị bỏng nặng không thể đi, được đưa vào xe đẩy hoặc kéo trên các 
đệm rơm tạm thời. 
Trái tim của hoàng tử tan nát. Sự đau đớn của họ đã làm cho anh chảy nước mắt và xấu hổ với tâm 
hồn của mình. Anh tự hỏi: “Tôi đã trở thành cái gì?” Ngay lúc đó, anh ta thật sự muốn thoát khỏi con 
rồng. Có lẽ cha anh, với tất cả sự khôn ngoan của ông, có thể giúp đỡ. Nhưng hoàng tử sợ rằng sự 
thật sẽ làm cho anh trở nên ghê tởm trước mắt cha mình. Chắc chắn anh ta sẽ bị bác bỏ, bị lưu đày, 
hoặc thậm chí bị tử hình. 

Lâu đài nhộn nhịp với hoạt động điên cuồng để chăm sóc cho những người tị nạn tụ tập trong sân 
hoàng gia. Hoàng tử cố gắng lướt qua đám đông để tự khép mình trong phòng của anh, nhưng một 
số người sống sót nhìn chằm chằm và chỉ về phía anh ta. 
Một phụ nữ kêu lên: “Anh ta đã ở đó, tôi đã nhìn thấy anh ta trên lưng rồng.” Những người khác gật 
đầu trong sự thỏa thuận giận dữ. Hoàng tử hoảng sợ, thấy rằng cha anh, Vua, ở trong sân cung điện 
ẵm một đứa trẻ đang chảy máu trong vòng tay của mình. Khuôn mặt của nhà vua phản ánh sự đau 
đớn của dân chúng khi mắt ông thấy hoàng tử. Con trai chạy trốn, hy vọng trốn thoát vào ban đêm, 
nhưng các lính canh bắt giữ anh ta như thể anh ta là một tên trộm phổ biến. Họ đưa anh ta đến đại 
sảnh nơi cha anh ngồi nghiêm trang trên ngai vua. Dân chúng ở mọi nơi chống lại hoàng tử. 

Anh ta nghe thấy một trong những anh trai của mình giận dữ kêu lên: “Hãy đày nó đi!” 

“Hãy lột da nó!” 

Những tiếng nói khác hét lên: “Hãy thiêu sống nó!” 

Khi nhà vua đứng lên từ ngai vàng, vết máu từ người bị thương chiếu trên long bào của vua. Đám 
đông im lặng mong đợi phán quyết của ông. Hoàng tử, người không dám nhìn vào khuôn mặt của cha 
mình, nhìn chằm chằm vào những viên đá lát trên sàn nhà. 
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Vua ra lệnh: “Hãy tháo găng tay và áo choàng của con.” Hoàng tử vâng lời một cách chậm rãi, sợ hãi 
phải phô bày sự biến dạng của mình trước vương quốc. Sự xấu hổ của anh ta không đủ lớn hay sao? 
Anh đã hy vọng một cái chết nhanh chóng mà không có sự sỉ nhục thêm nữa. Những âm thanh ghê 
tởm tràn qua đám đông khi nhìn thấy da dày, có vảy của hoàng tử và vây mọc nhấp nhô dọc theo cột 
sống của anh ta. 

Vua đi tới con trai mình và hoàng tử gượng mình, hoàn toàn mong đợi một cú đấm mặc dù anh chưa 
bao giờ bị cha đánh. 

Thay vào đó, cha anh ôm lấy anh và khóc khi ông ôm chặt anh. Trong sự hoài nghi hốt hoảng, hoàng 
tử đã úp mặt vào vai cha mình. 

“Con trai cha, con có muốn được giải thoát khỏi con rồng không?” 

Hoàng tử trả lời với sự thất vọng: “Con đã ước ao nhiều lần, nhưng không có hy vọng cho con.” 
Vua nói: “Không phải một mình. Một mình con không thể thắng hơn con rắn.” 

Hoàng tử nức nở: “Cha ơi, con không còn là con trai của cha nữa, con là một nửa con thú.” 

Nhưng cha anh trả lời: “Máu của cha chảy trong tĩnh mạch của con, và tính quý tộc của cha luôn luôn 
được ghi dấu sâu trong tâm hồn của con.” 
Với khuôn mặt đầy nước mắt của anh vẫn còn ẩn giấu trong vòng tay của cha mình, hoàng tử nghe 
tiếng Vua truyền dạy cho đám đông: “Con rồng là quỷ quyệt, một số nạn nhân sa ngã vì sự lừa dối 
của nó, và một số sa ngã vì bạo lực của nó. Còn ai nữa trong số các ngươi đã cưỡi trên con rồng?” 

Hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn thấy một người đứng lên từ đám đông. Anh ngạc nhiên nhận ra một 
người anh trai, người đã được khen ngợi khắp vương quốc vì sự tấn công của anh chống lại con rồng 
trong trận chiến và vì những việc tốt của anh. Những người khác đến, một số khóc, những người khác 
cúi đầu vì xấu hổ. Người em gái nổi tiếng vì giọng hát tuyệt vời của cô đã đến, vừa khóc vừa cởi dép 
ra để lộ ra những cái vảy trên đôi chân của cô. 

Vua đã ôm lấy tất cả họ. 
Vua tuyên cha: “Đây là vũ khí mạnh nhất của chúng ta chống lại con rồng, lẽ thật, không còn sự ẩn 
giấu nữa, một mình các ngươi không thể chống lại nó. Các ngươi cùng nhau sẽ thắng thế, vì các 
ngươi tập hợp sức mạnh của nhau. Những người trong các ngươi nghĩ rằng chính mình được miễn 
khỏi những cú đánh của con rồng, hãy cẩn thận vì e rằng ngươi là người kế tiếp sa ngã. Những người 
bị mắc bẫy, các ngươi phải mong muốn tự do nhiều hơn chuyến bay của con rồng. Cuộc đấu tranh sẽ 
kéo dài và khốc liệt. Theo thời gian, các ngươi sẽ chọn thường xuyên chống lại con rồng hơn là đến 
với nó cho đến khi các ngươi không đến với nó nữa.” 

Em gái nhìn vào bàn chân trần của mình hỏi: “Những cái vảy có biến mất không?” 

Vua trả lời nhẹ nhàng: “Không, con của ta. Nhưng, theo thời gian, chúng sẽ phai đi, và một ngày kia, 
khi con rồng cuối cùng bị giết, tất cả vết tích của các vảy sẽ biến mất.” 
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Ai đó hét lên từ đám đông: “Con rồng chết!” Và tiếng reo hò lớn vang lên của mọi người: 
“Con rồng chết!” Vua vạn tuế!” 
 

************************************************************************* 
Đức Chúa Trời, Vua vĩ đại của chúng ta, yêu thương bạn. Mặc dù bạn và tôi đã chọn đôi khi bay cùng 
con rồng, nhưng Ngài yêu chúng ta. Một ngày, gần 2.000 năm trước, Đức Chúa Trời đã sai đến cho 
chúng ta lẽ thật (Giăng 14: 6), Con Ngài, là Đức Chúa Giê-su Christ; Người duy nhất không đi cùng 
với con rồng, để chúng ta có thể thoát khỏi sức mạnh của con rồng. Và vào ngày Đức Chúa Giê-su đi 
đến thập tự giá, Ngài đã đánh bại con rồng.  

Đối với tất cả những người tiếp nhận lẽ thật, và nói, “Con rồng chết! Vua vạn tuế,” thì lòng thương xót 
của Đức Chúa Trời ở trên bạn sẽ bắt đầu làm mờ dần những cái vảy. 

Vào ngày đó, bạn trở thành hoàng tử và công chúa của nhà Vua. Và khi bạn lại chọn để bay cùng con 
rồng, và thú nhận những chuyến đi bí mật của bạn, Ngài tha thứ cho bạn và giúp bạn ngày càng nhiều 
hơn để lựa chọn tự do khỏi con rồng. 

Một ngày kia, trong ngày rực rỡ đó, con rồng sẽ bị trói và khóa lại, không bao giờ làm hại bất cứ ai, và 
bạn sẽ sống với Vua mãi mãi, và tất cả vết tích của các vảy sẽ biến mất! 
* Dr. Melinda Reinicke, từ sách Các Ẩn Dụ Về Sự Phát Triển Cá Nhân  
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 BÀI HỌC CẦU NGUYỆN ĐẶC BIỆT* 
 

(Ngày Cầu Nguyện cho Dân Tộc) 
 
“Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở 
lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (2 Sử 
Ký 7:14). 
 
Quốc hội Hoa Kỳ dành riêng một ngày gọi là “Ngày Cầu Nguyện cho Dân Tộc” năm 1952. Đó là một 
ngày biệt riêng nơi mọi người Mỹ được yêu cầu để cầu nguyện cho dân tộc chúng ta: các lãnh đạo và 
dân chúng. 
 
Hôm nay, chúng ta sẽ cầu nguyện cho những người trong 5 nhóm: 
 

• Chính quyền 
• Các hội thánh và các tổ chức mục vụ  
• Các công ty thương mại và công nghiệp  
• Các gia đình 
• Chính chúng ta 

 
Các gợi ý hoặc ví dụ về các cá nhân trong mỗi nhóm được đưa ra để giúp bạn suy nghĩ về những 
người để cầu nguyện cho họ. Ngoài ra, một hoặc hai câu Kinh Thánh kèm theo mỗi nhóm để giúp bạn 
suy nghĩ về những điều cần cầu nguyện cho họ. 
 
Khi bạn tập hợp cá nhân với con trai hoặc con gái của bạn, hoặc như một nhóm gia đình, chúng ta 
hãy hạ mình, từ bỏ sai lầm và hướng tới điều tốt lành, và kêu cầu Ngài, xin Ngài từ trên trời sẽ nghe 
và sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta và sẽ chữa lành đất của chúng ta. 
 

“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi …” (Thi Thiên 5:1). 
 
Chính quyền của chúng ta 
“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi 
chỗ của kẻ nhạo báng; song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy 
ngày và đêm.” (Thi Thiên 1:1-2). 
 
Xin cầu nguyện rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta sẽ cầu xin Đức Chúa Trời giúp họ đưa ra những 
quyết định đúng đắn và đứng bên cạnh họ, thậm chí họ không được ưa chuộng. 
 
• Các nhà lãnh đạo liên bang: Tổng thống, thượng nghị sĩ và các đại diện của Hoa Kỳ, các nhà lãnh 
đạo được bổ nhiệm 
• Các lãnh đạo địa phương: Thống đốc, các thượng nghị sĩ và các đại diện bang, các thị trưởng, các 
vị trí được bầu 
• Hệ thống Tòa án: Toà án Tối cao Hoa Kỳ, các thẩm phán của Toà án tối cao, 
• Các lực lượng vũ trang: Không quân, Quân đội, Hải quân, Thủy quân, Quân dự bị 
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“Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta!” 
(Công 5:29). 
 

Các hội thánh và các tổ chức mục vụ 
 “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 
6:9). 
Dân tộc chúng ta rất cần biết rằng có một Đức Chúa Trời, và Ngài đã thiết lập một tiêu chuẩn 
về lẽ thật cho mọi người. Cầu nguyện cho: 
 
•   Mục sư, các lãnh đạo hội thánh và các giáo viên, hội chúng, và giáo phái của bạn; Lời của 
Đức Chúa Trời sẽ được chia sẻ mạnh mẽ và không xấu hổ và hội thánh sẽ là một ánh sáng 
thuần khiết trong một thế giới tối tăm. 
 
• Các tổ chức mục vụ mà bạn hỗ trợ hoặc giúp đỡ gia đình bạn, ví dụ: Cứu thế Quân, Tập Trung vào 
Gia đình, Trại Cơ Đốc, Các Mục Vụ Thực hành; các đời sống sẽ được thay đổi, vì những lời của Chúa 
được thực hành hàng ngày. 
 
Những người bị bắt bớ và bị giam trong tù  
“Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó: vì Giê-hô-va Đức Chúa 
Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu” (Phục Truyền 31:6). 
 

•  Nhiều lần, những người bị giam vì những việc làm sai trái, tấm lòng của họ (suy nghĩ và thái độ 
của họ) cần được thanh tẩy để họ không tái phạm. Chỉ có Đức Chúa Giê-su có thể thay đổi tấm lòng 
của một người. Xin cầu nguyện cho tấm lòng của họ được thay đổi. 

 
•  Một số người “làm nô lệ” cho các loại ma túy bất hợp pháp, lạm dụng rượu quá mức, các niềm 

tin sai về Đức Chúa Trời, và họ “bị giam trong tù hoặc bị giữ làm con tin” đối với họ. Chỉ có Đức Chúa 
Giê-su mới có chìa khóa để mở các xiềng xích giữ những người này với những điều bắt giữ họ. Xin 
cầu nguyện cho họ được phóng thích tự do. 

 
•  Đôi khi Cơ Đốc nhân bị chế giễu hoặc bị coi thường. Trong các phần khác của thế giới, các Cơ 

Đốc nhân đôi khi bị giam trong tù, bị thương tổn về thể chất, hoặc họ bị mất việc làm, nhà cửa hoặc 
ngay cả những thành viên trong gia đình của họ. Cầu nguyện cho sự an toàn của họ và Đức Chúa 
Trời sẽ được tôn kính bằng lời nói và hành động của họ. 
 
Xã hội và văn hóa của chúng ta  
“Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.  
Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong các lối Ngài. Chúa đã truyền cho chúng tôi các 
giềng mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy” (Thi Thiên 119:2-4). 
 
Hàng ngày chúng ta bị ảnh hưởng bởi những gì chúng ta thấy, nghe, đọc hoặc được kể; dù đó là điều 
đúng hay sai, tốt hay xấu, tin kính hay không tin kính. Xin cầu nguyện cho sự ảnh hưởng của những 
điều xấu và điều không tin kính sẽ dừng lại, và những gì là đúng, tốt lành và tin kính sẽ được nhìn 
thấy, nghe, đọc và kể. 
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Có thể chọn một hoặc hai nhóm từ danh sách dưới đây và áp dụng lời cầu nguyện của bạn cho 
những người trong các lĩnh vực này: 
 

• Công ty và công nghiệp  Giao thông, tài chính, luật pháp, sản xuất  
• Các dịch vụ cộng đồng  Các tổ chức từ thiện, cảnh sát. 
• Hệ thống giáo dục   Huấn luyện viên, học sinh, giáo viên. 
• Cộng đồng khoa học   Nghiên cứu & phát triển. 
• Phương tiện truyền thông  Ti vi, ra-đi-ô, báo chí. 
• Công nghệ giải trí   Phim, âm nhạc, in ấn, thể thao. 

Gia đình  
“Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền 
cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải 
nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi 
dậy” (Phục Truyền 6:5-7). 
 

•  Đức Chúa Trời đã thiết lập gia đình là nơi lẽ thật và đường lối của Ngài được dạy dỗ. Xin 
cầu nguyện cho cha mẹ, và đặc biệt là những người cha dẫn dắt gia đình họ qua gương sáng 
mà Đức Chúa Trời và các anh hùng trong Kinh Thánh đã làm gương cho chúng ta. 
• Cầu nguyện cho các thành viên trong gia đình, bạn bè, hàng xóm của bạn, đồng đội của bạn, 
cho các gia đình bị tan vỡ, cho những người không có gia đình. 

 
Sự đổi mới cá nhân & sự tỉnh thức đạo đức  
“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem 
thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời. [thật và đúng]” (Thi Thiên 139:23-24). 
 

•  Cầu xin Đức Chúa Trời sẽ cho bạn thấy các phần của bạn mà không làm cho Ngài mỉm 
cười, và cho phép Ngài để giúp sửa chữa những lĩnh vực đó. 
 
•  Cầu nguyện cho tất cả mọi người ở đất nước của chúng ta, cho họ sẽ tìm kiếm Đức Chúa 
Trời, và từ bỏ suy nghĩ và việc làm sai lầm, và suy nghĩ và làm những gì là đúng. 
 

“Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì 
Ngài nghe chúng ta” (1 Giăng 5:14). 
 
* Bài học này phỏng theo Dallas Leadership Prayer Breakfast Guide, 1997. 
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THỜI GIAN KỂ CHUYỆN  
 
Câu gốc 
“Tôi chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng!” (Giăng 9:25). 
 
Giới thiệu 
Vào năm 2001, tôi đã giúp phát triển một khóa học “Kể Chuyện” cho một hội thánh địa phương ở 
Dallas, Texas để giúp người ta phát triển và học cách chia sẻ câu chuyện của họ - làm thế nào họ có 
mối quan hệ với Đức Chúa Giê-su Christ. Thời gian Kể Chuyện là một dạng viết tắt của khóa học này, 
nhưng mục đích vẫn giống nhau - để giúp bạn làm chứng về quyền năng biến đổi của Đấng Christ 
trong đời sống của bạn. 
 
Một trong những giây phút quyền năng và thân mật nhất mà bạn và các trẻ trong lớp học Kinh Thánh 
của bạn sẽ trải nghiệm là khi một người cha hoặc một con trai hoặc một con gái chỉ kể câu chuyện 
của họ. 
 
Bất cứ khi nào bạn quyết định làm điều này như một nhóm, đó là lúc để qua một bên Kinh Thánh, 
sách bài tập và chỉ lắng nghe. Đó là một thời gian tuyệt vời để cùng nhau trải qua. (Xem lưu ý về cách 
tiến hành với nhóm của bạn vào cuối bài học này). 
 

Thời gian Kể chuyện 
(Kinh Thánh: Giăng 9:1-25) 

1Đức Chúa Jêsus vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra. 2 Môn đồ hỏi Ngài rằng: 
Thưa thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? 3 
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để 
cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. 4 Trong khi còn ban ngày, ta phải làm 
trọn những việc của Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được. 5 Đương khi ta còn 
ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. 
 
6 Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, và đem xức trên mắt người 
mù. 7 Đoạn, Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si-lô-ê (nghĩa là chịu sai đi). Vậy, 
người đi đến ao đó, rửa, và trở lại, thì được thấy rõ.  
 
8 Xóm giềng người mù và những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn mày đều nói rằng: Nầy có 
phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng? 9 Người thì nói: Ấy là hắn; kẻ lại nói: Không phải, 
song một người nào giống hắn. Người mù nói rằng: Chính tôi đây.  
 
10 Chúng bèn hỏi người rằng: Tại sao mắt ngươi đã mở được? 11 Người trả lời rằng: Người 
tên gọi là Jêsus kia đã hòa bùn, xức mắt tôi, và nói rằng: Hãy đi đến rửa nơi ao Si-lô-ê. Vậy, tôi 
đi đến, rửa tại đó, rồi thấy được. 12 Chúng hỏi rằng: Người ấy ở đâu? Người trả lời rằng: Tôi 
không biết.  
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13 Chúng dẫn người trước đã mù đó đến cùng người Pha-ri-si. 14 Vả, ấy là ngày Sa-bát mà 
Đức Chúa Jêsus đã hòa bùn và mở mắt cho người đó. 15 Người Pha-ri-si lại hỏi người thế nào 
được sáng mắt lại. Người rằng: Người ấy rà bùn vào mắt tôi, tôi rửa rồi thấy được.  
16 Có mấy kẻ trong những người Pha-ri-si bèn nói rằng: Người nầy không phải từ Đức Chúa 
Trời đến đâu, vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng kẻ khác rằng: Một kẻ có tội làm phép lạ như 
vậy thể nào được? Rồi họ bèn chia phe ra.  
 
17 Bấy giờ chúng hỏi người mù nữa rằng: Còn ngươi, về người đã làm sáng mắt ngươi đó, thì 
ngươi nói làm sao? Người trả lời rằng: Ấy là một đấng tiên tri.  
 
18 Song le, người Giu-đa không tin rằng người ấy trước đã mù mà được sáng lại, cho đến khi 
gọi cha mẹ người đến. 19 Họ gạn hỏi rằng: Đây có quả thật là con trai các ngươi mà các ngươi 
nói rằng nó mù từ thuở sanh ra chăng? Thế thì, sao bây giờ nó sáng vậy?  
 
20 Cha mẹ người trả lời rằng: Chúng tôi nhìn biết là con trai chúng tôi đó đã mù từ thuở sanh 
ra; 21 nhưng hiện nay tại làm sao thấy được, thì chúng tôi không rõ. Chúng tôi cũng không 
biết ai mở mắt nó nữa. Hãy hỏi nó, nó đã đủ tuổi, chính nó sẽ nói cho. 22 Cha mẹ người nói 
vậy, vì sợ dân Giu-đa; bởi dân Giu-đa đã định rằng hễ ai xưng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, 
thì phải bị đuổi ra khỏi nhà hội. 23 Ấy vì cớ đó nên cha mẹ người nói rằng: Nó đã đủ tuổi, hãy 
hỏi nó.  
 
24 Vậy, người Pha-ri-si gọi người trước đã mù một lần nữa, mà nói rằng: Hãy ngợi khen Đức 
Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ có tội. 25 Người trả lời rằng: Tôi chẳng biết người có 
phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng. 
 
Kể câu chuyện của bạn  
Ý nghĩ “kể câu chuyện của bạn” có thể không thoải mái một chút. Có lẽ bạn sợ thất bại hoặc bạn sẽ 
không biết phải nói gì. Đó là lý do tại sao tôi đã đặt phần này vào “Thời gian kể chuyện” với nhau. Mọi 
người đều có một câu chuyện để kể, và học cách kể câu chuyện của bạn có thể chỉ là những gì cần 
để đem tin lành về Đức Chúa Giê-su Christ vào đời sống của ai đó. 
 
Vậy…Câu chuyện của bạn là gì? 
“Vậy ... hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của bạn.” Nếu bạn được hỏi câu hỏi đó, câu trả lời của bạn là 
gì? “À, tôi không nghĩ mình có nhiều chuyện để kể.” … “Tôi cho rằng tôi có một câu chuyện, nhưng nó 
không thú vị lắm.” Thật là tự nhiên để cảm thấy cách đó, nhưng điều đó là không thật. Tất cả chúng ta 
đều có một câu chuyện đặc biệt, độc đáo và có ý nghĩa để kể không giống với bất kỳ câu chuyện của 
bất cứ ai khác. Nếu bạn đã gặp Đức Chúa Giê-su, bạn có một câu chuyện để kể. 
 
Có lẽ bạn đã biết rõ nó. Có lẽ bạn vẫn cần phải phát triển nó. Dù cách nào, việc viết và chia sẻ câu 
chuyện của bạn có thể là một sự nhắc nhở mạnh mẽ về cách Đức Chúa Trời đang hành động trong 
đời sống của bạn. Nó có thể cung cấp một lời làm chứng mạnh mẽ cho những người nghe nó - đặc 
biệt là cho con trai hoặc con gái của bạn! 
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Đó là mục đích chia sẻ câu chuyện của bạn - để kể về quyền năng biến đổi của Đấng Christ trong đời 
sống của bạn. Khi bạn chia sẻ câu chuyện của mình, bạn đang kể Tin Lành qua câu chuyện của bạn, 
một Tin Lành thực sự và có thể thấy được trong đời sống của bạn. 
 
Vậy, chúng ta bắt đầu ở đây … 
 
Nếu bạn chưa bao giờ nghĩ nhiều về cách kể câu chuyện của mình cho ai đó, hoặc chưa có kinh 
nghiệm tuyệt vời khi ghi chép câu chuyện của bạn ra giấy, thì đây là một số ý tưởng và đề nghị để sắp 
xếp câu chuyện của bạn lại với nhau. 
 
Sự cải đạo/ sự tin Chúa 
Nếu bạn nhớ một thời gian, địa điểm hoặc sự kiện cụ thể khi bạn tiếp nhận Đức Chúa Giê-su Christ 
vào đời sống của bạn thì có lẽ “sự cải đạo” là thích hợp nhất. Hãy thử định hình câu chuyện của bạn 
xung quanh những câu hỏi sau: 
  
• Đời sống bạn như thế nào trước khi bạn mời Đức Chúa Giê-su vào đời sống? 
• Những gì (sự kiện, đối thoại, v.v…) dẫn bạn đến tiếp nhận Đức Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế của 

bạn? 
• Làm thế nào và khi nào bạn đã tiếp nhận Đức Chúa Giê-su là Đấng Cứu rỗi và Chúa của bạn? 
• Đức Chúa Giê-su đã thay đổi đời sống bạn như thế nào?  
 
Hành trình 
Nếu đức tin của bạn giống như một hành trình hơn, thì có lẽ “Hành Trình Thuộc Linh” thích hợp nhất. 
Thử các câu hỏi sau: 
• Một số sự kiện chính trong đó Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời đã hành động trong đời sống bạn là 

gì?  
• Các kinh nghiệm, hoàn cảnh, hoặc những người nào đã giúp phát triển đức tin của bạn trong 

Đấng Christ?  
• Nếu không có Đức Chúa Giê-su thì đời sống của bạn sẽ khác như thế nào? (vd: cách sống, thái 

độ, các ưu tiên các mối quan hệ, v.v…) 
 
Chia sẻ Tin Lành qua câu chuyện của bạn  
 “Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài” (2 Cô-rinh-tô 
5:19). 
Tin Lành là câu chuyện về Đức Chúa Giê-su. Câu chuyện về Đức Chúa Giê-su là một phần trong câu 
chuyện lớn hơn của Kinh thánh, từ sự sáng tạo, qua sự sa ngã, đến sự cứu chuộc (hay giải cứu) mà 
Đức Chúa Giê-su mang lại. Đó là một câu chuyện lớn, nhưng vẫn có một chủ đề chạy xuyên suốt câu 
chuyện đó: sự hoà giải! Một cách quyền năng để chia sẻ Tin Lành về Đức Chúa Giê-su Christ bằng 
cách đan dệt Tin Lành vào câu chuyện của bạn. 
Thử lồng các câu hỏi này vào câu chuyện của bạn: 
 
Sự sáng tạo  
Bạn hiểu như thế nào về mục đích của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo? 
“…đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ” (Ê-phê-sô 
1:5). 
 
Bạn hiểu như thế nào về mục đích của bạn trong đời? 
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“Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi… Ngươi hãy yêu 
kẻ lân cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:37-39). 
 
Sự sa ngã 
Bạn đã kinh nghiệm tội lỗi trong đời sống bạn như thế nào? 
“Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15). 
 
Các hậu quả của tội đó là gì?? 
“Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời” (Ê-sai 59:2). 
 
Sự giải cứu 
Làm thế nào bạn đã đến và tin Đức Chúa Giê-su Christ (giải pháp)?  
“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là 
sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-
sô 2:8-9). 
 
Làm thế nào bạn được giải hòa với Đức Chúa Trời (những kết quả gì)?  
“…chúng ta lại còn vui mừng trong Đức Chúa Trời bởi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus 
Christ, nhờ Ngài mà bây giờ chúng ta nhận được sự hòa giải” (Rô-ma 5:11). 
 
Hội thánh hoặc những người khác đã đóng vai trò gì đối với bạn?  
“Anh em là thân của Đấng Christ, và mỗi cá nhân là một chi thể” (1 Cô-rinh-tô 12:27). 
 
Sắp xếp câu chuyện của bạn lại với nhau 
 
• Các yếu tố gì trong câu chuyện của bạn có thể gây thích thú cho người khác?  
• Bạn có thể bao gồm các câu Kinh Thánh nào dưới mỗi trong các câu hỏi ở trên?  
• Những kinh nghiệm gì trong đời sống bạn có thể hình thành các minh họa để giúp bạn kể câu 

chuyện của mình? 
• Viết ra câu chuyện của bạn như thể bạn đang kể người nào khác 
• Giữ thời gian cho câu chuyện khoảng 3-5 phút  

*********************************************************************** 
 
Thời Gian Kể chuyện Trong Lớp Học Kinh Thánh Của Bạn  
 
Một số người cha và các con trong nhóm của bạn sẽ sẵn sàng chia sẻ lời làm chứng của họ. Những 
người khác có thể cảm thấy rằng họ chưa sẵn sàng. Vậy thì không sao. 
 
Trước khi bạn học bài học này, tôi đề nghị bạn thông báo trước một tuần về nội dung của bài học. Tôi 
cũng đề nghị bạn nên nói với cả nhóm rằng bạn sẽ tình nguyện để mở đầu hoặc có một hoặc hai 
người cha mà bạn cảm thấy sẵn sàng để mở đầu, và họ đồng ý làm như vậy. 
 
Bạn có thể dành một phần hoặc vài phần cho điều này vì không có đủ thời gian để làm nhiều hơn một 
hoặc hai phần mỗi tuần. Tôi khuyến khích bạn có đủ thời gian cho tất cả những người muốn chia sẻ 
lời làm chứng của họ. 
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Một tờ bài tập cho bài học đặc biệt này được tìm thấy trong phần Khám Phá Kinh Thánh của Hướng 
Dẫn Lãnh Đạo Mục Vụ Thực hành này. 
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CÁC CÂU TRẢ LỜI KHÁM PHÁ KINH THÁNH 
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HƯỚNG DẪN CỦA LÃNH ĐẠO NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ KINH THÁNH 

 
Hướng dẫn của lãnh đạo nghiên cứu Khám Phá Kinh Thánh này được thiết kế vì hai lý do: 
1. Để đưa ra các câu trả lời cho các câu hỏi được hỏi trong các tờ Khám Phá Kinh Thánh với sự 

trưng dẫn Kinh Thánh cụ thể. 
2. Để đưa ra các câu trả lời gợi ý cho một số các câu hỏi kết thúc bỏ ngỏ. 
 
Các câu trả lời gợi ý được đưa ra không phải là câu trả lời cho nhiều câu hỏi, nhưng là các câu trả lời 
mà chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn nuôi dưỡng những ý tưởng và thảo luận khi bạn hướng dẫn nhóm 
của bạn đi qua phần Khám Phá Kinh Thánh trong Bài học. 
 
Khám phá Kinh Thánh có thể là một cách tuyệt vời cho các trẻ và các người cha cùng nhau học hỏi 
Kinh Thánh, đồng thời mang cả gia đình đến sự hiểu biết sâu hơn về Lời của Đức Chúa Trời. 
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BÀI HỌC # 1: ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHRIST 
 
Bối cảnh 
Tự điển định nghĩa một anh hùng (hoặc nữ anh hùng) là: 1) Một người được thán phục vì những 
thành đạt và những phẩm chất của anh ta hay cô ta. 2) Một người có sự can đảm lớn. 
 
Vị anh hùng đầu tiên được đề cập trong Cựu Ước là Đức Chúa Giê-su Christ. 
Kinh Thánh nói: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa 
Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:1-2).  Đức Chúa Giê-su Christ là Ngôi Lời. 
Đức Chúa Giê-su Christ là Đức Chúa Trời. 
 
Những phẩm chất của một người là một lý do tại sao bạn chọn để xem người ấy là một anh hùng. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
 
1) Ai là một trong các anh hùng của bạn? 
________________________________________________________________________ 
 
2) Viết ra ba phẩm chất bạn thán phục về vị anh hùng của bạn: 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 
Bạn có thể biết những phẩm chất của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-su bởi vì   
“Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15). 
 
3)  Tra xem các phân đoạn Kinh Thánh được liệt kê bên dưới và viết ra phẩm chất hay đặc tính 
của Đức Chúa Trời được mô tả trong câu. Mẫu tự đầu tiên của mỗi phẩm chất được gạch chân 
để giúp bạn biết rằng bạn đã tìm được từ đúng. 
 
Thi Thiên 145:13 Thành tín  Châm Ngôn 12:22 Trung thành 
Ma-thi-ơ 20:26  Đầy tớ   Lu-ca 6:35  Nhân từ 
Ê-phê-sô 4: 2  Nhịn nhục  Ê-phê-sô 4:32  Tha thứ 
Ê-phê-sô 4:32  Thương xót  Ê-phê-sô 6: 1  Vâng lời 
I Phi-e-rơ 2:17  Kính trọng  I Giăng 5: 2  Yêu thương 
 
4) Chọn ba trong các phẩm chất ở trên và viết ra cách bạn thực hành chúng tuần này: 
1. Đầy tớ  Giúp việc vặt trong nhà mà thường không phải là việc của bạn. 
2. Nhân từ  Mời một trẻ mới trong trường bạn đến chơi. 
3. Yêu thương  Giúp một người hàng xóm lớn tuổi dọn dẹp sân của họ. 
 
Câu gốc 
“Hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 5:1). 
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BÀI HỌC # 2: NÔ-Ê 
 
Đọc Sáng Thế Ký 6:5-7:24 
 
Khi Kinh Thánh nói về việc vâng lời, có nghĩa là “tìm hiểu và trở nên giống như Đức Chúa Giê-
su. Đó không phải là một ý nghĩa tươi mát hơn nhiều hay sao? Đó không chỉ là việc tuân theo 
một loạt quy tắc - hãy làm điều này hoặc làm điều kia. Hãy suy nghĩ về điều đó ngay bây giờ. 
Khi bạn đã học lái xe đạp, bạn đã có các bánh xe tập luyện, sau đó khi đã đến lúc tháo bỏ 
chúng, bạn có thể lắc lư một chút, nhưng bạn đã đủ tốt để tự làm việc đó. Sau đó, bạn càng 
cưỡi xe thì bạn càng trở nên giỏi hơn. Trên thực tế, họ nói khi bạn đã học biết cách, bạn không 
bao giờ quên. 
Việc thực hành sự vâng lời cũng giống như vậy. Khi bạn thực hành những lời chỉ dạy của Đức Chúa 
Trời, bạn sẽ nhận biết những lời đó; thật ra, bạn sẽ nhận biết rõ những lời đó, thậm chí bạn không 
nghĩ về những lời đó. Cũng giống như việc học cách đi xe đạp tốt. Sự vâng lời Đức Chúa Trời thay 
đổi bạn trở nên giống như Đức Chúa Giê-su, Con Ngài hơn. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Nô-ê có chan phẩm chất gì khiến ông được ơn trước mặt Đức Chúa Trời? (Sáng Thế Ký 6:9 
& 6:22). 
a) Công bình. 
b) Trọn vẹn. 
c) Đồng đi cùng Đức Chúa Trời 
d) Vâng lời. 
 
2) Bây giờ ghi mẫu tự về các phẩm chất của Nô-ê với định nghĩa được cho: 
___c___ Dành thì giờ với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện và học để sống một cuộc đời làm đẹp 
lòng Đức Chúa Trời. 
___b___ Không có thái độ hoặc hành động sai. 
___d___ Làm mọi điều Đức Chúa Trời phán dặn. 
___a___ Vâng theo mọi luật pháp của Đức Chúa Trời trong lòng, tâm trí và thái độ. 
 
3) Viết ra 3 cách bạn có thể thực hành sự vâng lời tuần này: 
• Tại nhà   Làm điều gì bạn được yêu cầu làm lần đầu tiên. 
• Tại trường   Vâng theo những lời chỉ dẫn 
• Các hoạt động    Đúng giờ 

 
Câu gốc 
“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ 
của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1). 
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BÀI HỌC # 3: ÁP-RA-HAM (Phần 1) 
 
Đọc Sáng Thế Ký 12:1-9 
 
Bối cảnh  
Hàng ngàn năm trước, trong một vùng đất mà ngày nay được gọi là Iran và Iraq, Đức Chúa Trời đã 
hiện ra với một người tên là Áp-ram (tên của ông sau này được đổi thành Áp-ra-ham). Ngày đó, Đức 
Chúa Trời đã lập một lới hứa với Áp-ram. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
 
1) Lời hứa Đức Chúa Trời đã lập với Áp-ra-ham là gì?  
Ngài sẽ cho Áp-ram nhiều con cháu - đủ để làm nên cả dân tộc (Sáng Thế 12:1-2). 
 
2) Một lời hứa thứ hai được lập với Áp-ra-ham. Lời hứa đó là gì?  
Con cháu của ông sẽ được ban cho một vùng đất của riêng họ (nên nhớ rằng dân Y-sơ-ra-ên sẽ làm 
nô lệ ở Ai Cập trong 400 năm và sẽ không có đất của riêng họ) (Sáng Thế 12:7). 
 

Đọc Sáng Thế Ký 17:1-9 & 15-19, & Hê-bơ-rơ 11:8-11 
 

3) Áp-ra-ham bày tỏ những phẩm chất gì với Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời lập giao ước 
(hiệp ước) với Áp-ra-ham? 
• Đức tin (Hê-bơ-rơ 11:8). 
• Vâng lời (Hê-bơ-rơ 11:8). 
• Công bình (những gì là đúng và ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời) (Sáng Thế 18:19). 

 
Áp-ra-ham là công bình (ông làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời).  Những phẩm chất đức 
tin, vâng lời và việc làm ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời làm cho ông trở thành một gương mẫu 
cho bạn noi theo. 
 
Những cách bạn có thể thực hành làm “làm điều ngay thẳng” tuần này tại: 
• Nhà  Làm ngay lập tức những gì bạn được yêu cầu. 
• Trường  Lịch sự với các học sinh khác và các giáo viên. 
• Các hoạt động   Khích lệ các bạn đồng đội. 

 
Câu gốc  
“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài...” (Hê-bơ-rơ 11:6). 
 



Dad’s and Kids Together in God’s Word   161 
 

 

BÀI HỌC # 4: ÁP-RA-HAM (Phần 2) 
 
Đọc Sáng Thế Ký 21:1-5, Sáng Thế Ký 22:1-18 
 
Bối cảnh 
Đức Chúa Trời đã hứa với Ápraham rằng ông sẽ là cha của nhiều dân tộc, rằng con cháu của ông sẽ 
đông như sao trên trời và như cát trên bờ biển. Và Đức Chúa Trời đã ban cho ông một con trai tên là 
Y-sác. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Một thời gian sau, Đức Chúa Trời thử nghiệm Áp-ra-ham. Đức Chúa Trời đòi hỏi Áp-ra-

ham làm gì?  
Hãy đem con trai duy nhất của ông là Y-sác và dâng con làm một tế lễ (Sáng Thế 22:2). 
 
2) Áp-ra-ham đáp ứng như thế nào với Đức Chúa Trời?  
Ông bắt đầu dâng Y-sác làm tế lễ. Ông đã làm theo lời Đức Chúa Trời chỉ dạy ông (Sáng Thế 22:3). 
 
3) Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham rằng con cháu ông sẽ đến từ Y-sác. Tại sao bạn nghĩ rằng 
Áp-ra-ham chuẩn bị dâng con một của mình làm tế lễ?  
Ông tôn kính Đức Chúa Trời đủ để tuân theo các lệnh của Ngài, bất kể ông cảm thấy thế nào (Sáng 
Thế 22:12). 
 
4) Áp-ra-ham có các phẩm chất gì mà giúp ông có thể làm những gì Chúa đòi hỏi ông làm?  
Đức tin, vâng lời, tin cậy. 
 
5) Bởi đức tin, khi Đức Chúa Trời thử nghiệm ông, Áp-ra-ham đã dâng Y-sác làm tế lễ. Người 
Cha khác nào bạn biết đã dâng con một của mình làm tế lễ?  
Đức Chúa Trời ban Con Ngài, Đức Chúa Giê-su, trở thành một tế lễ. 
 
Rô-ma 4:20 nói rằng Áp-ra-ham không nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời (về con cháu và một vùng 
đất cho họ), đúng hơn ông càng mạnh mẽ trong đức tin, và dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời bởi vì 
ông tin chắc Đức Chúa Trời có quyền làm những gì Ngài đã hứa.  
 
6) Cách bạn có thể thực hành can đảm tuần này và dâng vinh hiển (tôn kính) cho Đức Chúa 
Trời tại: 
• Nhà  Cầu nguyện trước một bữa ăn gia đình. 
• Trường  Mặc áo thun Cơ Đốc 
• Hội thánh  Kể cho các học sinh trong lớp trường Chúa nhật của bạn nghe về đức tin của 

bạn trong Đức Chúa Giê-su. 
• Các hoạt động  Hành động một cách làm cho Đức Chúa Trời mỉm cười. 

Câu gốc 
“... [Áp-ra-ham] càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều 
chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được” (Rô-ma 4:20-21).  
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BÀI HỌC # 5: GIÔ-SÉP 
 

Đọc  Sáng Thế Ký 41 
Bối cảnh 
Các anh của Giô-sép, vì ghen tị đã ghét anh và bán anh cho những người Ích-ma-ên làm nô lệ. Giô-
sép được dẫn xuống Ai Cập và Phô-ti-pha, quan thị vệ của Ai Cập, đã mua anh từ những người Ích-
ma-ên.  

 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Trong khi Giô-sép là một nô lệ ở Ai Cập, Giô-sép được thăng tiến ba lần: 
1. Anh được giao trách nhiệm quản lý của gia đình Phô-ti-pha (Sáng Thế 39: 4). 
2. Anh được giao trách nhiệm quản lý tất cả các tù nhân trong tù (Sáng Thế 39:22). 
3. Anh được lập làm người cai trị thứ hai chỉ sau Pha-ra-ôn (Sáng Thế 41:41). 
 
2) Giô-sép có các phẩm chất của một đầy tớ. Ghép các phẩm chất của Giô-sép với câu Kinh 
Thánh mô tả phẩm chất đó: 

• Đáng tin cậy (Sáng Thế 39: 4). 
• Trung tín với Đức Chúa Trời (Sáng Thế 39: 9). 
• Dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời (Sáng Thế 41:15-16). 
• Khôn ngoan (Sáng Thế 41:39). 
• Tha thứ (Sáng Thế 50:20). 

 
Mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống Giô-sép được hoàn thành bởi vì Giô-sép là một đầy tớ sẵn 
lòng.  
 
3) Mục đích của Đức Chúa Trời cho Giô-sép là gì?  
Đức Chúa Trời dự định cho Giô-sép cứu sự sống cho nhiều người (Sáng Thế 50:20). 
 
Đức Chúa Giê-su phán: “Kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn 
làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu 
việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” 
 
4) Cách bạn có thể thực hành là một đầy tớ tuần này tại: 
• Trường  Nhặt rác giúp giữ trường sạch sẽ.  
• Nhà  Hỏi những gì bạn có thể làm để giúp xunh quanh nhà. 
• Hội thánh  Tình nguyện giúp trong phòng giữ trẻ 

Câu gốc 
“Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc 
người ta...” (Ma-thi-ơ 20:28). 
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BÀI HỌC # 6: MÔI-SE (Phần 1) 
Đọc Xuất Ai Cập 20:1-21 
 
Bối cảnh 
Môi-se được Đức Chúa Trời sai đến để trở nên người giải cứu Y-sơ-ra-ên và dẫn tất cả gia đình của 
Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập bằng cách làm những dấu kỳ và phép lạ ở Ai Cập và tại biển Đỏ. Hai triệu 
người rời khỏi Ai Cập ngày Xuất Ai Cập (nghĩa là “lối ra” hoặc “sự ra đi”) và Môi-se dẫn họ trên một 
hành trình đi qua sa mạc. 
 
Ba tháng sau khi rời Ai Cập, Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên đi từ đồng vắng đến sa mạc và đóng trại trước 
một núi lớn được gọi là núi Si-nai. Đức Chúa Trời gọi Môi-se từ núi và phán: Ta sẽ ban cho người một 
số hướng dẫn mà ngươi phải truyền cho dân chúng,” và Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se Mười Điều 
Răn: 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Ghép Mười Điều Răn với ý nghĩa của chúng: 
• 1)  Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác 
• 2)  Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình 
• 3)  Ngươi chớ dùng danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời một cách bất kính 
• 4)  Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh 
• 5)  Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi 
• 6)  Ngươi chớ giết người 
• 7)  Ngươi chớ phạm tội tà dâm 
• 8)  Ngươi chớ trộm cướp 
• 9)  Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình 
• 10) Ngươi chớ tham lam 

 
__7__ Tôn kính Đức Chúa Trời bằng cách giữ thân thể, tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta 
trong sạch.   
__10__Thỏa lòng với những gì chúng ta có. 
__4__ Biệt riêng một ngày nghỉ như là tặng phẩm từ Đức Chúa Trời và sử dụng ngày đó để tôn kính 
Đức Chúa Trời. 
__5__ Hiếu kính, quan tâm và vâng lời cha mẹ. 
__6__ Tôn trọng sự sống của người khác. 
__3__Tôn kính danh Đức Chúa Trời bằng cách hành động hay nói.  
__9__ Yêu lẽ thật và sống ngay thật. 
__2__Thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách Ngài bảo chúng ta thờ phượng. 
__8__ Tôn trọng tài sản của người khác. 
__1__Đức Chúa Trời muốn là số 1 trong đời sống bạn. 
 

Câu gốc 
“Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều 
răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân 
cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:37-39). 



Dad’s and Kids Together in God’s Word   164 
 

 

BÀI HỌC # 7: MÔI-SE (Phần 2) 
 

Đọc Phục Truyền Chương 5 
 
Bối cảnh 
Môi-se kính sợ Đức Chúa Trời, sự kinh sợ tràn ngập và sự tôn kính Đức Chúa Trời Thánh khiết. 
Chính sự kính sợ Chúa đã cho phép Môi-se phát triển các phẩm chất mà Đức Chúa Trời cần ông để 
lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Ghép các phẩm chất Môi-se có cho quyền lãnh đạo với câu Kinh Thánh diễn tả phẩm chất 
đó. 
1) Can đảm   ____3___ Xuất Ai Cập    7:  6 
2) Đức tin    ____1___ Xuất Ai Cập   14:13 
3)Vâng lời   ____5___ Xuất Ai Cập   14:31 
4) Khôn ngoan                            ____4___ Xuất Ai Cập   18:13 
5) Kính sợ Chúa  ____2___ Hê-bê-rơ 11:27 
 
2) Sự kính sợ Đức Chúa Trời có những ích lợi gì?  
• Khôn ngoan và trí hiểu (Thi Thiên 111:10). 
• Khiêm nhường (Châm Ngôn 15:33). 
• Tránh điều ác (Châm Ngôn 16:6). 
 
3) Kinh Thánh nói rằng sự kính sợ chúng ta có thể được học tập, qua sự nghe Lời Đức Chúa 
Trời. Bạn có thể nghe Lời Đức Chúa Trời bằng những cách gì?  
• Đọc Kinh Thánh, các bài học trường Chúa nhật  
• Các bài thánh ca & các bài hát. 

 
Câu gốc 
“Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho...” 
(Phục Truyền 5:33). 
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BÀI HỌC # 8: GIÔ-SUÊ 
Đọc Giô-suê Chương 1 
 
Bối cảnh 
Giô-suê là người phụ tá của Môi-se, người được Đức Chúa Trời chọn để trở thành người lãnh đạo Y-
sơ-ra-ên sau khi Môi-se qua đời và là người sẽ dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào đất mà Đức Chúa Trời đã 
hứa ban cho Áp-ra-ham và con cháu ông. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Giô-suê có 4 đặc điểm (phẩm chất) giúp ông có thể làm những gì Đức Chúa Trời chọn ông 
để làm. Ghép đặc điểm với câu Kinh Thánh mô tả nó: 
 

a) Đức tin                 ___d___ 1 Cô-rinh-tô 16:13 
b) Sự vâng lời    ___c___ Ê-phê-sô 6:10 
c) Sức mạnh    ___b___ Hê-bê-rơ 4:12(a) 
d) Can đảm    ___a___ Gia-cơ 2:17 

 
2) Giô-suê được Chúa truyền phải mạnh mẽ và can đảm.  Có điều gì bạn cần để được can đảm 
không? 
Một bài kiểm tra lớn, một buổi biểu diễn, di chuyển đến một khu vực mới, một căn bệnh trong gia đình 
của bạn. 
 
3) Kinh Thánh nói rằng Lời của Đức Chúa Trời là sống và linh nghiệm. Cách bạn có thể làm 
cho Lời Đức Chúa Trời trở thành sống và linh nghiệm trong đời sống bạn: 
• Trong các hoạt động   Chơi theo luật lệ. 
• Tại trường   Tử tế, đặc biệt với các học sinh không nổi tiếng  
• Tại hội thánh    Ghi nhớ các câu Kinh Thánh.  
• Tại nhà    Sống hòa thuận với cha mẹ và anh chị em.   
• Khi không ai ở bên cạnh   Suy nghĩ những điều tốt và tinh sạch 

 
Câu gốc 
“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm” (Hê-bơ-rơ 4:12). 
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BÀI HỌC # 9: GHÊ-ĐÊ-ÔN 
Đọc Các Quan Xét Chương 6 & 7 
 
Bối cảnh 
Có một thời gian trong lịch sử Y-sơ-ra-ên được gọi là giai đoạn của các quan xét. Giai đoạn này xảy 
ra giữa sự chết của Giô-suê và chức vụ của Sa-mu-ên (có nhớ đứa trẻ lớn lên trong đền thờ không? 
Chúng ta sẽ thăm cậu bé sau này). Có một chu kỳ đặc trưng cho giai đoạn này: Dân Y-sơ-ra-ên không 
chú ý nhiều đến Đức Chúa Trời và bắt đầu thờ các thần khác của các dân tộc xung quanh họ. Đức 
Chúa Trời cho phép kẻ thù của Y-sơ-ra-ên đánh bại họ. Điều này sẽ thu hút sự chú ý của Y-sơ-ra-ên 
trở lại và họ sẽ kêu cầu Chúa cứu họ. Đức Chúa Trời sau đó sẽ dấy lên một quan xét để giải cứu họ 
khỏi kẻ thù của họ. Ghê-đê-ôn là một trong các quan xét này. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Đức Chúa Trời xem Ghê-đê-ôn như thế nào? 

Là một dũng sĩ (Các Quan Xét 6:12). 
 
2) Ghê-đê-ôn xem chính mình như thế nào? 
Là người yếu nhất trong gia đình ông (Các Quan Xét 6:15). 
 
3) Điều này bảo bạn điều gì về cách Đức Chúa Trời thấy bạn và cách bạn thấy chính mình? 
Đức Chúa Trời có một chương trình cho bạn và thấy bạn có thể là ai và bạn có thể làm gì. 
  
4) Ghê-đê-ôn có 4 phẩm chất cho phép Đức Chúa Trời dấy ông lên làm quan xét và nhà lãnh 
đạo của Y-sơ-ra-ên.  Ghép các phẩm chất của ông với câu Kinh Thánh mô tả tốt nhất các phẩm 
chất này. 
1) Sẵn sàng với Đức Chúa Trời               ____3___ Các Quan Xét 6:14-16 
2) Sự tin cậy Chúa   ____2___ Các Quan Xét 6:27 
3) Sức mạnh    ____1___ Các Quan Xét 6:17-18 
4) Sự khiêm nhường                                ____4___Các Quan Xét 8:22-23  
 
5) Bạn có thể là một “dũng sĩ” cho Đức Chúa Trời trong những cách gì? 
Đại diện Đức Chúa Trời trong mọi lời nói và hành động của bạn, đứng lên vì những điều đúng, tránh 
xa điều sai. 
 
6) Cách bạn có thể thực hành sẵn sàng cho Đức Chúa Trời trong: 
• Nhà    Cầu nguyện vào bữa ăn tối. 
• Trường   Làm bạn với một học sinh mới. 
• Hội thánh   Tham gia, hát, lắng nghe bài học. 
• Các hoạt động  Tình nguyện giúp làm những gì cần làm. 

Câu gốc 
“Hỡi người dũng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi” (Các Quan Xét 6:12). 
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BÀI HỌC # 10: SAM-SÔN 
 

Đọc Các Quan Xét Chương 13 
 
Bối cảnh 
Có một thời gian trong lịch sử Y-sơ-ra-ên được gọi là giai đoạn của các quan xét. Giai đoạn này xảy 
ra giữa sự chết của Giô-suê và chức vụ của Sa-mu-ên (có nhớ đứa trẻ lớn lên trong đền thờ không? 
Chúng ta sẽ thăm cậu bé sau này). Có một chu kỳ đặc trưng cho giai đoạn này: Dân Y-sơ-ra-ên không 
chú ý nhiều đến Đức Chúa Trời và bắt đầu thờ các thần khác của các dân tộc xung quanh họ. Đức 
Chúa Trời cho phép kẻ thù của Y-sơ-ra-ên đánh bại họ. Điều này sẽ thu hút sự chú ý của Y-sơ-ra-ên 
trở lại và họ sẽ kêu cầu Chúa cứu họ. Đức Chúa Trời sau đó sẽ dấy lên một quan xét để giải cứu họ 
khỏi kẻ thù của họ. Sam-sôn là một trong những quan xét này. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Điều gì đặc biệt về Sam-sôn? 
Ông được biệt riêng cho mục đích của Đức Chúa Trời từ trong lòng mẹ (Các Quan Xét 13:5). 
 
2) Sức mạnh lớn của Sa-sôn đến từ đâu? 
Thánh Linh của Đức Chúa Trời (Các Quan Xét 14:6). 
 
3) Tại sao sức mạnh lìa khỏi Sam-sôn? 
Sam-sôn phá vỡ giao ước với Đức Chúa Trời (Các Quan Xét 16: 17-19). 
 
4) Là một Cơ Đốc nhân, Đức Thánh Linh sống trong chúng ta và không bao giờ lìa chúng ta.  
Nhưng chúng ta phải để Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta.  Một số cách gì chúng ta 
có thể cho phép Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta?  
Cầu xin Ngài, ghi nhớ các câu Kinh Thánh, vâng theo các mạng lệnh của Ngài. 
 
5) Chúng ta nhận từ Đức Thánh Linh hai điều gì? 
Sức mạnh qua sự khôn ngoan và năng lực qua tri thức (Châm Ngôn 24:5). 
 
6) Cách bạn có thể là một nhân chứng mạnh mẽ cho Chúa tuần này: 
• Với gia đình   Cầu nguyện cho mỗi thành viên gia đình. 
• Tại trường   Mời một bạn mới cùng lớp ăn trưa với bạn. 
• Với bạn bè   Giữ ngôn ngữ bạn trong sạch. 
• Trong các hoạt động: Làm một dự án tiếp cận cộng đồng với một nhóm. 

 
Câu gốc 
“Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em...” (Cô-lô-se 3:16). 
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BÀI HỌC # 11: RU-TƠ 
 
Đọc Ru-tơ 1:1-16 

 
Bối cảnh 
Câu chuyện về Ru-tơ được đặt trong thời của các quan xét và xảy ra trong một thời gian hòa bình tạm 
thời giữa Y-sơ-ra-ên và nước Mô-áp. 

 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 

1) Hai phẩm chất Ru-tơ bày tỏ với Na-ô-mi trong câu chuyện này là gì?  
1. Lòng tốt (Ru-tơ 1: 8). 
2. Sự tận hiến (Ru-tơ 1:16). 
 
2) Bởi vì lòng tốt và sự tận hiến của Ru-tơ, bà được biết là một người đàn bà hiền đức (Ru-tơ 
3:11).  Châm Ngôn 31 mô tả một người đàn bà hiền đức.  Liệt kê 5 trong các đặc điểm đó 
(Chúng cũng là các đặc điểm tốt cho các người nam): 
• Làm việc chăm chỉ (Câu 17). 
• Quan tâm và giúp đỡ người nghèo (Câu 20). 
• Lòng tự trọng (Câu 25). 
• Khôn ngoan (Câu 26). 
• Tôn kính Đức Chúa Trời (Câu 30). 

 
3) Đức Chúa Trời chọn để hành động qua Ru-tơ để tiếp tục chương trình cứu rỗi của Ngài và 
ban phước cho Ru-tơ và Bô-ô có một con trai.  Người đó là ai và tại sao người đó là quan 
trọng? 
Ô-bết con trai của họ là ông nội của vua Đa-vít (Ru-tơ 4:17). 
 
4) Đức Chúa Trời muốn bạn tận hiến với Đức Chúa Trời và những người khác. Cách bạn sẽ 
thực hành tận hiến với: 
• Đức Chúa Trời  Dành thì giờ với Ngài trong sự cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. 
• Gia đình     Cầu nguyện cho tất cả gia đình của bạn. 
• Bạn bè         Tham gia các hoạt động và khích lệ họ. 
• Một giáo sĩ   Viết thư khích lệ. 
• Hội thánh    Tham dự thường xuyên, dâng phần mười 
• Giáo viên của bạn  Học những gì cô hoặc thầy dạy bạn. 

 
Câu gốc 
“Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau” 
(Rô-ma 12:10). 
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BÀI HỌC # 12: SA-MU-ÊN 
 

Đọc: 1 Sa-mu-ên Chương 3 
 
Bối cảnh 
Sa-mu-ên được mẹ dâng cho Chúa trước khi ông được sinh ra và lớn lên phục vụ Chúa trong đền 
tạm.  Sa-mu-ên trở thành quan xét cuối cùng của Y-sơ-ra-ên và tiên tri người Đức Chúa Trời sử dụng 
để lập vua đầu tiên trong Y-sơ-ra-ên. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) 5 phẩm chất gì cho bạn biết về đặc tính của cậu bé Sa-mu-ên? 
1. Thờ phượng (Tôn kính Đức Chúa Trời trong tất cả những gì cậu làm) (1 Sa-mu-ên 1:28) 
2. Phục vụ (đáp ứng nhu cầu của người khác) (1 Sa-mu-ên 2:18). 
3. Lớn lên trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời (1 Sa-mu-ên 2:21). 
4. Lớn lên, càng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va và mọi người (1 Sa-mu-ên 2:26). 
5. Nói lời của Đức Chúa Trời (1 Sa-mu-ên 3:19). 
 
2) Đức Chúa Trời sử dụng Sa-mu-ên như thế nào sau khi Ngài bày tỏ chính Ngài cho Sa-mu-
ên? 
Nói lời của Đức Chúa Trời cho tất cả dân Y-sơ-ra-ên (1 Sa-mu-ên 4:1). 
 
) Là một cậu bé, Sa-mu-ên học biết cách để phục vụ Đức Chúa Trời. Những cách bạn có thể 
thực hành phục vụ Đức Chúa Trời: 
• Với thái độ của bạn  Đức Chúa Giê-su sẽ làm gì 
• Trong thì giờ rãnh của bạn  Giúp các dự án phục vụ 
• Với khả năng của bạn   Học sử dụng một nhạc cụ 
• Tại nhà    Giúp chăm sóc nhà cửa  
• Tại hội thánh    Tham gia ban hát, tập kịch. 

 
Câu gốc 
“Còn cậu bé Sa-mu-ên càng lớn lên, càng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va và mọi người” (1 Sa-
mu-ên 2:26). 
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BÀI HỌC # 13: SAU-LƠ (Phần 1) 
Đọc 1 Sa-mu-ên Chương 10 
Bối cảnh 
Khi Sa-mu-ên đã già, ông chỉ định các con trai ông làm các quan xét trên Y-sơ-ra-ên.  Nhưng họ 
không đi theo gương của Sa-mu-ên và họ là những người không thành thật. Vì vậy tất cả các trưởng 
lão Y-sơ-ra-ên tập họp và đến cùng Sa-mu-ên và nói: “Các con trai ông lại chẳng noi theo gương của 
ông. Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đã 
có rồi.”  Sa-mu-ên đem lời yêu cầu của trưởng lão đến với Chúa. Chúa đã biết rằng dân Y-sơ-ra-ên 
đã từ chối Ngài là Vua của họ, vì vậy Chúa trả lời Sa-mu-ên: “Hãy nghe theo lời họ và cho họ một 
vua.” 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Sa-mu-ên phản ứng như thế nào với các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên khi họ cầu xin một vua? 
Ông không hài lòng và cầu xin Đức Chúa Trời những gì ông nên bảo họ (1 Sa-mu-ên 8:6). 
 
2) Câu trả lời của Đức Chúa Trời cho Sa-mu-ên là gì? 
Cảnh cáo họ và bảo họ những gì vua là người cai trị sẽ làm (1 Sa-mu-ên 8: 7-9). 
 
3) Sau-lơ phản ứng như thế nào khi Sa-mu-ên bảo ông rằng ông được Đức Chúa Trời chọn 
làm vua của Y-sơ-ra-ên? 
Tôi là ai? (Ông nghĩ mình không xứng đáng) (1 Sa-mu-ên 9:21). 
 
4) Sa-mu-ên hứa gì với Sau-lơ? 
Rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đến trên ông và thay đổi ông (1 Sa-mu-ên 10:6). 
 
5) Sau-lơ làm gì khi ông sắp được giới thiệu cho dân chúng như là vua của họ? 
Ông trốn. Ông sợ và không tin cậy quyền năng của Đức Chúa Trời để làm công việc (1 Sa-mu-ên 
10:22). 
 
Kinh Thánh bảo chúng ta rằng Y-sơ-ra-ên muốn giống như mọi dân tộc khác và có một vua dù điều đó 
có nghĩa là từ chối Đức Chúa Trời. 
 
6) Bạn có từng cảm thấy thích bạn muốn giống như mọi người khác hoặc đồng ý với mọi 
người khác thậm chí nếu điều đó có nghĩa là có một lựa chọn sai?  Bạn có thể thực hành có 
các lựa chọn tốt như thế nào? 
Chớ mỏi mệt khi làm việc thiện (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:13). 
Câu chuyện của Sau-lơ kể về một người được Đức Chúa Trời chọn để làm một việc quan trọng 
nhưng không tin rằng ông có thể làm điều đó. Đức Chúa Trời có thể chọn bạn làm điều gì đó lớn cho 
Ngài. 
7) Làm thế nào bạn có thể tin chắc rằng bạn sẽ có thể làm điều đó? 
Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng (Đức Chúa Giê-su) ban thêm sức cho tôi (Phi-líp 4:13). 
 
Câu gốc 
 “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm Ngôn 
3:5). 
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BÀI HỌC # 14: SAU-LƠ (Phần 2) 
 

Đọc  1 Sa-mu-ên Chương 12 & 13 
 
Bối cảnh 
Y-sơ-ra-ên đã từ chối Đức Chúa Trời là Vua của họ, và Sa-mu-ên chỉ định Sau-lơ làm vua của Y-sơ-
ra-ên. Nhưng Sa-mu-ên nhắc nhở Y-sơ-ra-ên rằng điều này không phải là sự lựa chọn của Đức Chúa 
Trời: “Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài; vì khá xem những việc lớn 
lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào! Nhưng nếu các ngươi cứ làm ác, thì các ngươi và vua 
các ngươi chắc sẽ bị diệt vong.” 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Sa-mu-ên hướng dẫn Sau-lơ làm gì sau khi ông được xức dầu làm vua? 
Chờ đợi ông (Sa-mu-ên) trước khi dâng tế lễ (1 Sa-mu-ên 10:8). 
 
2) Sa-mu-ên cầu xin Chúa làm gì trong mùa gặt? 
Sa-mu-ên cầu xin Chúa cho có sấm sét và mưa (1 Sa-mu-ên 12:17). 
 
3)Tại sao Sa-mu-ên làm điều này? 
Để cho họ thấy họ đã làm điều ác vì đã xin một vua (1 Sa-mu-ên 12:17). Lưu ý: trời không bao giờ 
mưa trong mùa gặt. Sa-mu-ên làm điều này cho dân Y-sơ-ra-ên thấy rằng mặc dù họ có một vua, 
nhưng Đức Chúa Trời vẫn tể trị và họ nên tôn thờ và vâng lời Ngài. 
 
4) Dân Phi-li-tin đang chuẩn bị chiến tranh chống lại dân Y-sơ-ra-ên.  Quân đội của Sau-lơ đã 
làm gì khi họ thấy quân đội Phi-li-tin? 
Họ trở nên sợ hãi, ẩn trốn và bắt đầu tản lạc (1 Sa-mu-ên 13:6-8). 
 
5) Sa-mu-ên đã không đến Ghinh-ganh chính xác ngay khi Sau-lơ mong đợi ông.  Sau-lơ đã 
làm gì? 
Ông đã tiến tới và dâng tế lễ, mặc dù ông đã được bảo không được làm vậy (1 Sa-mu-ên 13:9). 
 
6) Hậu quả về sự không vâng lời của Sau-lơ là gì? 
Đức Chúa Trời đã lấy quyền cai trị khỏi Sau-lơ và ban cho một người khác (1 Sa-mu-ên 13:14). 
 
Mặc dù Sau-lơ là một anh hùng của Kinh Thánh và Đức Chúa Trời đã làm những việc lớn qua ông, 
nhưng ông vẫn có những lựa chọn sai lầm và phải đối diện với hậu quả của những lựa chọn đó. 
 
7) Nếu bạn có một lựa chọn sai, bạn nên làm gì? 
• Nhận biết hoặc thừa nhận sự lựa chọn sai lầm của bạn và sau đó quay lại và thực hiện sự lựa 

chọn đúng. 
• Chấp nhận các hậu quả. 

 
Câu gốc 
“Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài; vì khá xem những việc 
lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào!” (1 Sa-mu-ên 12:24). 
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BÀI HỌC # 15: ĐA-VÍT (Phần 1) 
 

Đọc 1 Sa-mu-ên Chương 16:1-13; Thi Thiên 8 
 
Bối cảnh 
Sau-lơ đã vi phạm các mạng lệnh của Chúa và các lời hướng dẫn của Sa-mu-ên.  Sa-mu-ên nói với 
Sau-lơ: “Ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ bỏ ngươi, để ngươi chẳng còn 
làm vua của Y-sơ-ra-ên nữa!”  Sa-mu-ên sau đó bảo Sau-lơ rằng vương quốc của ông sẽ bị xé khỏi 
ông và được ban cho một người khác – cho người tốt hơn ông! 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Tại sao Đa-vít không được trình diện trước tiên với Sa-mu-ên cùng với các anh mình? 
Đa-vít đang chăn chiên (1 Sa-mu-ên 16:11). 
 
2) Tại sao Đức Chúa Trời chọn Đa-vít trên các anh của ông? 
Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng hoặc thái độ của Đa-vít (1 Sa-mu-ên 16:7). 
 
3) Chúng ta có một manh mối về tính cách của Đa-vít trước đây trong I Sa-mu-ên.  Ông được 
mô tả như thế nào? 
Đa-vít được mô tả là người theo lòng của Đức Chúa Trời (1 Sa-mu-ên 13:14). 
 
4) Đa-vít là một người chăn chiên.  Ai là một người khác được mô tả là người chăn chiên? 
Đức Chúa Giê-su Christ là người chăn hiền lành (Giăng 10:14). 
 
5) Là một người chăn chiên đã giúp Đa-vít như thế nào để phát triển các kĩ năng trở thành một 
vua tốt?  
Đa-vít đã học can đảm, quan tâm và tinh thần trách nhiệm (1 Sa-mu-ên 17:34). 
 
6) Đọc Thi Thiên 8.  Đa-vít hiểu gì về Đức Chúa Trời và về con người? 
Đức Chúa Trời tạo nên mọi sự. Đức Chúa Trời là cao hơn bất cứ người nào và nên được ca ngợi. 
 
7) Đức Chúa Trời lập một lời hứa với Đa-vít. Lời hứa đó là gì? 
Một trong các con cháu của Đa-vít sẽ là vua đời đời (2 Sa-mu-ên 7:16). 
 
8) Bạn có thể thực hành là một người theo lòng của Đức Chúa Trời bằng cách gì? 
• Học Lời Đức Chúa Trời – những gì làm đẹp lòng Ngài. 
• Vâng theo lời Ngài. 

 
Câu gốc 
“Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (1 Sa-mu-ên 16:7). 
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BÀI HỌC # 16: ĐA-VÍT (Phần 2) 
Đọc 1 Sa-mu-ên Chương 17 
 
Bối cảnh 
Dân Phi-li-tin và dân Y-sơ-ra-ên là các kẻ thù cay đắng. Họ đã chiến đấu với nhau kể từ thời Giô-suê 
và dân Y-sơ-ra-ên vượt qua sông Giô-đanh và bước vào Đất Hứa. Bực tức về thất bại gần đây với Y-
sơ-ra-ên, một lần nữa dân Phi-li-tin chuẩn bị gây chiến tranh chống lại Y-sơ-ra-ên. Hình dung một 
thung lũng, nằm giữa hai ngọn đồi lớn. Dân Phi-li-tin tập trung quân lính của họ và cắm trại trên một 
ngọn đồi. Vua Sau-lơ và đạo binh Y-sơ-ra-ên dựng trại ở trên ngọn đồi đối diện. Cả hai trại ngồi nhìn 
nhau trong nhiều ngày mà không làm gì cả. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh: 
1) Thách thức của Gô-li-át với Y-sơ-ra-ên là gì? 
 “Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta. Dân của người thua cuộc sẽ làm tôi tớ 
cho dân của người chiến thắng” (1 Sa-mu-ên 17:8-9). 
 
2) Phản ứng của Y-sơ-ra-ên là gì? 
Mọi người, bao gồm vua Sau-lơ hoảng hồn và sợ hãi (1 Sa-mu-ên 17:11). 
 
3) Tại sao Đa-vít giận Gô-li-át? 
Bởi vì Gô-li-át không tôn trọng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên (1 Sa-mu-ên 17:26). 
 
4) Điều này bảo bạn điều gì về thái độ của Đa-vít đối với Đức Chúa Trời? 
Đức Chúa Trời phải được thờ phượng với lòng kính sợ. 
 
5) Bạn cảm thấy như thế nào khi người nào đó không tôn kính Đức Chúa Trời? 
Bạn có muốn đứng lên vì Đức Chúa Trời nếu như một trong những người bạn của bạn bị chọc ghẹo? 
 
6) Tại sao Đa-vít không sợ Gô-li-át? 
Đa vít đã chiến đấu với sư tử và gấu và Đức Chúa Trời đã bảo vệ ông. Đa vít tin cậy Đức Chúa Trời 
bảo vệ ông ta khỏi Gô-li-át (1 Sa-mu-ên 17:34-37). 
 
Dân Phi-li-tin đặt đức tin trong một người. Đa-vít đặt đức tin không phải trong một vua, một vũ khí, 
hoặc trong một quân đội, nhưng chỉ trong danh của Chúa Toàn Năng, Đức Chúa Trời của quân đội Y-
sơ-ra-ên. Đa-vít tin rằng Chúa, Đấng đã giải cứu ông khỏi hàm sư tử và hàm gấu sẽ giải cứu ông khỏi 
tay của một người. Đức Chúa Trời đã giúp đỡ Đa-vít, cũng là Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ bạn chiến 
thắng bất cứ vấn đề “KHỔNG LỒ” bạn đối diện. 
 
7) Bạn có biết ai đang đối diện một vấn đề “KHỔNG LỒ” không? Bạn có thể giúp đỡ như thế 
nào?  
_____________________________________________________________________ 
 
Câu gốc 
“Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài” (Ê-phê-sô 6:10). 
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BÀI HỌC # 17: ĐA-VÍT (PHẦN 3) 
 

Đọc Thi Thiên 51 
 
Bối cảnh 
Đa-vít, bây giờ là vua của Y-sơ-ra-ên, đã có quan hệ không đúng với Bát-sê-ba mặc dù ông biết bà là 
vợ của U-ri. Đa-vít cố gắng che giấu hành động của mình nhưng không thành công. Đa-vít đã gặp tiên 
tri Na-than, và sau khi thừa nhận tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời, ông đã viết Thi Thiên 51. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời làm gì? 
Làm sạch ông khỏi tội lỗi - thái độ và hành động sai trái của ông (Thi Thiên 51:2). 
 
2) Đa-vít nhận biết ông đã làm gì? 
Đa-vít đã làm điều sai và gian ác trước mặt Đức Chúa Trời (Thi Thiên 51:4). 
 
3) Sau đó Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời làm gì cho ông? 
Tạo nên một tấm lòng trong sạch – một thái độ tinh sạch (Thi Thiên 51:10). 
 
4) Đa-vít nhận biết Đức Chúa Trời thật sự muốn điều gì cho một tế lễ? 
Sự vâng lời (Thi Thiên 51:17). 
 
Bạn và tôi giống Đa-vít rất nhiều. Tấm lòng của chúng ta không tinh khiết và khi bạn hoặc tôi làm điều 
sai trái hoặc có những suy nghĩ sai lầm, Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải có sự buồn rầu tin kính 
và từ bỏ những sai lầm chúng ta làm, xưng tội và cầu xin Ngài tha thứ. 
 
5) Đức Chúa Trời muốn bạn có các quyết định tốt.  Bạn có thể thực hành làm điều này như thế 
nào? 
Sống theo lời Ngài (Thi Thiên 119: 9). 
 
6) Bạn có thể thực hành cách sống theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời như thế nào? 
Ghi nhớ các câu Kinh Thánh và vâng giữ chúng (Thi Thiên 119:11). 
 
Câu gốc 
“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời 
Chúa” (Thi Thiên 119:9). 
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BÀI HỌC # 18: SA-LÔ-MÔN (Phần 1) 
 

Đọc 1 Các Vua 3:1-14 
 
Bối cảnh 
Sau khi con trai đầu tiên của Đa-vít và Bát-sê-ba chết, Bát-sê-ba đã sinh ra một con trai khác, và họ 
đặt tên người là Sa-lô-môn. Sa-lô-môn trở thành vua của Y-sơ-ra-ên sau khi vua Đa-vít băng hà. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Sa-lô-môn cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ông điều gì? 
Sự khôn ngoan để cai trị dân Y-sơ-ra-ên (1 Các Vua 3:9). 
 
Đọc Châm Ngôn 2:1-15 
Châm Ngôn là một sách trong Kinh Thánh, đó là một sách hướng dẫn huấn luyện về các luân lý tin 
kính và đạo đức.  Các luân lý là một sự đo lường hay tiêu chuẩn về những gì là đúng và sai, hoặc tốt 
và xấu.  Đạo đức là những gì bạn làm dựa trên các luân lý của bạn. Vua Sa-lô-môn viết nhiều Châm 
Ngôn.  Đây là những gì vua Sa-lô-môn nói về tầm quan trọng của sự khôn ngoan: 
 
2) Một số ích lợi của sự khôn ngoan là gì? 
• Bạn sẽ có sự hiểu biết về những gì là đúng. (Châm Ngôn 2: 9). 
• Bạn sẽ có sự hiểu biết để bảo vệ bạn khỏi làm sai. (Châm Ngôn 2:11). 
• Bạn sẽ được cứu khỏi việc đi theo điều ác. (Châm Ngôn 2:12). 

 
3) Làm thế nào bạn có được sự khôn ngoan? 
• Tích trữ lời Đức Chúa Trời trong tâm trì và tấm lòng. (Châm Ngôn 2: 1). 
• Lắng nghe sự khôn ngoan và cố gắng để hiểu nó. (Châm Ngôn 2: 2). 
• Cầu xin sự khôn ngoan (có nhớ lời cầu nguyện của Sa-lô-môn không?) (Châm Ngôn 2: 3). 
• Tìm kiếm sự khôn ngoan giống như bạn tìm bửu vật ẩn bí. (Châm Ngôn 2: 4). 

 
4) Những lựa chọn gì đôi khi bạn đối mặt mà có thể là khó khăn? 
1. Là thành thật. 
2. Nghĩ về các ý tưởng, lời nói hay hình ảnh không tinh sạch. 
 
5) Bạn thực hành như thế nào để có các quyết định khôn ngoan? 
1. Nghĩ về Đức Chúa Giê-su sẽ làm gì. 
2. Cầu hỏi lời khuyên từ những người khôn ngoan – cha mẹ, mục sư và giáo viên. 
 
Câu gốc 
“Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng” 
(Châm Ngôn 2:6). 
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BÀI HỌC # 19: SA-LÔ-MÔN (Phần 2) 
 
Bối cảnh 
Sa-lô-môn đạt được nhiều điều trong 40 năm khi ông làm vua cai trị trên Y-sơ-ra-ên. 

 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Kể tên chan điều Sa-lô-môn, vua của Y-sơ-ra-ên, đạt được: 
1. Ông xây đền thờ cho Chúa. (1 Các Vua 6:2). 
2. Ông xây cung điện của mình. (1 Các Vua 7:2). 
3. Danh tiếng. (1 Các Vua 10:1). 
4. Ông trở nên giàu có và khôn ngoan hơn tất cả các vua khác. (1 Các Vua 10:23). 
 
Đọc 1 Các Vua 11:1-13 
2) Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Y-sơ-ra-ên không được làm gì?  Tại sao? 
Họ không được kết hôn với phụ nữ của các nước khác đã thờ lạy các thần khác. Vì vậy, họ sẽ bắt đầu 
thờ lạy các thần khác. 
 
3) Tại sao Chúa giận Sa-lô-môn? 
Ông đã bắt đầu thờ lạy các thần khác. 
 
4) Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ làm gì vì sự không vâng lời của Sa-lô-môn? 
Ngài lấy vương quốc của ông khỏi con trai ông. 
 
Sa-lô-môn là một anh hùng lớn của Kinh Thánh.  Ông là vua cai trị Y-sơ-ra-ên 40 năm.  Ông có sự 
khôn ngoan và sự giàu có hơn bất kỳ người nào đã từng sống hoặc sẽ sống. Ông đã đạt được tất cả 
những gì ông mong ước. 

 
5) Bạn có các mục tiêu gì mà bạn muốn đạt được? 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
 
Trong quá trình đạt được những mục đích đó, Sa-lô-môn cũng đã chọn không vâng lời Đức Chúa 
Trời, và quay lưng lại với Ngài. Hãy nhớ gương của Sa-lô-môn; Đức Chúa Trời muốn sự vâng phục 
của bạn hơn tất cả những điều khác. Đừng để những ham muốn của bạn ngăn cản bạn vâng lời Đức 
Chúa Trời. 
 
6) Bạn có thể thực hành vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào trong khi đạt được các mục tiêu 
đó? 
Làm mọi điều để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn người ta.  
 
Câu gốc 
“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà 
đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). 
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BÀI HỌC # 20: GIỚI THIỆU Ê-LI (Phần 1) 
Bối cảnh 
Trước khi chúng ta gặp tiên tri Ê-li, chúng ta cần có một chút bài học lịch sử để hiểu tại sao Đức Chúa 
Trời sai tiên tri Ê-li đến với Y-sơ-ra-ên và vua A-háp, vua của Y-sơ-ra-ên vào thời gian đó. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Hai điều răn đầu tiên của Mười Điều Răn là gì? 
1. Giữ Đức Chúa Trời là Đấng quan trọng nhất trong đời sống bạn. (Xuất 20:3). 
2. Chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời. (Xuất 20:4). 
 
2) Tại sao Đức Chúa Trời lấy vương quốc của Sa-lô-môn khỏi vua? 
Sa-lô-môn đã không giữ điều răn của Đức Chúa Trời và ông thờ lạy các thần khác. (1 Các Vua 11:9-
11). 
 
Khi Rô-bô-am làm vua, thì dân Y-sơ-ra-ên bị chia làm hai vương quốc: vương quốc phía bắc được gọi 
là Y-sơ-ra-ên, thủ đô là Sa-ma-ri, và vương quốc phía Nam được gọi là Giu-đa, thủ đô là Giê-ru-sa-
lem. 
 
3) Ghép vua với đặc điểm cai trị của vua (a = ác, t = thiện): 
a) Sa-lô-môn b) Giê-rô-bô-am c) Rô-bô-am   d) A-bi-giam e) A-sa  f) Na-đáp 
g) Ba-ê-sa h) Ê-la      i) Xim-ri   j) Ôm-ri k) A-háp 
 
__c__ Con trai của Sa-lô-môn, chỉ Giu-đa vẫn trung thành với vua [a] (1 Các Vua 14:21) 
__i__ Vua của Y-sơ-ra-ên trong 7 ngày [a] (1 Các Vua 16:15) 
__d__Vua của Giu-đa, con trai của Rô-bô-am [a] (1 Các Vua 14:31) 
__e__Vua của Giu-đa 41 năm, làm điều thiện trước mặt Chúa, [t] (1 Các Vua 15:11) 
__b__ Quan chức của Sa-lô-môn, được chọn làm vua & dẫn Y-sơ-ra-ên vào sự thờ lạy thần tượng [a] 
(1 Các Vua 12:20) 
__f__ Con trai của Giê-rô-bô-am, vua của Y-sơ-ra-ên trong 2 năm, bị Ba-ê-sa giết chết [e] (1 Các Vua 
15:28) 
__a__Vua của cả Y-sơ-ra-ên, không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi đi theo các thần khác (1 Các 
Vua 11:9-11) 
__k__ Làm điều ác hơn tất cả các vua trước ông ta [a] (1 Các Vua 16:30) 
__j__ Tướng của quân đội Y-sơ-ra-ên, được chọn bởi dân Y-sơ-ra-ên [a] (1 Các Vua 16:16) 
__h__ Vua của Y-sơ-ra-ên trong 2 năm, bi Xim-ri giết chết [e] (1 Các Vua 16:8)  
__g__   Vua của Y-sơ-ra-ên trong 24 năm, đã giết tất cả gia đình của Giê-rô-bô-am [a] (1 Các Vua 
15:28) 
 
4) Điều tương tự gì bạn để ý về đa số các vua này? (Ẩn ý: 1 Các Vua 16:30). 
Họ làm điều ác hơn các vua trước họ. 
 
Câu hỏi: Bạn nghĩ lý do gì điều này đã xảy ra? 
Mỗi vua làm gương cho những người đi theo ông. Nhiều lần đó là con trai của họ. 
 
Câu hỏi: Con cái, tại sao bạn nghĩ rằng cha của bạn dẫn bạn đến lớp học Kinh Thánh này? 
Để bạn học cách thờ phượng Đức Chúa Trời và bạn không quên Ngài. Để bạn có thể dạy con cái của 
bạn về Đức Chúa Trời, và để họ có thể dạy con cái của họ về Đức Chúa Trời. 
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BÀI HỌC # 21: Ê-LI (Phần 2) 
 
Đọc 1 Các Vua 17:1, & Chương 18 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
 
1) Tại sao vua A-háp tìm kiếm Ê-li? 
A-háp tức giận Ê-li. Có một nạn đói nghiêm trọng bởi vì Ê-li nói rằng sẽ không có mưa trong 3 năm 
cho đến khi ông nói (1 Các Vua 17:1). 
 
2) Khi Ê-li đi đến để gặp vua A-háp, ông đối đầu vua về việc gì? 
A-háp đã từ bỏ các mạng lệnh của Chúa và thờ lạy các thần khác (đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời 
đã cho nạn đói xảy ra - Ê-li là sứ giả duy nhất) (1 Các Vua 18:18). 
 
3) Ê-li yêu cầu điều gì từ vua A-háp và dân Y-sơ-ra-ên? 
Họ phải quyết định – thờ phượng hoặc Đức Chúa Trời hoặc Ba-anh (1 Các Vua 18:21). 
 
4) Tại sao Đức Chúa Trời cho phép Ê-li thách thức các tiên tri Ba-anh đến một cuộc thi đấu? 
Để cho họ thấy ai thật sự là Đức Chúa Trời. 
 
5) Kết quả của cuộc thi đấu phục vụ mục đích của Đức Chúa Trời như thế nào? 
Dân sự nhớ rằng Đức Chúa Trời duy nhất là Đức Chúa Trời – và họ trở lại thờ phượng Ngài (1 Các 
Vua 18:39). 
 
Ê-li có hai đặc tính rất quan trọng mà Đức Chúa Trời muốn bạn có trong đời sống của bạn: Một đức 
tin dạn dĩ, và sự tin chắc hoàn toàn trong Ngài. 
 
6) Một gương trong câu chuyện này về cách Ê-li bày tỏ đức tin trong Đức Chúa Trời là gì? 
Đứng lên vì Đức Chúa Trời chống lại A-háp với tất cả các tiên tri và tin Đức Chúa Trời chân thật. 
 
7) Một gương trong câu chuyện này về cách Ê-li bày tỏ sự tin chắc trong Đức Chúa Trời là gì? 
Biết rằng Đức Chúa Trời sẽ trả lời cầu nguyện của ông và thiêu tế lễ để cho thấy rằng Ngài là Đức 
Chúa Trời chân thật.  
 
8) Một cách gì bạn có thể thực hành để có đức tin trong Đức Chúa Trời? 
Tiếp nhận Đức Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi và Chúa, cầu nguyện. 
 
9) Một cách gì bạn có thể thực hành để có sự tin chắc trong Đức Chúa Trời? 
Nói với người khác về Đức Chúa Giê-su và tại sao Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Chúa của bạn. 
 
Câu gốc 
“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ 
của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bê-rơ 11:1). 
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BÀI HỌC # 22: Ê-LI (Phần 3) 
 
Đọc 1 Các Vua 17 

 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Đức Chúa Trời đã làm gì để xây dựng sự tin chắc của Ê-li trong Ngài?? 
• Đức Chúa Trời không cho mưa trong ba năm. (1 Các Vua 17:1). 
• Chim quạ mang thức ăn cho ông, có nước uống trong khe. (1 Các Vua 17:4-6). 
• Vò bột và bình dầu của bà góa không cạn hết. (1 Các Vua 17: 16). 
• Chúa làm cho bé trai sống lại. (1 Các Vua 17: 22). 

 
2) Các người cha: Một tả một thời gian khi Đức Chúa Trời hoặc chu cấp cho bạn hoặc dẫn bạn 
qua một sự kiện đã giúp bạn phát triển sự tin chắc trong Ngài. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
3) Điều gì là song song giữa sự luyện tập thân thể của bạn và sự luyện tập đức tin của bạn? 
Khi bạn tập thể dục thân thể bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Khi bạn luyện tập hoặc sử dụng đức tin 
của bạn, đức tin của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. 
 
4) Bạn có thể thực hành phát triển sự tin chắc trong Đức Chúa Trời như thế nào? 
• Suy nghĩ về cách Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu của bạn (thực phẩm, quần áo, nhà ở...). 
• Thử sống theo cách Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta và xem điều gì xảy ra. 
• Nghe về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho người khác. 

 
Câu gốc 
“Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc 
gì, thì Ngài nghe chúng ta” (1 Giăng 5:14). 
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BÀI HỌC # 23: GIÓP 
 
Đọc Gióp Chương 1-Chương 2:10 
 
Bối cảnh 
Gióp là một người công bình [ông làm những điều ngay thẳng theo Đức Chúa Trời] ông là người giàu 
có.  Thậm chí sau khi mất hết mọi sự ông có và chịu đau đớn vì bệnh tật kinh khiếp, Gióp vẫn duy trì 
lòng trọn lành và tin cậy Đức Chúa Trời. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Đức Chúa Trời xem Gióp là người như thế nào? 
Một đầy tớ, công bình, trọn vẹn (không có lỗi), một người kính sợ Đức Chúa Trời và tránh điều ác 
(Gióp 1:8). 
 
2) Khi Gióp mất hết mọi sự ông có, bao gồm tất cả con cái, ông đáp ứng như thế nào? 
Ông thờ phượng Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài. Ông không đổ lỗi cho Đức Chúa Trời (Gióp 1:20-
22). 
 
3) Gióp làm gì với tấm lòng trọn lành trong tất cả điều này? 
Ông vẫn giữ lòng trọn lành và bền đỗ trong sự trọn lành (Gióp 2:3 & 9). 
 
Tấm lòng trọn lành bảo bạn cách hành xử chính mình và thực hiện lựa chọn đúng và sau đó giúp bạn 
đi theo sự lựa chọn đúng đó. Kinh Thánh nói rằng trải qua tất cả hoạn nạn của mình,  
Gióp vẫn giữ lòng trọn lành.  Gióp có thể chọn để không thờ phượng và tôn kính Đức Chúa Trời và 
thay vì đổ lỗi cho Đức Chúa Trời trong thời gian hoạn nạn của mình.  Ông có thể mất tấm lòng trọn 
lành của mình. 
 
4) Bạn có thể thực hành tấm lòng trọn lành như thế nào: 
• Tại nhà   Lắng nghe và hiếu kính cha mẹ - vâng lời lần đầu tiên. 
• Với bạn bè   Chắc chắn giữ lời của bạn kính sợ Đức Chúa Trời. 
• Tại trường   Làm bài tập của bạn. 
• Nơi làm việc         Luôn luôn làm công việc của bạn. 
• Với người hướng dẫn   Tôn trọng thẩm quyền của người hướng dẫn. 
• Với Đức Chúa Trời  Giữ tư tưởng, thái độ và lời nói của bạn tinh sạch. 

 
Hãy tin những lời Chúa chúng ta và Đức Chúa Trời chúng ta phán trong Kinh Thánh. Khi bạn bị thách 
thức để có một quyết định và bạn không chắc điều gì là quyết định đúng, hãy cầu xin Đức Chúa Trời 
giúp đỡ để bạn có quyết định đúng. 
 
Câu gốc 
“Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em” (Cô-lô-se 3:16). 
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BÀI HỌC # 24: NÊ-HÊ-MI 
 
Đọc Nê-hê-mi 1:1-11 
 
Bối cảnh 
Vào năm 606 TC, Đức Chúa Trời đã ban cho tiên tri Giê-rê-mi một sứ điệp cho tất cả dân Giu-đa và 
cho tất cả dân chúng ở Giê-ru-sa-lem: “Đức Chúa Trời đã sai các tiên tri đến với các ngươi nhiều lần 
cảnh cáo các ngươi đừng hầu việc và thờ lạy các thần khác. Nhưng các ngươi đã không lắng nghe 
hoặc chú ý. Vì vậy, Chúa Toàn năng đã phán rằng Ngài sẽ cho phép Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, 
hủy diệt Giê-ru-sa-lem, và lưu đày các ngươi đến Ba-by-lôn, phục vụ ông ta trong 70 năm.” 
 
Mặc dù đền thờ và các bức tường thành của Giê-ru-sa-lem bị phá hủy, nhưng Đức Chúa Trời không 
để dân Ngài trong cảnh lưu đày mãi mãi. 
 
Nê-hê-mi, một người Do Thái, sống ở Ba Tư (nước Iran ngày nay) trong thời trị vì của vua Ạt-ta-xét-xe 
I.  Nê-hê-mi được vua cho phép đi về Giê-ru-sa-lem.  Ông đã đến đó vào 445 TC và lãnh đạo dân 
chúng xây sửa các tường thành. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Nê-hê-mi cầu nguyện nhiều. Ông cầu nguyện cho ai? 
Toàn dân Y-sơ-ra-ên (Nê-hê-mi 1:6). 
 
2) Đức Chúa Trời bảo Sa-lô-môn làm gì khi Sa-lô-môn dâng hiến Đền thờ? 
Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và 
trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ (2 Sử 
Ký 7:14). 
 
3) Viết một lời cầu nguyện cho dân tộc của bạn và cầu nguyện cho họ tuần này. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
4) Nhiều người lập một danh sách mua sắm trước khi đi đến cửa hàng để giúp họ nhớ những 
gì để mua. Rất nhiều người cũng lập danh sách cầu nguyện để giúp họ nhớ ai hoặc những gì 
họ muốn cầu nguyện cho. Bạn sẽ đặt ai vào danh sách cầu nguyện của bạn và cầu nguyện cho 
họ tuần này? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Câu gốc 
“...Lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài” (Châm Ngôn 15:8). 
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BÀI HỌC # 25: Ê-SAI 
 
Đọc Ê-sai Chương 53 
 
Bối cảnh: 
Mặc dù Ê-sai sống hơn 700 năm trước Đức Chúa Giê-su Christ, nhưng Ê-sai báo trước nhiều điều về 
cuộc đời của Đức Chúa Giê-su: sự giáng sinh, chức vụ của Ngài, sự chết và sự phục sinh của Ngài. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Ghép những lời của Ê-sai với câu Tân Ước làm ứng nghiệm sự báo trước của ông. 

 
Sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-su  

__c__ “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu 
thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.” (Ê-sai 7:14). 

 
Cuộc đời và chức vụ của Đức Chúa Giê-su 

__b__ “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng 
tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ 
phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục.” (Ê-sai 61:1).  Đức Chúa Giê-su đã đến để 
cứu chúng ta khỏi sự giam cầm của tội lỗi. 
Sự chết của Đức Chúa Giê-su 
__a__ “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi 
sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.” 
(Ê-sai 53:5).  Đức Chúa Giê-su không chết vì những gì Ngài đã làm, nhưng vì những sai lầm của 
chúng ta. Bởi vì tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, sự chết của Đức Chúa Giê-su sẽ cứu 
những kẻ tin cậy Ngài. 
 

Sự phục sinh của Đức Chúa Giê-su 
__d__ “Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công 
bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người 
sẽ gánh lấy tội lỗi họ.” (Ê-sai 53:11).  Sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại và sẽ đem nhiều người đến sự 
cứu rỗi qua đức tin và sự tin cậy của họ trong Ngài bởi vì Ngài đã cất tội lỗi khỏi họ. 
 
Sự ứng nghiệm 
a) Ma-thi-ơ 27:26     b) Mác 10:1, Lu-ca 7:22     c) Lu-ca 1:31-34     d) Lu-ca 24:6-7 
 
Bởi vì những lời của Ê-sai có thể trở thành sự thật trong Đức Chúa Giê-su Christ, bạn có thể biết rằng 
những gì Kinh Thánh nói là thật. Bạn có thể biết rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng Ngài phán Ngài là 
Con Đức Chúa Trời, và con đường cứu rỗi duy nhất và mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời. 
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BÀI HỌC # 26: GIÊ-RÊ-MI 
Đọc Giê-rê-mi Chương 1 
 
Bối cảnh 
Giê-rê-mi là một tiên tri của Đức Chúa Trời ở Giu-đa. Chức vụ của ông bắt đầu vào năm 626 TC và 
tiếp tục trong 40 năm. Giê-rê-mi nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với Giu-đa và các dân tộc 
xung quanh Giu-đa vì sự gian ác của họ. Giê-rê-mi thúc giục dân sự ông ngừng thờ lạy các thần khác 
và bắt đầu đi theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Bởi vì sứ điệp của ông không phổ biến với các 
nhà lãnh đạo Do Thái, nên cuộc đời của Giê-rê-mi thường gặp nguy hiểm. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh: 
1) Ghép tình huống với câu Kinh Thánh có thể giúp bạn đứng lên vì Đức Chúa Trời: 
 
1. Một nhóm người tại trường đang chế giễu một đứa trẻ không được ai ưa thích. 
2. Bạn ở với nhóm người đang nói chuyện đùa bẩn thỉu.  Và đến lượt bạn. 
3. Đến lượt bạn làm đội trưởng cho trò chơi bóng đá được lựa chọn. Bạn thân nhất của bạn rất tệ về 

bóng đá và luôn luôn được chọn cuối cùng. Bạn biết điều này làm phiền anh ta rất nhiều, nhưng 
đồng đội của bạn bảo bạn đừng chọn anh ta. 

4. Bạn có một người bạn nói rằng anh ta không tin Đức Chúa Trời và việc đi nhà thờ là ngu ngốc. 
Bạn muốn nói với anh ta những gì bạn tin, nhưng bạn không muốn làm cho anh ta nổi giận. 

__4__ Lu-ca 9:26  Đừng xấu hổ về Đức Chúa Giê-su. 
__2__ Ê-phê-sô 5:4  Không nên nói tục tĩu hoặc nói đùa thô tục. 
__3__ Mác 12:28-31  Yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương người khác. 
__1__ Ê-phê-sô 4:29  Để những lời giúp ích người khác ra từ miệng bạn. 
 
2) Tại sao Kinh Thánh nói rằng cách nghĩ của Đức Chúa Trời là không rất phổ biến trong một 
số tình huống? 
Ý tưởng và đường lối của Đức Chúa Trời cao hơn ý tưởng và đường lối của chúng ta. (Ê-sai 55: 8). 
Khi ý tưởng và đường lối của chúng ta không phù hợp với của Ngài, thường thì chúng ta muốn đi theo 
ý tưởng và đường lối của chúng ta, hơn là ý tưởng và đường lối của Ngài.  
 
Chỉ bởi vì chúng ta không luôn luôn hiểu được cách nghĩ của Đức Chúa Trời, không có nghĩa là 
chúng ta chỉ có thể chọn khi nào vâng lời và khi nào không vâng lời Ngài. Bạn có một quyết định để 
thực hiện - cho dù đi cùng với đám đông hoặc đứng lên vì những gì Đức Chúa Trời phán. 
 
5) Đọc Giê-rê-mi 1:17-18.  Bạn có thể thực hành đứng lên vì Đức Chúa Trời như thế nào khi đó 
là một điều không phổ biến? 
• Biết lời Ngài và sẵn sàng đứng bởi lời Ngài. 
•  Cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn đi theo Ngài trong những tình huống khó khăn. 
 
Câu gốc 
“Ngươi hãy thắt lưng, chờ dậy” (Giê-rê-mi 1:17). 
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BÀI HỌC # 27: SA-ĐƠ-RẮC, MÊ-SÁC, & A-BẾT-NÊ-GÔ 
Đọc Đa-ni-ên Chương 3 
 
Bối cảnh 
Khoảng 600 TC, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn đến Giê-ru-sa-lem và tấn công nó. Sau đó vua Nê-
bu-cát-nết-sa lệnh cho quan trưởng của vua bắt dẫn đến Ba-by-lôn một số thanh niên Y-sơ-ra-ên từ 
con cháu hoàng gia và các gia đình quan trọng khác. Những thành niên này là khỏe mạnh, đẹp trai, 
rất thông minh và có khả năng học rất nhanh. Trong ba năm họ được dạy tiếng Ba-by-lôn và mọi điều 
khác họ sẽ cần biết để phục vụ vua Nê-bu-cát-nết-sa. Ba trong những thanh niên này tên là Sa-đơ-
rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Vua Nê-bu-cát-nết-sa ra lệnh gì cho mọi người trong vương quốc của vua? 
Thờ lạy hình tượng mà vua đã dựng lên (Đa-ni-ên 3:4-6). 
 
2) Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đã bày tỏ như thế nào để thấy rằng họ trung thành với 
Đức Chúa Trời? 
Họ đã không quỳ xuống hoặc thờ lạy hình tượng mặc dù họ biết rằng họ có thể chết vì sự trung thành 
của họ (Đa-ni-ên 3:18). 
 
3) Định nghĩa của bạn về lòng trung thành là gì? 
Là tận hiến hoặc trung tín với ai đó. 
 
4) Đọc Giăng 15:13 & Rô-ma 5:8. Đức Chúa Trời thành tín với bạn như thế nào? 
Đức Chúa Trời đã chết vì chúng ta và đã làm một cách để cứu chúng ta vì chúng ta không thể cứu 
mình. Điều đáng ngạc nhiên hơn là Ngài đã làm điều đó mặc dù chúng ta không xứng đáng với những 
gì Ngài đã làm. 
 
5) Viết ra một cách bạn có thể thực hành là trung thành tuần này với: 
• Đức Chúa Trời   Tôn kính Ngài với những gì bạn nói và làm. 
• Người nào đó trong gia đình   Giúp người nhà làm một việc vặt trong nhà. 
• Một người bạn    Đi thăm khi người bạn bị bệnh. 
• Một tổ chức hoặc nhóm  Tham gia tất cả hoạt động và trò chơi. 
• Hội thánh    Tham dự ngay cả khi bạn cảm thấy không thích. 

 
Câu gốc 
“Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.” (Giăng 15:13). 
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BÀI HỌC # 28: ĐA-NI-ÊN 
 
Đọc Đa-ni-ên Chương 6 
 
Bối cảnh 
Đa-ni-ên là một thanh niên bị bắt cùng với Sa-đơ-sắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô và được dẫn qua Ba-by-
lôn khi vua Nê-bu-cát-nết-sa tấn công thành Giê-ru-sa-lem trong Giu-đa khoảng 600 TC. Đa-ni-ên đã 
lên đến một địa vị rất cao giữa vòng các cố vấn của vua. Về sau, Ba-by-lôn bị người Ba Tư đánh bại 
(đó là nước Iran ngày nay), và Đa-ni-ên vẫn còn ở trong một địa vị rất cao dưới vua Ba Tư. 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Tại sao vua Đa-ri-út thích Đa-ni-ên rất nhiều? 
Bởi vì các phẩm chất đặc biệt của ông và cách ông sử dụng chúng (Đa-ni-ên 6:3). 
 
2) Ba đặc điểm gì của Đa-ni-ên đã làm cho ông thành một lãnh đạo lớn? 
1. Ông trung thành. (Đa-ni-ên 6:4). 
2. Ông thành thật. (Đa-ni-ên 6:4). 
3. Ông làm tốt công việc vì ông làm việc cẩn thận. (Đa-ni-ên 6:4). 
 
3) Câu chuyện bảo bạn điều gì khác về Đa-ni-ên? 
Đa-ni-ên tận hiến hầu việc Đức Chúa Trời, cảm tạ Ngài về tất cả những gì Ngài đã làm cho ông (Đa-
ni-ên 6:10). 
 
4) Tại sao Đa-ni-ên có thể làm một công việc tốt như vậy cho vua? 
Đa-ni-ên cầu nguyện và cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ (Đa-ni-ên 6:11). 
 
 
Tự điển định nghĩa trung tín là: đáng tin, có thể nhờ cậy, thành thật, đạo đức, có trách nhiệm, trung 
thực, trung thành, trung tín. 
 
5) Chọn 3 trong số các đặc điểm đáng tin cậy và viết ra cách bạn có thể thực hành mỗi đặc 
điểm trong tuần này tại: 
• Nhà  Thực hiện các trách nhiệm của bạn mà không đợi ai bảo. 
• Trường  Cẩn thận và làm xong việc của bạn.  
• Các hoạt động Hãy đúng giờ. 

 
Câu gốc 
“Họ không thể tìm được một cớ nào, hay một sự xấu nào của người, bởi người là trung thành” 
(Đa-ni-ên 6:4[b]). 
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BÀI HỌC # 29: GIÔ-NA 
 
Đọc Giô-na 1:1-3 & 3:1-5 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
1) Đức Chúa Trời muốn Giô-na làm gì cho Ngài? 
Đi đến thành Ni-ni-ve và bảo họ từ bỏ việc làm sai (Giô-na 1:2). 
 
2) Phản ứng của Giô-na là gì? 
Giô-na không làm những gì Đức Chúa Trời muốn ông làm và chạy trốn (Giô-na 1:3). 
 
3) Ai là hai anh hùng khác của Kinh Thánh lưỡng lự để làm những gì Đức Chúa Trời muốn họ 
làm? 
• Môi-se. (Xuất 3:11). 
• Ghê-đê-ôn. (Các Quan Xét 6:15). 

 
4) Cuối cùng, Giô-na đi đến Ni-ni-ve và nói Lời Đức Chúa Trời. Điều gì đã xảy ra? 
Dân chúng tin Đức Chúa Trời (Giô-na 3:5). 
 
Giô-na đã trở nên vâng phục Đức Chúa Trời. Người ta ngày nay thường liên hệ từ vâng phục với 
“nhượng bộ.” Một ý nghĩa gần hơn là về một người đến ở dưới một người khác và nâng lên hoặc hỗ 
trợ.” Nói cách khác, Giô-na thưa với Đức Chúa Trời: “Con sẽ ở đó cho Ngài.” 
 
5) Một số cách gì bạn có thể thực hành vâng lời Đức Chúa Trời: 
• Tại nhà   Có mối quan hệ tốt với anh chị em của bạn. 
• Tại trường             Tốt với mọi học sinh và tôn trọng mọi giáo viên & nhân viên.

  
• Với bạn bè   Xem trò chơi video và vi tính tôn kính Đức Chúa Trời.  
• Xem TV   Xem các chương trình có nội dung tôn kính Đức Chúa Trời.  
• Với tiền trợ cấp của bạn  Dâng 1/10 cho hội thánh, dâng hiến làm việc thiện. 
• Trong các hoạt động Tôn kính Đức Chúa Trời với lời nói và hành động của bạn. 

 
Câu gốc 
“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105). 
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SỰ CẢM TẠ 
 

MỘT THỜI GIAN ĐỂ CẢM TẠ VÀ DÂNG HIẾN   
 
Đọc Thi Thiên 105:1-2 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
 
1) Mọi sự tôi có đến từ đâu? 
Đất và muôn vật trên đất đều thuộc về Chúa (Thi Thiên 24:1). 
 
2) Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những gì? 
• Món quà sự sống đời đời (Giăng 3:16) 
• Sự sống dư dật (Giăng 10:10) 
• Nhiều hơn chúng ta có thể tưởng tượng trong đời sẽ đến (1 Cô-rinh-tô 2:9). 
 
3) Làm thế nào bạn có thể cảm tạ thậm chí trong các hoàn cảnh khó khăn?  
Đức Chúa Trời luôn luôn làm cho điều xấu trở nên tốt lành (Sáng Thế 50:20). 
 
Chúng ta có nhiều điều để cảm tạ.  Phần thứ hai của CẢM TẠ là dâng hiến.  Kinh Thánh nói: “Hãy 
biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng 
mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ 
dâng của cách vui lòng” (2 Cô-rinh-tô 9:6-7).  
 
Vì sự cảm tạ mở ra “lễ hội”, đó là thời gian khi chúng ta tự nhiên tìm cách để dâng hiến. 
 
4) Bạn thực hành việc sử dụng khả năng, thời gian, và tiền bạc của mình để dâng hiến như thế nào?  
 
Một cách mới tôi có thể sử dụng khả năng của tôi để giúp đỡ người khác  
 
Trong cộng đồng của tôi là:    đọc tại một bệnh viện của trẻ em. 
Bên ngoài cộng đồng của tôi là:  đi một chuyến truyền giáo ngắn hạn với gia đình 
 
Một cách mới tôi có thể sử dụng thì giờ của tôi  
Trong cộng đồng của tôi là:  tổ chức dọn dẹp làm sạch một khu lân cận 
Bên ngoài cộng đồng của tôi là:  là người bạn liên lạc qua thư từ 
 
Một cách mới tôi có thể sử dụng tiền bạc của tôi  
Trong cộng đồng của tôi là:  đóng góp tiền trợ cấp của tôi cho một tổ chức từ thiện 
Bên ngoài cộng đồng của tôi là:  giúp hỗ trợ một giáo sĩ 
 
Câu gốc 
Khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài!” (Thi Thiên 105:1). 
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LỄ GIÁNG SINH 
 

HỠI MÔN ĐỒ TRUNG TÍN 
 
Trong sự sai phái Đức Chúa Giê-su đến trên đất, Đức Chúa Cha đã lập một giao ước mới với tất cả 
mọi người. Khi Chúa Giê-su đổ huyết của Ngài trên cây thập tự, bạn và tôi đã được ban cho một con 
đường mới để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng. 
 
Khi Đức Chúa Trời lập giao ước với những người trong Cựu Ước, Ngài thường đổi tên của họ. Áp-
ram trở thành Áp-ra-ham (cha của nhiều dân tộc); Gia-cốp trở thành Y-sơ-ra-ên (vật lộn với Đức Chúa 
Trời). Trong mỗi trường hợp tên của họ đã được thay đổi để phản ánh sự thay đổi tính cách của họ và 
mối quan hệ mới của họ với Đức Chúa Trời. 
 
Khi bạn trở thành một Cơ Đốc nhân, bạn cũng được cho một cái tên mới. Khi bạn tiếp nhận Đức 
Chúa Giê-su vào đời sống của bạn, tâm linh của bạn được ban cho một sự sống mới – tâm linh của 
bạn được tái sinh, được biến đổi từ một tội nhân thành một thánh đồ. Bạn đã từng ở xa, và bây giờ 
bạn ở gần ngôi của Ngài như là con trai hoặc con gái của Ngài. 
 
Bài hát: “Hỡi Môn Đồ Trung Tín” diễn tả lòng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta: “Những người 
trung tín, hãy đến. Đến và chiêm ngưỡng Vua của các thiên sứ. Thấy sự sáng của vinh hiển Ngài. 
Các ngươi đã trở nên con cái của ta, hãy đến và dâng vinh hiển cho Con ta.” Sự đáp ứng của chúng 
ta là vui mừng tiếp đón Ngài và dâng một ca khúc của sự ngợi khen vui mừng và tôn thờ: 
 
1. Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui hát du dương, 
vô nơi Bết-lê-hem chiêm ngưỡng thật tận tường. 
Chúa tể muôn sứ thánh nay giáng sinh chỗ tầm thường. * 

Điệp Khúc: 
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, 
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, 
Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta. 

2. Giê-xu từ Đức Chúa Trời, Thánh quang do chính Thánh quang, 
nhưng đâu khinh thị thân trinh nữ kia bần hàn; 
Cứu Chúa nay giáng sinh không bởi tinh huyết thành toàn.* 

3. Ban âm nhạc thiên sứ đều trỗi vang lên khúc hân hoan, 
thiên dân mau đồng thanh ca xướng điệu nhịp nhàng: 
Sáng danh Cha nơi rất cao vinh hiển quy Chúa mọi đàng.* 

4. Hoan nghinh Thần Nhân Giê-xu giáng sinh ở giữa chúng tôi, 
bao vinh quang thuộc Anh Nhi thánh kia đời đời; 
Đấng Cha sai giáng sinh trong xác thịt, ấy Đạo Trời.* 

* Điệp khúc 
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LỄ PHỤC SINH 
 

CON RỒNG 
 
Đọc Con Rồng (Bài học Phục Sinh) 
 
Các cơ hội để khám phá Kinh Thánh 
 
1) Đức Chúa Trời là ai? 
Đức Chúa Trời là Vua của các Vua (Khải Huyền 19:16). 
 
2) Tại sao Đức Chúa Giê-su được gọi là Vua của chúng ta? 
Ngài cai trị, bảo vệ, bảo tồn và cứu chuộc chúng ta (Thi Thiên 9:8, Thi Thiên 72:4, Ê-sai 46:4, Tít 
2:14) 
 
3) Ma quỉ được mô tả như là gì trong Kinh Thánh? 
Một con rồng (Khải Huyền 20:2) 
 
4) Kế hoạch của con rồng là gì? 
Dẫn người ta đi lạc khỏi Đức Chúa Trời (Khải Huyền 12:9). 
 
5) Nó đã làm điều này như thế nào? 
Nó làm mù mắt người ta khiến họ không thấy Đức Chúa Trời, bằng cách lừa dối họ (2 Cô-rinh-
tô 4:4, Khải Huyền 20:10). 
 
6) Tại sao Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Giê-su đến với chúng ta? 
Để tuyên cha phóng thích tù nhân khỏi sự tối tăm và sự giam cầm (Ê-sai 61:1). 
 
7) Đức Chúa Giê-su đã làm thế nào để cứu chúng ta khỏi con rồng? 
Ngài đã phá hủy quyền lực của sự chết bởi sự chết của Ngài (Hê-bơ-rơ 2:14). 
 
8) Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta điều gì? 
Sự tha thứ và sự cứu rỗi (Công Vụ 26:18) 
 
9) Kinh Thánh nói điều gì sẽ xảy ra với con rồng? 
Nó sẽ bị ném vào vực sâu, bị khóa lại, được thả ra, và cuối cùng bị quăng vào hồ lửa đời đời 
(Khải Huyền 20:2-3; 7-10). 
 
Câu gốc  
“Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương 
xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh” (Tít 3:5). 
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NGÀY CẦU NGUYỆN CHO DÂN TỘC  
 
“Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở 
lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (2 Sử 
Ký 7:14). 
 
Viết một bài cầu nguyện cho dân tộc của bạn.  Có 5 nhóm được liệt kê bên dưới để giúp bạn: 
 
1) Chính quyền: Cầu xin Đức Chúa Trời giúp họ có các quyết định tốt và đứng bên cạnh họ 

Các lãnh đạo nhà nước, tỉnh, địa phương, các chức vụ quân đội  
2) Các hội thánh và các tổ chức mục vụ: Cầu xin cho lẽ thật được duy trì 

Các mục sư, hội chúng, giáo phái, các tổ chức giúp gia đình bạn  
3) Các công ty thương mại và công nghiệp: để phản ảnh các ảnh hưởng tin kính, lẽ thật giá trị và sự 

hợp lễ nghi 
Sự giải trí, truyền thông đại chúng, các công ty (chọn một hoặc hai)  

4) Các gia đình: Để sống theo lẽ thật Kinh Thánh  
Cha mẹ, con cái, gia đình mở rộng, các gia đình tan vỡ, người lân cận, và bạn bè  

5) Chính chúng ta: Để có sức mạnh mới và đạo đức  
 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Câu gốc 
“Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì 
Ngài nghe chúng ta” (1 Giăng 5:14). 
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THỜI GIAN KỂ CHUYỆN  
 

Ý nghĩ “kể câu chuyện của bạn” – cách Đức Chúa Giê-su Christ bước vào đời sống của bạn, có thể 
không thoải mái một chút. Có lẽ bạn sợ thất bại hoặc bạn sẽ không biết phải nói gì. Nhưng nếu Đức 
Chúa Giê-su Christ ở trong đời sống của bạn, bạn có một câu chuyện để kể và học cách kể câu 
chuyện của bạn có thể chỉ là những gì cần để đem Tin Lành về Đức Chúa Giê-su Christ vào đời sống 
của ai đó. Vì vậy, chúng ta bắt đầu ở đây... Nếu bạn chưa bao giờ nghĩ nhiều về cách kể câu chuyện 
của mình cho ai đó, đây là một số ý tưởng và đề nghị để sắp xếp câu chuyện của bạn lại với nhau. 
 
Sự cải đạo/ sự tin Chúa 
Nếu bạn nhớ một thời gian, địa điểm hoặc sự kiện cụ thể khi bạn tiếp nhận Đức Chúa Giê-su Christ 
vào đời sống của bạn thì có lẽ “sự cải đạo” là thích hợp nhất. Hãy thử định hình câu chuyện của bạn 
xung quanh những câu hỏi sau: 
 
• Đời sống bạn như thế nào trước khi bạn mời Đức Chúa Giê-su vào đời sống? 
• Những gì (sự kiện, đối thoại, v.v…) dẫn bạn đến tiếp nhận Đức Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế của 

bạn? 
• Làm thế nào và khi nào bạn tiếp nhận Đức Chúa Giê-su là Đấng Cứu rỗi và Chúa của bạn? 
• Đức Chúa Giê-su đã thay đổi đời sống bạn như thế nào?  
 
Hành trình 
Nếu đức tin của bạn giống như một hành trình hơn, thì có lẽ “Hành Trình Thuộc Linh” thích hợp nhất. 
Thử các câu hỏi sau: 
• Một số sự kiện chính trong đó Đức Chúa Trời đã hành động trong đời sống bạn là gì?  
• Các kinh nghiệm, hoàn cảnh, hoặc những người nào đã giúp phát triển đức tin của bạn trong 

Đấng Christ?  
• Nếu không có Đức Chúa Giê-su thì đời sống của bạn sẽ khác như thế nào? (vd: cách sống, thái 

độ, các ưu tiên các mối quan hệ, v.v…) 
 
Chia sẻ Tin Lành qua câu chuyện của bạn  
Thử lồng các câu hỏi này vào câu chuyện của bạn: 
• Bạn hiểu như thế nào về mục đích của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo? (Ê-phê-sô 1:5) 
• Bạn hiểu như thế nào về mục đích của bạn trong đời? (Ma-thi-ơ 22:37-39) 
• Bạn đã kinh nghiệm tội lỗi trong đời sống bạn như thế nào? (Giăng 14:15) 
• Các hậu quả của tội đó là gì? (Ê-sai 59:2). 
• Làm thế nào bạn đã đến và tin Đức Chúa Giê-su Christ (giải pháp)? (Ê-phê-sô 2:8-9) 
• Làm thế nào bạn được giải hòa với Đức Chúa Trời (những kết quả gì)? (Rô-ma 5:11). 
• Hội thánh hoặc những người khác đã đóng vai trò gì đối với bạn? (1 Cô-rinh-tô 12:27) 
 
Sắp xếp câu chuyện của bạn lại với nhau 
• Các yếu tố gì trong câu chuyện của bạn có thể gây thích thú cho người khác?  
• Bạn có thể bao gồm các câu Kinh Thánh nào dưới mỗi trong các câu hỏi ở trên?  
• Những kinh nghiệm gì trong đời sống bạn có thể hình thành các minh họa để giúp bạn kể câu 

chuyện của mình? 
• Viết ra câu chuyện của bạn như thể bạn đang kể người nào khác 
• Giữ thời gian cho câu chuyện khoảng 3-5 phút  

 
Trên trang tiếp theo, hãy viết ra lời làm chứng của bạn - câu chuyện của bạn - về cách bạn mời Đức 
Chúa Giê-su Christ vào đời sống bạn làm Đấng Cứu Rỗi và Chúa của bạn! 
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Câu gốc  
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“Tôi chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng!” (Giăng 9:25). 
 
 


