BÀI HỌC CỦA NHỮNG YẾU CẦN
CHỨNG ĐẠO VÀ
BỐN ĐỊNH LUẬT THUỘC LINH
BÀI 2: ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT VÀ ĐỊNH LUẬT THỨ HAI

Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương Ngài cho chúng ta bằng cách ban
Con Một của Ngài chết thay cho chúng ta. Không thể có một tình yêu
thương nào lớn hơn thế. Chính Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta nhiều
đến nỗi Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Kế hoạch của Ngài dành
cho chúng ta thật là tuyệt vời và đáng cho chúng ta mong đợi. Hãy đọc để
biết thêm chi tiết. Thường chúng ta có thể bỏ lỡ ý muốn của Đức Chúa
Trời cho đời sống mình nếu chúng ta thay đổi tập chú của chúng ta vào
những thứ khác. Kết quả là không chỉ đơn thuần là không may mắn thôi
đâu, nhưng nó có thể là một thảm họa. Bài học này sẽ giúp bạn giới thiệu
hai định luật thuộc linh đầu tiên cho những người khác như một phương
pháp trình bày Phúc Âm cách rõ ràng. Những định luật nầy nên luôn luôn
được trình bày với hai định luật 3 và 4 mà chúng ta sẽ giới thiệu trong bài
học kế tiếp.

Đức Chúa Trời yêu thương bạn
và cung cấp một chương trình
kỳ diệu cho đời sống bạn là một
sự thật đơn giản, nhưng rất khó
để cho một số người chấp nhận.
Bài học này sẽ cho bạn biết làm
thế nào bạn có thể đem sứ điệp
này đến những người bạn chưa
tin nhận Chúa.

Nói chuyện với một
người không biết về Đức
Chúa Trời và bạn sẽ thấy
họ sống trong bất an và
nghi ngờ. Chính vì lý do
này mà bạn cần phải nói
với thế gian về tình yêu
thương và mục đích của
Đức Chúa Trời dành cho
đời sống họ..

Bạn đã từng bao giờ gặp một người mà bạn muốn chia sẻ Phúc Âm
với, nhưng bạn không biết chắc là làm thế nào để bắt đầu? Hoặc
bạn bắt đầu chia sẻ với một ai đó sự hưng phấn mà bạn có trong
mối liên hệ của bạn với Chúa Jêsus, nhưng chỉ thấy rằng phần trình
bày của bạn có vẻ khó hiểu, bối rối thêm cho người nghe hay
không? Có chuẩn bị cho một phương án hay kế hoạch trước khi
bạn chia sẻ Phúc Âm có thể giúp bạn vượt qua mọi trở ngại ấy! Nói
chuyện với một người không biết về Đức Chúa Trời và bạn sẽ thấy
họ sống trong bất an và nghi ngờ. Chính vì lý do này mà bạn cần
phải nói với thế gian về tình yêu thương và mục đích của Đức Chúa
Trời dành cho đời sống họ. Đó là những gì Tiến sĩ Bill Bright, người
sáng lập của Hội Truyền Giảng Chúa Cứu Thế đã làm. Ông cảm
nhận tiếng gọi của Đức Chúa Trời để trở nên một phần của Đại
Mạng Lệnh của Chúa Jêsus Christ (Ma thi ơ 28:19) bằng cách chia
sẻ đức tin của mình. Ông bắt đầu với các sinh viên tại Đại học nơi
ông đang theo học và đã phát sinh phong trào Truyền Giảng Chúa
Cứu Thế Jêsus. Bốn Định Luật Thuộc Linh được soạn thảo bởi Tiến
sĩ Bright được sử dụng như một khuôn khổ tốt cho việc truyền
giảng Phúc Âm, dù vậy, bạn nên luôn luôn dựa vào sự hướng dẫn
của Đức Chúa Thánh Linh trong khi làm chứng.
Cần tạo được một cơ hội cho các cuộc trò chuyện thuộc linh là
bước đầu tiên. Nếu bạn đang tham gia vào một Hội Thánh hay bất
cứ một phong trào thuộc linh nào, bạn đều có thể mời một người
bạn tham dự một buổi nhóm và dành thời gian để nói chuyện với
họ sau đó. Một số người đã thấy rằng bằng cách sử dụng bộ phim
Chúa Jêsus, một mục vụ của Hội Thánh hay một buổi thảo luận
được tổ chức bởi Hội Thánh của bạn, đều là những cách tuyệt vời
để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Một lựa chọn khác là để bắt đầu
câu chuyện bằng cách hỏi rằng họ đã từng nghe nói về Bốn Định
Luật Thuộc Linh hay chưa?
Bạn có thể gặp một người nào đó trong khuôn viên trường học, tại
phố chợ hay trên một đường phố bận rộn, hoặc thậm chí trong khu
phố của bạn. Nếu bạn không chia sẻ Phúc Âm với một người quen,
nhưng với một người xa lạ, thì hãy cố gắng tìm kiếm một người có
thể cho bạn một vài phút để bạn có thể chia sẻ Phúc Âm với họ, và
xin phép họ có thể cho bạn chia sẻ đôi điều mà bạn đã học được
với họ hay không? Những câu hỏi khác mà bạn có thể hỏi là "nếu
bạn qua đời ngày hôm nay, bạn có biết chắc rằng bạn sẽ đi đến
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thiên đàng hay không?" hay "đã có ai dành thời gian để chia sẻ với
bạn về Bốn Định Luật Thuộc Linh hay chưa? Bởi vì Bốn Định Luật
Thuộc Linh nầy đã thực sự thay đổi đời sống của tôi và tôi nghĩ
rằng bạn cũng có thể thích thú để quan tâm đến!" Đôi khi việc tìm
đến một điểm tương đồng hay cùng chung một sở thích sẽ giúp
bạn chia sẻ Phúc Âm một cách hiệu quả hơn. Cách tốt nhất để học
tập là thực hành ‐ hãy cầu nguyện để Chúa dẫn dắt bạn đến đúng
người, và có cơ hội để chia sẻ Phúc Âm với!
Một khi bạn đã bắt đầu trò chuyện, bạn nên khởi đầu với định luật
thứ nhất và lần lượt đi qua hết tập sách theo thứ tự sẵn có. Nếu
bạn có một quyển, hãy mở ra để đối tượng của bạn có thể cùng
đọc với bạn. Hãy giữ tinh thần nồng ấm, tự tin và thân thiện.
Định luật đầu tiên nói rằng, "Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Ngài
muốn có mối liên hệ với bạn và cung ứng một chương trình kỳ diệu
cho đời sống bạn." Giống như có các định luật vật lý chi phối vũ trụ
vật thể, thì cũng có những đinh luật thuộc linh chi phối mối liên hệ
của bạn với Đức Chúa Trời. Phần thứ nhất của định luật này nói
rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Điều này được nêu rõ
trong Giăng 3:16, trong đó nói rằng, "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." Đức Chúa Trời là hiện
thân của tình yêu thương. Một trong những thuộc tính tuyệt vời
nhất của Đức Chúa Trời là thân vị cá nhân và yêu thương chúng ta
cách say đắm, như thể không có ai khác để yêu.
Và nếu Ngài yêu thương chúng ta rất nhiều như thế, liệu Ngài sẽ
không có một kế hoạch tuyệt vời cho đời sống chúng ta hay sao?
Chúng ta thường chạy trước Đức Chúa Trời và soạn thảo kế hoạch
riêng cho bản thân, tiện thể loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc
sống. Nhưng kế hoạch của Đức Chúa Trời là kế hoạch tốt nhất có
thể có được. Chỉ khi nào chúng ta làm theo sự hướng dẫn của Ngài
trong đời sống thì chúng ta mới tìm thấy niềm vui thật, hoàn tất sứ
mạng giao phó và một ngày kia sẽ được nghe Ngài phán, "Hỡi đầy
tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm!"

Một số người trong chúng ta có thể tin cậy vợ hay chồng, cha mẹ
hoặc bạn bè chúng ta, và được sự tán đồng của họ cho mọi kế
hoạch của mình. Trong khi họ có thể muốn những gì tốt nhất cho
bạn, nhưng sự chấp thuận tán thành của họ chỉ giới hạn với kiến
thức con người. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vô cùng khôn ngoan,
Đấng Sáng Tạo và Cha của chúng ta. Thế nên, Bạn không muốn tin
cậy phó thác cuộc sống bạn cho Ngài và để cho Ngài chỉ đạo bạn
dựa trên kế hoạch của Ngài dành cho bạn hay sao? Chắc chắn Bạn

www.yeucanmondehoa.org

Chúng ta thường chạy
trước Đức Chúa Trời và
soạn thảo kế hoạch
riêng cho bản thân, tiện
thể loại bỏ Đức Chúa
Trời ra khỏi cuộc sống.
Nhưng kế hoạch của
Đức Chúa Trời là kế
hoạch tốt nhất có thể có
được. Chỉ khi nào chúng
ta làm theo sự hướng
dẫn của Ngài trong đời
sống thì chúng ta mới
tìm thấy niềm vui thật,
hoàn tất sứ mạng giao
phó và một ngày kia sẽ
được nghe Ngài phán,
"Hỡi đầy tớ ngay lành và
trung tín kia, được
lắm!"”

có thể lệ thuộc vào Ngài, vì Ngài yêu thương bạn nhiều hơn bất
cứ ai khác trên thế giới nầy và đang kiểm soát tất cả mọi thứ,
bao gồm cả cuộc sống của bạn. Nỗi sợ hãi về tương lai và sự
nhầm lẫn về hiện tại, sẽ không có bất cứ chổ nào trong đời
sống bạn, một khi Đức Chúa Trời đang ngồi lái chiếc xe cuộc
đời bạn. 1Giăng 4:18 nói, “Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu
thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi.
Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không
được trọn vẹn trong tình yêu thương.”
Khi chúng ta đặt niềm tin tín thác vào Đức Chúa Trời ‐ Đấng
yêu thương chúng ta hoàn toàn, thì tình yêu gạt bỏ mọi sợ hãi
ra khỏi. Chúng ta cũng được cổ xúy trong Châm ngôn 3:5 trong
việc tin cậy vào Đức Chúa Trời hoàn toàn chứ không phải vào
chính mình. Khi chúng ta đặt Đức Chúa Trời trước và trên hết,
Ngài sẽ hướng dẫn ta và ban cho nỗ lực chúng ta với sự thành
công. Tuy nhiên, Bạn có thể bỏ lỡ kế hoạch hoàn hảo của Đức
Chúa Trời cho cuộc đời bạn, giống như nhiều tín nhân Đấng
Christ khác, nếu bạn chọn tự mình điều động kiểm soát cuộc
đời riêng. Rất dễ dàng để cho tầm mắt chúng ta hướng đến
những điều trần tục hơn là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta sở hữu
một cái gì đó mà không thể từ bỏ được, thì thường điều đó sở
hữu chúng ta!
Đây là thời điểm quan trọng để trình bày Định Luật Thuộc Linh
thứ hai. Mỗi người chúng ta cần phải hiểu rằng kế hoạch của
Đức Chúa Trời đối với chúng ta bị gián đoạn và mối liên hệ của
chúng ta với Đức Chúa Trời đã bị gãy đổ bởi tội lỗi. Tội lỗi là
một từ mà có thể gây khó chịu cho nhiều người. Một số người
không có một khái niệm về những hành động mà trong điều
kiện phổ quát, thông thường đều sai quấy. Nhưng định luật
thứ hai nói rằng loài người tội lỗi và phân cách khỏi Đức Chúa
Trời. Vì vậy, con người không thể hiểu biết và kinh nghiệm tình
yêu cùng chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời dành cho
cuộc sống mình. Đó có thể là điều cần thiết để giải thích về 'tội
lỗi' là bất cứ điều gì chống nghịch lại hay sai trái với luật pháp
của Đức Chúa Trời. Ấy là bất cứ điều gì được phát xuất bằng
cách tự ý chúng ta nổi loạn, chối bỏ Đức Chúa Trời và vị trí
thích đáng của Ngài trong đời sống chúng ta. Điều đó cũng có
nghĩa là đặt mình trước tiên. Nếu ai đó vẫn không chấp nhận
rằng họ là người tội lỗi, bạn có thể chọn để đi qua một số trong
10 điều răn và hỏi xem họ đã giữ được tất cả mọi điều ấy từ
khi mới sinh hay không. Nếu họ không thể nghĩ ra những lúc đã
nói dối, thèm muốn những thứ không phải của họ, làm nhục
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cha mẹ mình, họ chắc sẽ thấy rằng họ không yêu mến Đức
Chúa Trời với tất cả tấm lòng, tâm hồn, lý trí và năng lực
cùng yêu người lân cận như chính mình.
Điều quan trọng là để truyền đạt sự nghiêm trọng của tội lỗi,
và bởi vì Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thánh thiện và
toàn hảo, nên Ngài không thể có một mối liên hệ toàn hảo
với con người tội lỗi được. Đôi khi để giúp làm sáng tỏ hơn
bằng cách vẽ một sơ đồ, hoặc chỉ vào sơ đồ trong tập sách
Bốn Định Luật Thuộc Linh nếu có sẵn. Biểu đồ này nên hiển
thị Đức Chúa Trời bên trên và con người tội lỗi bên dưới.
Khoảng cách giữa hai bên quá lớn khiến cho chúng ta không
thể đến với Đức Chúa Trời bằng nổ lực riêng mình. Chúng ta
cần Chúa Jêsus nối kết khoảng cách đó cho chúng ta, và cung
cấp phương cách cho tội lỗi chúng ta được tha thứ! Rô‐ma
3:23 cho chúng ta biết rằng tất cả mọi người đều có tội trong
đời sống họ, và tất cả chúng ta đều thiếu mất những gì Đức
Chúa Trời muốn từ chúng ta. Không chỉ vậy thôi, chúng ta
còn xứng đáng chết cho tội lỗi của chúng ta nữa! (Rô‐ma
6:23) Chúng ta là nô lệ cho tội lỗi, nhưng Chúa Jêsus Christ
có thể giải phóng chúng ta!
Khi trình bày Bốn Định Luật Thuộc Linh, đừng dừng lại với
vấn đề tội lỗi của chúng ta ‐ hãy đảm bảo rằng bạn có thể
tiếp tục giải thích các định luật thứ ba và thứ tư sẽ giúp cho
chúng ta biết rõ ơn cứu rỗi mà chỉ có thể thông qua Chúa
Jêsus Christ mà thôi!

TÓM LƯỢC
•

Có rất nhiều cách để đem đến một cuộc đàm thoại
những điều về lãnh vực thuộc linh. Có một kế hoạch
soạn thảo trước sẽ giúp bạn thực hiện việc đàm thoại
nầy khi có cơ hội.

•

Định Luật linh đầu tiên là Đức Chúa Trời yêu thương

chúng ta. Ngài muốn có mối liên hệ với chúng ta và
cung ứng một chương trình kỳ diệu cho đời sống
chúng ta.
•

Chúng ta nên giải thích tình yêu thương của Đức
Chúa Trời có nghĩa là gì, và tại sao chúng ta được
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Điều quan trọng là để
truyền đạt sự nghiêm
trọng của tội lỗi, và bởi
vì Đức Chúa Trời là một
Đức Chúa Trời thánh
thiện và toàn hảo, nên
Ngài không thể có một
mối liên hệ toàn hảo với
con người tội lỗi được.

phấn kích khi Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho
đời sống chúng ta!
•

Kế hoạch và tình yêu thương của Đức Chúa Trời không
được thấy rõ ràng trong đời sống chúng ta vì cớ tội
lỗi. Đây là tin buồn ‐ tội lỗi làm gãy đổ mối liên hệ của
chúng ta với Đức Chúa Trời

•

Đây là lý do tại sao chúng ta cần có một Đấng Cứu Rỗi!
Hãy chuẩn bị để tìm hiểu về hai định luật thuộc linh
khác trong bài học kế tiếp.

Ý KIẾN CỦA BẠN
•

Hãy nghĩ về một người bạn hoặc thành viên gia đình là
những người không phải là một tín nhân Đấng Christ. Họ
sẽ phản ứng như thế nào khi bạn nói với họ về tình yêu
thương của Đức Chúa Trời dành cho họ và chương trình
kỳ diệu của Ngài cho cuộc đời họ?

•

Tại sao việc mà mọi người biết Đức Chúa Trời yêu thương họ
trước khi giải thích toàn bộ Phúc Âm là điều quan trọng?
Tại sao thông điệp chúng ta không dừng lại tại đó là điều
quan trọng?

•

Bạn có hoàn toàn tin tưởng kế hoạch của Đức Chúa Trời
dành cho cuộc sống của bạn hay không? Bạn thể hiện sự
tin tưởng này như thế nào?
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