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GIỚI THIỆU
Đây là loạt bài học giải thích một phương pháp truyền bá Phúc Âm với những người khác. Phương pháp
này sử dụng Bốn Định Luật Thuộc Linh được viết bởi Bill Bright cho Hội Truyền Giảng Chúa Cứu Thế
Jêsus. Phương pháp này có thể được sử dụng để truyền bá Phúc Âm có trình tự và có sẵn trong hình
thức một tập sách để sử dụng như một công cụ truyền giảng. Phiên bản có thể in ra trong nhiều ngôn
ngữ có sẵn từ www.4laws.com. Những bài học này giải thích Bốn Định Luật Thuộc Linh và làm thế nào
để sử dụng trong các cuộc trò chuyện để giải thích Phúc Âm và mời mọi người tiếp nhận Chúa Jêsus
Christ làm Đấng Cứu Rỗi của họ. Những cuộc thảo luận thực tế khích lệ việc thực tập áp dụng những
nguyên tắc.

ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU
Các đối tượng dự định cho những bài học nầy là các tân tín hữu, những người muốn nuôi dưỡng những
căn bản của Cơ Đốc giáo cách tươi mới hơn, cũng như cho những người chuẩn bị để hướng dẫn các áp
dụng thực hành và tín lý Cơ Đốc giáo. Ngoài ra, những người có quan tâm đến tư tưởng Cơ Đốc giáo sẽ
tìm thấy giá trị trong những bài học này khi họ liên quan đến đời sống thực tế và các chọn lựa hàng
ngày.
Tài liệu hướng dẫn nhằm mục đích giúp bạn là một hướng dẫn viên trong việc chuẩn bị của bạn. Những
bài học nầy có thể được sử dụng trong việc kết hợp với các tài liệu Yếu Cần Môn Đệ Hoá khác được tìm
thấy trực tuyến tại www.yeucanmondehoa.org
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CHỨNG ĐẠO DÙNG BỐN ĐỊNH LUẬT THUỘC LINH
BÀI 2: ĐỊNH LUẬT THUỘC LINH THỨ NHẤT VÀ THỨ NHÌ

MỤC ĐÍCH
Mục đích của bài học này là
để tra xem cách làm thế nào
để bắt đầu một cuộc nói
chuyện về Phúc Âm với một
người nào đó bằng cách sử
dụng tài liệu Bốn Định Luật
Thuộc Linh và làm thế nào để
giao tiếp hiệu quả định luật
đầu tiên và thứ hai.

LƯU Ý HƯỚNG DẪN VIÊN
Bài học này bàn luận rộng rãi hơn về 2 định luật đầu tiên của Bốn Định
Luật Thuộc Linh – Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và có một chương
trình kỳ diệu cho đời sống chúng ta và thực tế của tội lỗi đã can thiệp vào
kế hoạch này. Đó là cơ bản mà tham dự viên hiểu và sống với thực tại này.
Sự hiểu biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho họ sẽ giúp gia
tăng ước vọng của họ để những người khác biết Chúa Jêsus Christ là Đấng
Cứu Rỗi. Một số tham dự viên sẽ tham gia vào việc truyền bá Phúc Âm.
Khuyến khích họ thử phương pháp nêu ra trong bài học này. Đối với
những người chưa bắt đầu thực hành việc truyền giảng thông thường, hãy
để họ thực hành hội thoại trong nhóm có thể sẽ hữu ích hơn. Cá nhân bạn
có thể muốn thách thức các tham dự viên nói chuyện với một vài người về
các định luật thuộc linh trước khi gặp lại trong bài học kế tiếp.

LỜI GIỚI THIỆU
Xin hãy chọn hai hoạc ba câu hỏi sau đây để thảo luận trong Nhóm.
 Làm thế nào để bạn biết Chúa yêu thương bạn?
 Làm thế nào bạn có thể bày tỏ cho mọi người thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua cuộc
sống bạn?
 Bạn có tin vào kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho bạn hay không? Làm thế nào để bạn biết
rằng Ngài có một kế hoạch cho mình?
 Khi bạn có một kế hoạch cho cuộc sống mình, ai là người mà bạn tìm sự phê chuẩn tán đồng hay
chấp thuận? Vợ, chồng? Cha mẹ? Giáo viên? Tại sao bạn muốn họ phản hồi về kế hoạch của
bạn?
 Có điều gì khác biệt xảy ra trong cuộc sống của một người để biết được rằng họ được Đức Chúa
Trời yêu thương? Sự hiểu biết đó có phải là vấn đề quan trọng hay không?

HỌC TẬP
GIÁO HUẤN
 Chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời với người khác: Là tín nhân Đấng Christ, chúng ta
nên có một tình yêu sâu rộng tuyệt vời cho những người khác và mong muốn rằng họ cũng kinh
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nghiệm được tình yêu thương và sự bình an của Đức Chúa Trời. Điều này sẽ thúc đẩy các nổ lực
truyền giảng của chúng ta! Để chia sẻ tình yêu của Đức Chúa Trời với những người khác, chúng
ta phải tạo cơ hội để nói về những điều thuộc linh.
 Tạo một cơ hội cho cuộc đàm thoại có thể đơn giản như mời một ai đó đến một buổi hội
thảo, lễ thờ phượng tại nhà thờ, nhóm nhỏ, buổi chiếu phim hay các buổi hội họp khác
được tổ chức bởi nhóm công tác mục vụ của mình, và sau đó, thảo luận về những gì đã
được trình bày với những câu hỏi như:
o
o
o
o

Bạn nghĩ gì về những điều bạn vừa nghe?
Điều đó đã có ý nghĩa gì đối với bạn?
Bạn đã kinh được một khám phá tuyệt vời về mối liên hệ với Chúa Jêsus cách cá
nhân chưa?
Bạn có muốn có kinh nghiệm ấy hay không?

 Quá trình này dẫn đến việc trình bày Phúc Âm. Bắt đầu với những ý tưởng chung mà bạn
có với họ và cố gắng tìm hiểu về niềm tin của họ.
 Chia sẻ Bốn Định Luật Thuộc Linh. Một cách khác để bắt đầu một cuộc đàm thoại thuộc linh là
tiếp cận với một người nào đó và hỏi xem họ đã bao giờ nghe nói về Bốn Định Luật Thuộc Linh
chưa. Họ có thể tò mò, hoặc có thể đã nghe nói nhưng không hiểu được chúng. Hãy nhớ rằng,
Bốn Định Luật Thuộc Linh như sau:
 Định Luật Thứ Nhất ‐ 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 (Giăng 3:16;
Giăng 10:10).
 Định Luật Thứ Hai – Loài người đã phạm tội và bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Vì vậy,
con người không thể biết và kinh nghiệm được tình yêu thương cùng chương trình kỳ
diệu của Đức Chúa Trời cho đời sống mình (Rô‐ma 3:23).
 Định Luật Thứ Ba ‐ Chúa Jêsus Christ là giải pháp duy nhất của Đức Chúa Trời đối với tội
lỗi của con người. Thông qua Ngài, chúng ta có thể hiểu biết và kinh nghiệm tình yêu
cùng chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời cho cuộc sống mình (Rô ma 5: 8; 1Cô rinh
tô 15:3‐6).
 Định Luật Thứ Bốn ‐ Chúng ta phải tiếp nhận và mời Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và
Chủ cuộc đời mình cách cá nhân; như vậy mới có thể hiểu biết và kinh nghiệm được tình
yêu thương cùng chương trình kỳ diệu cưủa Đức Chúa Trời dành cho đời sống mình.
(Giăng 1:12; Ê phê sô 2:8‐9).
 Thêm những cách nhập đề đàm thoại:
 Bạn có thể để cho tôi chia sẻ Bốn Định Luật Thuộc Linh với bạn, và sau đó, bạn sẽ cho tôi
cảm nghĩ của bạn được không?
 Có ai đã từng dành thời gian để chia sẻ với bạn Bốn Định Luật Thuộc Linh chưa?
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 Tôi tham dự một cuộc hội thảo và chúng tôi đang nghiên cứu về Bốn Định Luật Thuộc
Linh. Bốn Định Luật Thuộc Linh đã có ý nghĩa với rất nhiều người và vì vậy tôi muốn chia
sẻ với bạn. Bạn đã bao giờ nghe nói về Bốn Định Luật Thuộc Linh chưa?
 Bạn có biết nội dung của tập sách này đã được sử dụng để thay đổi cuộc đời của hàng
triệu người không? Nó chứa những lẽ thật mà tôi tin rằng sẽ kêu gọi sự quan tâm của
bạn rất nhiều. Xin bạn vui lòng đọc nó và cho tôi ấn tượng của bạn về tập sách nầy được
không?
 Nếu bạn qua đời hôm nay, bạn có biết chắc chắn rằng bạn sẽ được lên thiên đàng hay
không? Tập sách nhỏ này, Bốn Định Luật Thuộc Linh, sẽ giúp bạn biết chắc chắn rằng
bạn sẽ đi đến thiên đàng khi bạn qua đời. Bạn có muốn đọc nó không?
 Có nhiều cách để bắt đầu một cuộc đàm thoại! nhóm của bạn có thể đóng góp thêm
một số ý tưởng khác hay không?
 Chia sẻ Định Luật Thuộc Linh Đầu tiên: Một khi bạn đã bắt đầu cuộc đàm thoại, bạn hãy bắt đầu
chia sẻ Định Luật Đầu tiên và đi qua các định luật khác theo thứ tự. Nếu bạn có một tập sách,
hãy giữ nó mở ra để những người bạn mà đang chia sẻ với thể cùng đọc với bạn. Hãy có thái độ
nồng ấm, tự tin và thân thiện.
Định Luật Đầu tiên nói rằng, "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." Mọi người xung quanh
chúng ta sống trong sự sợ hãi cùng sự không chắc chắn và cần phải biết tình yêu thương của
Đức Chúa Trời.
 Những người chung quanh chúng ta cần và mong muốn tình yêu thương của Đức Chúa
Trời. Họ có thể không biết rằng đây là những gì họ đang thiếu trong cuộc đời của họ cho
đến khi được giãi bày cho họ.
 Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng động lực cho tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã
làm cho chúng ta đều là bởi tình yêu thương. Trong Giăng 3:16, Lời Đức Chúa Trời nói
với chúng ta rằng, đó là vì tình yêu thương mà Chúa Jêsus đã được ban cho thế gian để
chết thế cho tội lỗi chúng ta.
 Mọi người đều có định nghĩa khác nhau về tình yêu thương ‐ nhưng trong một nghĩa thì
tình yêu thương không thể được mô tả trong các mệnh đề hợp lý hoặc có ý nghĩa. Tình
yêu thương đi xa hơn sự thẩm định hợp lý. Ngôn ngữ Hy Lạp sử dụng một số từ liệu cho
tình yêu. Ba trong số này là: tình yêu thể xác hay ham muốn tình dục, tình yêu thương
anh em, và tình yêu thương mặc dầu:
o

o
o
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Từ liệu Eros (erasthai Hy Lạp) được sử dụng để tham khảo khía cạnh của tình
yêu phản ánh một mong muốn mãnh liệt, đam mê cho một cái gì đó; nó thường
được gọi là một ham muốn tình dục.
Philia nói đến thương mến và sự đánh giá trân quí của người khác.
Agape, một thuật ngữ quan trọng khi nói đến tình yêu thương của Đức Chúa
Trời, đề cập đến tình cha con của Đức Chúa Trời đối với con người. Từ liệu nầy
cũng mở rộng để bao gồm một tình huynh đệ cho tất cả nhân loại. Thuật ngữ
Định Luật Thứ Nhất và Định Luật Thứ Hai
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này dựa trên các yếu tố từ cả hai Eros và Philia. Tại đó đề cập đến một sự toàn
hảo của tình yêu thương vượt trội hơn, và một tình yêu thương ban cho mà
không đòi buộc đáp trả lại. Đó là tình yêu thương vô điều kiện của Đức Chúa
Trời dành cho chúng ta
 Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta: tình yêu thương của Đức Chúa Trời được thể
hiện với chúng ta qua Lời của Ngài và bằng cách chết thế trên thập tự giá cho tội lỗi chúng ta.
Nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta rất nhiều như thế, chắc chắn Ngài cũng phải có một kế
hoạch tuyệt vời cho chúng ta.
 Chúng ta thường tự soạn thảo kế hoạch cho mình và có những ham muốn riêng cho đời
sống chúng ta, nhưng trừ phi đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta,
chúng ta sẽ không thể sống cuộc sống tốt nhất đâu.
 Chúng ta tin tưởng nơi vợ chồng, cha mẹ cùng bạn bè chúng ta,, và thường yêu cầu họ
phê chuẩn chấp nhận cho các kế hoạch của mình. Thậm chí nếu họ yêu thương chúng ta
và mong muốn những gì là tốt nhất cho chúng ta, thì kiến thức của họ vẫn bị hạn chế
trong khi kiến thức của Đức Chúa Trời là vô hạn!
 Hãy tra xem 1Giăng 4:18, nói rằng, "Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương,
nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi;" Vì lý do này, chúng ta không nên lo
sợ tương lai của mình bởi vì ở trong tay của Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương chúng ta.
Khi chúng ta đặt Đức Chúa Trời trước hết, Ngài hướng dẫn chúng ta và thỏa đáp mọi sự.
 Chúng ta không nên bỏ lỡ kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho mình bằng cách cố gắng
để tự chỉ đạo đời sống chúng ta mà không có Ngài. Chúng ta phải thực hiện các bước
nhỏ và chờ đợi sự bình an và đảm bảo của Đức Chúa Trời trong khi cứ tiếp tục ở trong
Ngài qua sự cầu nguyện và Lời của Ngài. Chúng ta sẽ không được cung ứng một bức
tranh về toàn bộ cuộc đời chúng ta, tất cả mọi sự cùng trong một lúc đâu. Chúng ta phải
tin cậy Đức Chúa Trời mỗi bước và Ngài sẽ bày tỏ phương hướng nào chúng ta nên đi.
 Chia sẻ về Định Luật Thuộc Linh Thứ Hai: Sau khi một người hiểu được tình yêu thương của Đức
Chúa Trời đối với họ, và họ cũng phải hiểu rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời cho họ bị gián đoạn
và mối liên hệ với Đức Chúa Trời bị phá vỡ 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, hoặc họ có thể tự cho bản thân mình là những con người
tốt lành đủ.
 Sử dụng các minh họa để chứng minh sự phân cách của chúng ta: Chúng ta có thể sử
dụng hình minh họa cho thấy sự cách biệt của chúng ta khỏi Đức Chúa Trời trong tập
sách, hoặc vẽ nó trên một bảng đen hoặc trên một mảnh giấy. Không có gì khó khăn khi
Cho dầu chúng ta cố gắng, nổ lực bao nhiêu đi nữa để đến được với Đức Chúa Trời,
chúng ta đều luôn thất bại.

www.yeucanmondehoa.org

Định Luật Thứ Nhất và Định Luật Thứ Hai

Trang 5

Những Yếu Cần cho Đời Sống Cơ Đốc: Tài Liệu Hướng Dẫn Viên

Chứng Đạo Dùng Bốn Định Luật Thuộc Linh

Đức Chúa Trời
Thánh Khiết

Con Người Tội Lỗi
 Giải thích về Tội lỗi: Đây có thể là điều cần thiết để giải thích 'tội lỗi' là làm bất cứ điều
gì 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 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.
 Tội lỗi là hủy phá, tàn diệt: Điều quan trọng là để truyền đạt sự nghiêm trọng các mức
độ và tính chất phá hoại của tội lỗi. Mối liên hệ trong thế giới của chúng ta đang bị gãy
đổ là kết quả của tội lỗi, sự cô đơn, giận dữ, sợ hãi và nhiều hơn nữa là kết quả của tội
lỗi trên thế giới. Đức Chúa Trời muốn cứu chúng ta khỏi nó. Chúng ta không thể tự thoát
khỏi bằng sức riêng của chúng ta.
 Tội lỗi trong Kinh Thánh: Một số câu Kinh Thánh mà bạn có thể làm quen với để có thể
giải thích về tội lỗi như sau:
o
o
o
o

Rô‐ma 3:23 ‐ Mọi người đều phạm tội và hụt mất tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.
Rô‐ma 6:23 ‐Chúng ta đáng phải bị chết vì tội lỗi của chúng ta.
Giăng 8:34 ‐ Chúng ta đều là nô lệ cho tội lỗi, và Chúa Jêsus đã đến để giải thoát
chúng ta!
Ma thi ơ 5:48 – Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không phải là chúng ta chỉ là tốt
đủ, hoặc tốt hơn so với hầu hết mọi người khác. Nhưng tiêu chuẩn của Đức
Chúa Trời là chúng ta phải được hoàn toàn thánh khiết!

 Nhưng còn có hy vọng! Chúng ta nên chuyển tiếp đến Định Luật Thuộc Linh Thứ Ba
cách nhanh nhất có thể có được ‐ đó là niềm hy vọng cho chúng ta bởi vì Chúa Jêsus
Christ! Các Định Luật Thuộc Linh Thứ Ba và Thứ Tư sẽ được đề cập trong các bài học
tiếp theo.
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THẢO LUẬN
 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 tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta phải là động lực thôi thúc chúng
ta chia sẻ Phúc Âm của Ngài cho những người khác?
 Tại sao việc mà mọi người cần biết Đức Chúa Trời yêu thương họ trước khi giải thích toàn bộ
Phúc Âm cho lọ là điều quan trọng? Tại sao thông điệp chúng ta không dừng lại tại đó là điều
quan trọng?
 Tại sao việc mà mọi người cần phải hiểu đầy đủ bản chất tội lỗi họ và mức độ nghiêm trọng của
tội lỗi khi tiếp nhận Chúa Jêsus Christ 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?

CẦU NGUYỆN
Hãy kết thúc bài học bằng cách dành thời giờ cầu nguyện. Cầu xin Chúa giúp các tham dự viên nhận
biết Đức Chúa Trời yêu thương là dường nào, và tìm kiếm chương trình kỳ diệu của Ngài cho cuộc
đời họ. Cầu xin Chúa cho các tham dự viên nặng lòng trong việc chia sẻ Phúc Âm cho bạn hữu và gia
đình cùng xóm giềng của họ. Cảm ơn Đức Chúa Trời về kế hoạch cứu rỗi và Lời của Ngài mà chúng ta
có thể nương dựa vào.
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