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	TextField1_0__0__0_[0]: Bài
	TextField6_0__0__0_[0]: Chủ Đề Bài Học - Chuẩn Bị Đất 
	TextField6_0__0__1_[0]: Câu Chuyện Kinh Thánh - Gieo Hạt Giống
	TextField9_0__0__0_[0]: Giới thiệu cung cấp thông tin để giúp bạn hiểu câu chuyện.
	TextField9_0__0__1_[0]: Câu chuyện Kinh Thánh bắt đầu ở đây
	TextField6_2__0__0_[0]: TIẾN TRÌNH KHÁM PHÁ - Nước và Phân Bón
	TextField6_2__0__1_[0]: NHỮNG CÂU KINH THÁNH BỔ SUNG - Tỉa 
	TextField6_4__0__0_[0]: NHỮNG CÂU HỎI ÁP DỤNG - Hái Quả (2 Ti 3:16-17)
	TextField6_5__0__0_[0]: KẾT LUẬN



	Page19_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page19_0___\: 
	TextField12_3__0__0_[0]: BFAM • Trang 20







	Page22[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page23_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 1-2
	TextField3_0__0__0_[0]: CON NGƯỜI - SỰ TẠO DỰNG ĐẶC BIỆT
	TextField4_0__0__0_[0]: Được Tạo Dựng Cho Mối Quan Hệ Đặc Biệt với Chúa và với nhau
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa dựng nên người nam và người phụ nữ đặc biệt. Họ ngang bằng nhau. Chúng được tạo ra để sống trong mối quan hệ với nhau. Họ cũng được thực hiện để sống trong mối quan hệ với Chúa.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Thi 24:1; 100:3; 139:13-16; Rô 8:38-39; Êph 5:28, 31)
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	TextField4_0__0__0_[0]: Satan đến đến Cướp, Giết và Hủy Diệt
	TextField7_0__0__0_[0]: Những ham muốn xấu của Satan đã khiến nó chống lại Chúa và kế hoạch của Ngài. Hoạt động của Satan trên trái đất bắt đầu bằng đêm giao thừa hấp dẫn. Sa-tan lừa dối đêm giao thừa vào bất tuân lệnh Chúa. Satan ghét loài người và mối quan hệ đặc biệt của nhân loại với Đức Chúa Trời. 
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mác 1:9-13; 2 Tê 2:8-10; 1 Phi 5:8; Khải 12:9)
	_field_14__0__0_[0]:  Trong tất cả các thú rừng mà CHÚA, Đức Chúa Trời tạo nên, rắn xảo quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ: "Có phải Đức Chúa Trời cấm bà không được phép ăn bất cứ thứ cây nào trong vườn không?" Người nữ đáp cùng rắn: "Chúng tôi được ăn các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng ở giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán: Các con không được ăn trái cây đó, cũng không được động đến nữa, kẻo các con sẽ chết!" Rắn bảo người nữ: "Chắc chắn không chết đâu! Vì Đức Chúa Trời biết ngày nào đó ông bà ăn trái ấy mắt ông bà sẽ mở ra, ông bà sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện, ác." 6 Người nữ thấy trái cây vừa ăn ngon vừa đẹp mắt, lại quý vì mở mang trí khôn, liền hái và ăn rồi trao cho chồng đang ở đó; chồng cũng ăn nữa. CHÚA, Đức Chúa Trời hỏi người nữ: "Con đã làm gì vậy?" Người nữ thưa: "Con rắn lừa gạt con nên con ăn!" 14 CHÚA, Đức Chúa Trời bảo con rắn: "Vì mầy đã làm điều đó nên mày bị rủa sả giữa tất cả các loài gia súc và thú rừng. Mày sẽ bò bằng bụng Và ăn bụi đất trọn đời. 15 Ta sẽ làm cho mầy và người nữ, Dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người ấy sẽ chà đạp đầu mầy, Còn mầy sẽ cắn gót chân Người." (Sáng 3:1-6,13-15)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn. (Giăng 10:10)
	_field_18__0__0_[0]: Cái ác tồn tại. Sa-tan là kẻ ác. Satan ghét Đức Chúa Trời. Satan ghét sự sáng tạo hoàn hảo của Thiên Chúa. Vì Satan ghét tạo hoàn hảo của Chúa, nó đã đến thế gian cải trang thành một con rắn để tiêu diệt các mối quan hệ đặc biệt giữa Chúa và nhân loại.
	_field_14__0__1_[0]: Đức Chúa Trời đặt con người và người nữ trong một khu vườn xinh đẹp để sống. Chúa nói với người đàn ông rằng ông có thể ăn trái các cây trong vườn, ngoại trừ một. Chúa phán: "Ngươi có thể tự do ăn trái các cây trong vườn, nhưng không phải ăn từ cây biết lành biết dữ, khi ngươi ăn, ngươi chắc chắn sẽ chết." Một ngày Sa-tan đã cải trang thành một con rắn và Êva bị lừa dối.
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	_field_14__0__0_[0]: Người nữ thấy trái cây vừa ăn ngon vừa đẹp mắt, lại quý vì mở mang trí khôn, liền hái và ăn rồi trao cho chồng đang ở đó; chồng cũng ăn nữa. Mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình đang trần truồng. Họ kết lá vả làm khố che thân. Khi nghe tiếng CHÚA, Đức Chúa Trời đi lại trong vườn lúc chiều mát. Ađam và vợ ẩn nấp giữa lùm cây trong vườn để tránh mặt CHÚA, Đức Chúa Trời. CHÚA, Đức Chúa Trời gọi A-đam hỏi: "Con ở đâu?" A-đam thưa: "Con nghe tiếng Ngài trong vườn nên con sợ vì con trần truồng nên con trốn!" Đức Chúa Trời hỏi: "Ai nói cho con biết con trần truồng? Con đã ăn trái cây Ta dặn đừng ăn phải không?" A-đam thưa: "Người nữ Ngài đặt bên con đã đưa con trái cây đó và con ăn rồi!" CHÚA, Đức Chúa Trời hỏi người nữ: "Con đã làm gì vậy?" Người nữ thưa: "Con rắn lừa gạt con nên con ăn!" Ngài nói với người nữ: "Ta sẽ tăng thêm nhiều đau đớn khi thai nghén, Con sẽ đau đớn khi sinh nở; Dục vọng con sẽ hướng về chồng Và chồng sẽ quản trị con!" Ngài phán với A-đam: "Vì con đã nghe lời vợ, ăn trái cây Ta đã truyền lệnh đừng ăn nên đất đai bị rủa sả vì con; Cả đời con phải làm lụng khó nhọc mới có miếng ăn. Đất sẽ sinh các loài gai góc Và con sẽ ăn cây cỏ ngoài đồng. Con phải đổ mồ hôi trán mới có thức ăn, Cho đến ngày con trở về đất, Vì con từ đất mà ra. Vì con là bụi đất, Con sẽ về với bụi đất!" (Sáng 3:6-13, 16-19)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Bởi thế, do một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết; như thế, sự chết thâm nhập trong mọi người, vì mọi người đều đã mắc tội. (Rô 5:12)
	_field_14__0__1_[0]: Người đàn ông đầu tiên và người phụ nữ mà Chúa đã tạo ra được đặt tên là Ađam và Êve. Loại cây trong câu chuyện này là cây đó đã cho biết điều thiện và điều ác. Chúa phán rằng họ có thể ăn trái các cây ngoại trừ cây này.



	Page19_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page19_0___\: 
	TextField12_3__0__0_[0]: BFAM • Trang 23
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	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 1-5
	TextField3_0__0__0_[0]: GIA ĐÌNH ĐƯỢC CHỌN
	TextField4_0__0__0_[0]: Mối Quan Hệ Đặc Biệt của Đức Chúa Trời với Áp Ra Ham
	TextField7_0__0__0_[0]: Kế hoạch của Đức Chúa Trời là để hòa giải con người với Ngài bắt đầu với Abraham. Chúa đã hứa rằng thông qua gia đình Áp ra ham của cả trái đất sẽ được chúc phúc. Ngài đã hứa rằng thông qua gia đình của Áp ra ham những người có tội có thể được chuộc lại. 
	_field_14__0__0_[0]:  Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, CHÚA xuất hiện và phán: "Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng, con hãy sống một cách thánh thiện trước mặt Ta. Ta sẽ củng cố giao ước giữa Ta với con và sẽ làm cho dòng dõi con gia tăng bội phần." Áp-ram sấp mặt xuống đất, Đức Chúa Trời nói với ông: "Về phần Ta, đây là giao ước của Ta với con: con sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc. Người ta không gọi con là Áp-ram �cha tôn quý nữa, nhưng gọi là Áp-ra-ham �cha của các dân tộc vì Ta cho con làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ta làm cho con sinh sôi nẩy nở thành nhiều dân tộc, hậu tự con gồm nhiều vua chúa. Ta lập giao ước này với con và hậu tự con đời này sang đời khác. Giao ước này còn mãi đời đời: Ta làm Đức Chúa Trời của con và của hậu tự con.Đức Chúa Trời cũng nói với Áp-ra-ham: "Sa-rai vợ con, con không còn gọi là Sa-rai nữa, vì tên của nàng sẽ là Sara. Ta sẽ ban phước lành cho nàng và qua nàng Ta sẽ ban cho con một con trai. Phải, Ta sẽ ban phước lành dồi dào cho Sa-ra và nàng sẽ là tổ mẫu nhiều dân tộc, vua chúa của nhiều nước sẽ ra từ nàng." Áp-ra-ham cúi mặt sát đất và cười thầm trong lòng: "Trăm tuổi như con mà sinh con được sao? Sa-ra đã chín mươi tuổi còn sinh nở sao?" Rồi Áp-ra-ham nói với Đức Chúa Trời: "Ước gì Chúa cho Ích-ma-ên được sống." Đức Chúa Trời đáp: "Nhưng Ta bảo: Sa-ra vợ con sẽ sinh cho con một con trai. Con sẽ đặt tên nó là Y-sác. Ta sẽ lập giao ước với nó và hậu tự nó đời đời. (Sáng 17:1-7, 15-19) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: CHÚA bảo Áp-ram: "Con hãy rời bỏ quê hương, dân con và nhà cha con để đi đến xứ Ta sẽ chỉ cho. 2 Ta sẽ làm cho con thành một nước lớn. Ta sẽ ban phước lành cho con Và làm nổi danh con Và con sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước lành cho ai chúc phước con Và rủa sả kẻ nào nguyền rủa con; Tất cả các dân tộc trên thế giới Sẽ nhờ con mà được phước."  (Sáng 12:1-3)
	_field_18__0__0_[0]: Hậu quả của tội lỗi của Ađam và Êva đã truyền vào tất cả mọi người. Chúa thực hiện một kế hoạch để khôi phục lại nhân loại tương giao với Ngài. Chúa đã hứa với một người đàn ông tên là Áp ra ham. Chúa hứa với Áp ra ham là thông qua những người trong gia đình của ông sẽ được hòa giải / phục hồi với Chúa. 
	_field_14__0__1_[0]: Áp ra ham là một người đàn ông vâng lời những gì mà Đức Chúa Trời nói chuyện với ông. Chúa đã chọn gia đình Áp ra ham là gia đình ông rằng sẽ đánh bại Satan và chúc lành cho tất cả nhân loại. Áp ra ham  không tin cậy rằng Chúa sẽ cho anh ta một đứa con với người vợ của mình. Áp ra ham và vợ không có con nên Áp ra ham  có một đứa con với người hầu của vợ. Đứa trẻ này được đặt tên là Ishmael.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Sáng 15:1-6; Ê Sai 51:1-2; Ga 3:16-18; Hê 11:8-12; Gia Cơ 2:23)
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	TextField2_0__0__0_[0]: 1-6
	TextField3_0__0__0_[0]: ĐỨC CHÚA TRỜI THỬ ÁP RA HAM
	TextField4_0__0__0_[0]: Áp ra ham Vâng Lời Đức Chúa Trời
	_field_18__0__0_[0]: Tất cả các lời hứa của Chúa với Abraham phụ thuộc vào sự sống sót của Isaac. Áp ra ham đã được thử nghiệm bởi Chúa. Áp ra ham  tuân theo lệnh của Chúa. Áp ra ham tin cậy rằng Chúa sẽ không nói dối. 
	TextField7_0__0__0_[0]: I-sác - của lễ của Áp ra ham đã chứng minh đức tin của Áp ra ham vào Chúa. Áp ra ham vâng lời Ngài. Khi Áp ra ham đã được thử nghiệm bởi Chúa, ông tin cậy và vâng lời Chúa. Nhiều năm sau khi câu chuyện của Áp ra ham, Chúa cung cấp một thời gian hoàn hảo cung cấp người sẽ gánh tất cả tội lỗi của nhân loại.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Sáng 22:15-18; Rô 4:1-24; Gia Cơ 2:21-22)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng hiến I-sác làm sinh tế khi bị Chúa thử nghiệm. Ông sẵn sàng dâng hiến con một của mình, dù đứa con đó chính là lới hứa ông đã nhận. Vì Đức Chúa Trời đã phán bảo ông: "Từ I-sác, con sẽ có một dòng dõi mang tên con." Vì kể rằng Đức Chúa Trời có khả năng khiến kẻ chết sống lại, nên theo nghĩa bóng Áp-ra-ham đã nhận lại con mình từ cõi chết (Hê 11:17-19)
	_field_14__0__1_[0]: Thời gian trôi qua, Chúa thiết lập sự hy sinh của máu cho tội lỗi. Dâng một sinh tế là một hành động tôn giáo làm sạch. Nó cũng là một hành động thờ phượng
	_field_14__0__0_[0]: Vậy, Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem I-sác con mình và hai đầy tớ đi theo. Ông chặt củi để dâng tế lễ thiêu, rồi đứng dậy, đi đến địa điểm Đức Chúa Trời đã chỉ định. Ngày thứ ba, Áp-ra-ham ngước lên, nhìn thấy địa điểm ấy từ đằng xa, liền bảo hai thanh niên: "Các anh cứ đứng lại đây và giữ lừa. Tôi và I-sác sẽ lên đó thờ phượng Chúa, rồi sẽ trở lại." Áp-ra-ham lấy bó củi để dâng tế lễ thiêu chất trên vai I-sác, con mình và cầm theo mồi lửa và một con dao. Rồi hai cha con cùng đi. I-sác nói: "Cha ơi!" Áp-ra-ham đáp: "Có cha đây, con!" I-sác hỏi: "Củi lửa có sẵn rồi, nhưng chiên con ở đâu để dâng tế lễ hiêu?" Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, Đức Chúa Trời sẽ cung ứng chiên con làm tế lễ thiêu!" Hai cha con tiếp tục đi với nhau. Đến chỗ Đức Chúa Trời đã chỉ định, Áp-ra-ham dựng một bàn thờ, sắp củi lên, rồi trói I-sác, con mình và đem đặt lên lớp củi trên bàn thờ. Áp-raham đưa tay cầm dao để giết con mình. Bỗng thiên sứ của CHÚA từ trên trời gọi: "Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!" Ông thưa: "Có con đây!" Thiên sứ bảo: "Đừng giết đứa trẻ, cũng đừng làm gì nó cả! Vì bây giờ, Ta biết ngươi kính sợ Đức Chúa Trời và không tiếc con ngươi với Ta, dù là con một của ngươi!" Áp-ra-ham ngước mắt nhìn thấy một con chiên đực, sừng đang mắc vào bụi gai rậm phía sau mình. Ông liền bắt nó dâng tế lễ thiêu thay thế con trai mình. (Sáng 22:2-13) 
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	TextField2_0__0__0_[0]: 1-7
	TextField3_0__0__0_[0]: SẼ CÓ SỰ SỐNG SAU SỰ CHẾT
	TextField4_0__0__0_[0]: Sự Sống Sau Cái Chết sẽ là Thiên Đàng hoặc Địa Ngục
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa sẽ phán xét tất cả mọi người sau khi chết. Thiên đàng là một nơi mà tràn đầy sức sống và niềm vui. Địa ngục là một nơi đầy đau khổ và đau đớn.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mat 13:47-50; 25:31-46; Mác 9:47-48; Giăng 14:1-3; Philíp 3:20; 1 Tê 4:13-18; Khải20:12-15; 21-22)
	_field_14__0__0_[0]: "Đức Giê-su kể cho họ một chuyện ngụ ngôn khác: "Nước Thiên Đàng ví như một người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đang khi mọi người ngủ, kẻ thù đến gieo cỏ lùng vào ruộng lúa của ông rồi bỏ đi. Thế là lúa lớn lên và kết hạt, nhưng đồng thời cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ của chủ nhà đến trình: "Thưa chủ, chủ không gieo giống lúa tốt trong ruộng sao? Tại sao lại có cỏ lùng mọc trong ruộng? Chủ trả lời: "Kẻ thù đã làm đấy. Các đầy tớ thưa: "Chủ muốn chúng tôi đi nhổ cỏ không? Chủ đáp: "Không nên, e rằng khi nhổ cỏ các anh sẽ nhổ cả gốc lúa đi chăng. Cứ để cả lúa lẫn cỏ mọc lên cho đến mùa gặt. Lúc ấy ta sẽ bảo thợ gặt nhổ cỏ trước, bó lại rồi đốt, sau đó sẽ gặt lúa đem trữ trong kho của Ta"  Ngài phán: "Người gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con dân Nước Đức Chúa Trời, cỏ lùng là con cái quỷ vương. Kẻ thù gieo cỏ là quỷ dữ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là thiên sứ. Như cỏ bị nhổ và đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng như thế. Con Người sẽ sai thiên sứ nhặt khỏi vương quốc Ngài tất cả những kẻ gây tội ác và những kẻ phạm pháp, rồi ném chúng vào lò lửa, là nơi đầy tiếng than khóc và rên siết. Còn người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong nước của Cha họ. Ai có tai, hãy lắng nghe." (Mat 13:24-30, 37-43)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Chúa Cứu Thế Jesus, Chúa chúng ta. (Rô 6:23)
	_field_18__0__0_[0]: Kinh Thánh dạy chúng ta về cuộc sống sau khi chết. Sau khi chết, tất cả mọi người sẽ có thể lên thiên đàng hayxuống địa ngục. Thiên đàng là nơi Chúa ngự. Cả Thiên Đàng sẽ tràn đầy niềm vui bởi vì chúng tôi sẽ được với Chúa. Địa ngục là nơi trừng phạt nặng nề. Người trong địa ngục bị mãi mãi xa cách Chúa. Chúa sẽ phán xét tất cả mọi người.
	_field_14__0__1_[0]: Kinh Thánh dùng ngụ ngôn để dạy sự thật. Ngụ ngôn là những câu chuyện có ý nghĩa sâu xa. Trong ngụ ngôn này "Con Người" là một cái tên của Đức Chúa Trời.
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	TextField3_0__0__0_[0]: ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST
	TextField4_0__0__0_[0]: Trọn vẹn là Đức Chúa Trời và Trọn vẹn là Con Người
	TextField7_0__0__0_[0]: Đức Chúa Jesus Christ trọn vẹn là Đức Chúa Trời và trọn vẹn là con người. Chúa Jesus Christ đã được sai đến để hòa giải mối quan hệ tan vỡ giữa Chúa và con người.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mat16:13-20; 26:63-64; Lu 1:28-35; Giăng 1:1-14; 3:16; Philíp 2:5-11; Cô lô se 1:15-20; 2:9)
	_field_14__0__0_[0]: Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Jesus đã xảy ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã đính hôn cùng Giô-sép, nhưng trước khi hai người chung sống, thì Ma-ri đã thụ thai do quyền phép Đức Thánh Linh. Giô-sép, chồng hứa của nàng là người có tình nghĩa và không muốn nàng bị bêu xấu, nên định âm thầm từ hôn. Đang khi ông suy tính như vậy, một thiên sứ của Chúa hiện đến trong giấc mộng và bảo: "Này Giô-sép, con cháu Đa-vít, đừng ngại cưới Ma-ri làm vợ vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Jesus, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi." Mọi việc đã xảy đến như thế để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm: "Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một trai. Người ta sẽ đặt tên Ngài là Em-ma-nu-ên," nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Giô-sép thức dậy, làm theo lời thiên sứ của Chúa đã dặn bảo, cưới Ma-ri về làm vợ, nhưng hai người không ăn ở với nhau cho đến khi nàng sinh một con trai thì đặt tên là Jesus. (Mat 1:18-25) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Vậy, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu, nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên. (Êsai 7:14)
	_field_18__0__0_[0]: Trong suốt Kinh Thánh, Chúa đã làm việc ra một kế hoạch cứu chuộc để làm cho một cách để khôi phục lại mối quan hệ tan vỡ giữa Chúa và con người. Khi thời cơ đến, Thiên Chúa đã sai con trai là Đức Chúa Jesus Christ để hòa giải mọi người với chính Đức Chúa Trời.
	_field_14__0__1_[0]: Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Chúa Jesus đã đến thông qua gia đình của David từ nhà Abraham.
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	Page29[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page30_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 1-9
	TextField3_0__0__0_[0]: KẾ HOẠCH HÒA GIẢI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI DÀNH CHO CON NGƯỜI
	TextField4_0__0__0_[0]: Gánh Sự Trừng Phạt của Tội Lỗi và Phục Hồi Mối Quan Hệ
	TextField7_0__0__0_[0]: Sự chết của Chúa Jesus Christ trên thập tự giá là một con đường cho tất cả mọi người để có một mối quan hệ đặc biệt với Chúa. Ngài đã trả giá đầy đủ cho tội lỗi của chúng ta. Chúa Jesus Christ là của lễ hoàn hảo một lần cho tội lỗi. Chúa Jesus đã thế chỗ cho chúng ta. Chúng ta đã không kiếm được món quà đặc biệt này. Chúng ta đã nhận được điều đó vì Ngài yêu thương tất cả mọi người. Những người tin vào Chúa Jesus và nhận được món quà mà Chúa Jesus Christ đã được hòa giải với Đức Chúa Trời.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Êsai 53:5-6; Mác 10:45; Giăng 1:29; Ê phê sô 1:7; 1 Ti 1:15; 1 Phi e rơ 2:24)
	_field_14__0__0_[0]: Lúc đó lính của quan thống đốc đem Đức Chúa Jesus vào công đường, cả đội quân bao quanh Ngài. Chúng lột áo Ngài ra và mặc cho Ngài một chiếc áo đỏ tía. Chúng đan một mão bằng gai, đội lên đầu Ngài và đặt vào tay phải Ngài một cây sậy rồi quỳ xuống trước mặt Ngài chế nhạo: "Hoan hô, Vua dân Do Thái!" Chúng khạc nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài. Chế nhạo Ngài xong, chúng lột áo đỏ tía ra và mặc áo lại cho Ngài, rồi dẫn đi đóng đinh. Khi đi ra họ gặp một người quê ở Si-ren tên là Si-môn, chúng bắt ông này vác thập tự giá cho Ngài. Đến một nơi tên Gô-gô-tha, nghĩa là "Đồi Sọ; chúng cho Ngài uống rượu pha mật đắng, Ngài nếm thử nhưng không uống. Sau khi đóng đinh Ngài, chúng bắt thăm chia nhau áo Ngài. Rồi chúng ngồi đó canh giữ Ngài. Phía trên đầu Ngài chúng để một bản án ghi: "Đây là Jesus, Vua dân Do Thái! Từ trưa đến ba giờ chiều trời trở nên tối tăm khắp trên đất.  Đức Chúa Jesus lại kêu lên một tiếng lớn rồi trút linh hồn (Mat 27:27-38, 45, 50) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Key Scripture: Thật vậy, khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa Cứu Thế theo đúng kỳ hạn đã chết cho kẻ không tin. (Rô 5:6)
	_field_18__0__0_[0]: Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người. Con người đã được dựng nên để yêu mến và được ở trong mối quan hệ với chính Ngài. Satan thuyết phục Ađam và Êva không vâng lời Chúa. Bất tuân lệnh Chúa là một tội lỗi. Tội lỗi phá hủy mối quan hệ hoàn hảo giữa Chúa và nhân loại. Đức Chúa Trời đã hứa rằng mối quan hệ hoàn hảo giữa Ngài và mọi người sẽ được phục hồi. Chúa đã hứa với Ađam rằng một ngày một người nào đó từ gia đình của ông sẽ nghiền nát đầu của Satan. Chúa đã hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho các quốc gia trên trái đất thông qua gia đình của Áp ra ham. Chúa thực hiện lời hứa của Ngài bằng cách gửi con trai của Ngài -  Đức Chúa Jesus Christ.
	_field_14__0__1_[0]: Chúa đã sai con trai duy nhất của Ngài. Tên là Đức Chúa Jesus Christ. Ngày sinh của Ngài là một phép lạ. Ngài là tất cả của Đức Chúa Trời và tất cả con người. Ngài đã sống và lớn lên và không bao giờ phạm tội kể cả một lần. Ngài đã làm nhiều phép lạ và giảng dạy nhiều sự thật khôn ngoan. Nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo đã không như Chúa Jesus và họ quyết tâm giết Ngài. Thống đốc tra khảo Chúa Jesus và xác định Ngài vô tội. Để làm hài lòng đám đông, thống đốc cho phép người dân đánh Chúa Jesus và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Thập tự giá là một công cụ tra tấn. Đức Chúa Trời nói rằng đó là vì tội lỗi của chúng ta rằng Chúa Jesus sẽ bị đánh đập và bị giết chết. 
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	Page30[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page31_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 1-10
	TextField3_0__0__0_[0]: CHÚA JESUS CHINH PHỤC SỰ CHẾT
	TextField4_0__0__0_[0]: Sự Phục Sinh Minh Chứng Về Chính Ngài
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Jesus đã sống lại từ cõi chết. Cái chết không thể giới hạn Chúa Jesus Christ vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là của lễ hoàn hảo cho tội lỗi. Chúa Jesus Christ là Chúa của sự sống. Chúa Jesus Christ đã chứng tỏ Ngài không chỉ là một giáo viên tốt hay một nhà tiên tri. Chúa Jesus Christ đã chứng tỏ Ngài đã có tất cả sức mạnh và quyền. Chúa Jesus Christ đã chứng minh Ngài là Vua của trái đất. 
	TextField7_1__0__0_[0]: (Công 2:22-24; Rô 1:3-4; 8:33-34; 1 Cô 15:12-22; 1 Phi 1:3)
	_field_14__0__0_[0]: Nhưng thiên sứ nói cùng các bà rằng: "Các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm kiếm Đức Jesus, Đấng đã bị đóng đinh. Ngài không còn ở đây đâu. Ngài đã sống lại rồi như lời Ngài đã bảo trước. Hãy đến xem nơi đặt xác Ngài. Hãy mau mau đi báo cho các môn đệ Ngài biết: "Ngài đã sống lại. Kìa, Ngài đi đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy Ngài. Này tôi đã nói cho các bà biết." Mấy người đàn bà vội vã rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đệ Ngài hay. (Mat 28:5-8)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Vì trước hết, tôi truyền lại cho anh chị em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi chúng ta như lời Thánh Kinh. Ngài được chôn và đến ngày thứ ba Ngài sống lại đúng như lời Thánh Kinh. (1 Cô 15:3-4)
	_field_18__0__0_[0]: Khi còn trên trái đất, Chúa Jesus nói rằng Ngài sẽ chết cho tội lỗi chúng ta và sống lại từ cõi chết. Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá và sau đó trở lại với cuộc sống. Khi Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ cõi chết, nó đã chứng minh rằng Ngài thực sự là Chúa. Tất cả những gì Ngài nói và ra lệnh là sự thật. 
	_field_14__0__1_[0]: Sau cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá một số người bạn liệm cơ thể của Ngài. Họ chôn Chúa trong một ngôi mộ. Thống đốc đã ra lệnh rằng một tảng đá lớn được đặt trên lối vào ngôi mộ. Các lính bảo vệ ngôi mộ để ngăn chặn những người ăn cắp cơ thể của Chúa Giêsu. Vào ngày thứ ba sau khi cái chết của Ngài, hai người phụ nữ đã đến ngôi mộ. Họ thấy hòn đá đã lăn ra và một thiên sứ ngồi trên đó. 
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	Page31[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page32_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 1-11
	TextField3_0__0__0_[0]: TÔI PHẢI LÀM GÌĐỂ ĐƯỢC CỨU?
	TextField4_0__0__0_[0]: Tin Nhận
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Jesus Christ đã lấy hình phạt cho tội lỗi của chúng tôi. Kinh Thánh nói rằng mọi người sẽ có sự sống đời đời nếu họ tin rằng Chúa đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Không thể là một tín hữu không có đức tin. Đức tin là tin tưởng và tin tưởng vào Chúa Jesus Christ, mặc dù chúng ta không thấy Ngài. Đức tin là tin tưởng rằng Chúa Jesus Christ đã sống lại từ cõi chết cho tội lỗi của chúng ta.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Giăng 3:16-21; Công 10:43; 16:25-31; Rô 6:23; 10:9-10; Ga 2:20; 3; Êph 2:8-9; Hê 11)
	_field_14__0__0_[0]: Lúc ấy, Thô-ma, một trong mười hai sứ đồ, không có mặt với các môn đệ khi Đức Giê-su đến. Nghe các môn đệ kia bảo họ đã thấy Chúa, ông nhất quyết: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở bàn tay Ngài, không đặt ngón tay tôi vào dấu đinh đó và không đặt tay tôi vào hông Ngài, thì tôi không tin!" Tám ngày sau, các môn đệ Chúa lại họp nhau, Thô-ma cũng có mặt. Cửa ngõ đều đóng chặt, nhưng Đức Giê-su đến đứng giữa họ, phán rằng: "Bình an cho các con!" Rồi Ngài bảo Thô-ma: "Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem hai bàn tay Ta. Hãy lấy tay đặt vào hông Ta! Đừng nghi ngờ, nhưng hãy tin!" Thô-ma thưa: "Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con." Đức Giê-su bảo Thô-ma: "Có phải con tin vì thấy Ta không? Phước cho những người chưa được thấy mà đã tin Ta." Vậy Đức Giê-su còn làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đệ mà không ghi lại trong sách nầy. Nhưng những điều nầy được ghi chép để anh chị em tin Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế, Con của Đức Chúa Trời, và nhờ đức tin đó anh chị em được sống trong Danh Ngài. (Giăng  20:24-31) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. Đức Chúa Trời cho Con Ngài xuống thế gian nào phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu. (Giăng 3:16-17)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus đã chết và sống lại từ cõi chết để mọi người có thể có sự sống. Tất cả những người được gọi để đức tin vào Chúa Jesus Christ và tin Ngài là Con Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người có thể được cứu khỏi sự trừng phạt của tội lỗi nếu họ tin vào Chúa Jesus và công nhận với miệng của họ rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người có một sự lựa chọn để tin vào Chúa và được cứu hay chối bỏ Ngài. Chúa muốn tất cả mọi người được cứu.
	_field_14__0__1_[0]: Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài xuất hiện với các môn đệ của Ngài. Một trong các môn đệ của Chúa Jesus tên là Thô ma đã không tham dự. Ông đã không nhìn thấy Chúa Jesus kể từ lúc Ngài đã bị đóng đinh. Để tin rằng một cái gì đó là có thật mà không nhìn thấy hay cảm thấy nó được gọi là đức tin.
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	Page32[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page33_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 1-12
	TextField3_0__0__0_[0]: LÀM SAO CHÚNG TA PHẢN HỒI VỚI TÌNH YÊU CỦA NGÀI?
	TextField4_0__0__0_[0]: Ăn Năn
	TextField7_0__0__0_[0]: Niềm tin của chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ dẫn chúng ta đến ăn năn. Khi chúng ta ăn năn, tấm lòng và tâm trí của chúng ta đang thay đổi. Khi tâm trí và tâm trí của chúng ta đang thay đổi, hành động tội lỗi của chúng ta thay đổi. Những người tin và tin tưởng vào Chúa Jesus sống khác nhau từ những người xung quanh người không tin và tin tưởng vào Chúa Jesus. 
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mat 3:2; 4:17; Mác 1:15; Lu 5:32; 13:15; Công 2:31-41, 3:19-20)
	_field_14__0__0_[0]: Vào đến Giê-ri-cô, Đức Chúa Jesus đi ngang qua thành phố. Tại đó, có một người tên Xa-chê, làm trưởng đoàn thu thuế rất giàu có. Ông cốt nhìn xem Đức Giê-su là ai nhưng không được, vì dân chúng đông đảo mà ông lại thấp bé. Ông chạy trước leo lên một cây sung, để có thể nhìn thấy Ngài vì Ngài sắp đi qua đó. Khi đến chỗ ấy, Đức Chúa Jesus nhìn lên bảo: "Xa-chê, hãy xuống mau vì hôm nay Ta phải ghé lại nhà con!" Xa-chê vội vàng tụt xuống, mừng rỡ tiếp đón Ngài. 7 Mọi người thấy vậy đều lầm bầm: "Ông ấy vào nhà kẻ tội lỗi mà trọ!" Nhưng Xa-chê đứng dậy thưa với Chúa: "Lạy Chúa, đây này, con xin phân phát một nửa tài sản của con cho người nghèo khổ, và nếu con có bóc lột ai bất cứ điều gì, con xin bồi thường gấp tư!" Đức Chúa Jesus bảo Xa-chê: "Hôm nay, sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người cũng là con cháu Áp- ra-ham. Vì Con Người đã đến, tìm và cứu kẻ bị hư mất." (Lu 19:1-10)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Trong quá khứ, Đức Chúa Trời đã bỏ qua sự ngu muội ấy, nhưng bây giờ Ngài ra lệnh cho tất cả loài người phải ăn năn. (Công 17:30)
	_field_18__0__0_[0]: Sự ăn năn là một sự thay đổi của tấm lòng và tâm trí. Ăn năn bao gồm suy nghĩ và hành động khác nhau về tội lỗi và Chúa. Sự ăn năn có nghĩa là chúng tôi ghét tội lỗi nhiều như Đức Chúa Trời ghét tội lỗi. Kết quả sự ăn năn trong một sự thay đổi về hành vi tội lỗi.
	_field_14__0__1_[0]: Chúa Giêsu là một giáo viên tuyệt vời và đi khắp nơi làm nhiều phép lạ và chữa lành những người cần. Bất cứ nơi nào Chúa Giê-xu đã có một đám đông lớn.
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	Page33[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page34_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 1-13
	TextField3_0__0__0_[0]: TÔI LÀ BẠN CỦA CHÚA JESUS
	TextField4_0__0__0_[0]: Ở trong Tình Yêu của Ngài qua Sự Vâng Phục Mạng Lệnh của Ngài
	TextField7_0__0__0_[0]: Là những môn đệ của Chúa Jesus Christ, chúng ta là bạn của Chúa. Là những người bạn của Chúa, chúng ta được mời gọi để lắng nghe tiếng nói của Chúa và vâng lời. Như những người bạn của  Chúa, chúng ta được mời gọi để yêu thương người khác trong cùng một cách Chúa Jesus Christ yêu thương chúng ta. 
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mat 7:16-20; Giăng 14:15-23; Cô 1:10; 2 Phi 1:3-8; 1 Giăng 4:7-8; 5:1-5)
	_field_14__0__0_[0]: Phi-líp thưa: "Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì cũng đủ rồi." Đức Chúa Jesus đáp: "Phi-líp, Ta từng ở với các con bấy lâu mà con chưa biết Ta sao? Người nào thấy Ta là đã thấy Cha. Vậy sao con còn nói: Xin chỉ Cha cho chúng con. Như Cha đã yêu Ta thể nào thì chính Ta cũng yêu các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu của Ta. Nếu các con vâng giữ điều răn của Ta thì các con sẽ còn ở trong tình yêu của Ta cũng như Ta đã giữ các điều răn của Cha Ta và còn ở mãi trong tình yêu Ngài. Ta bảo cho các con những điều này để niềm vui của Ta ở cùng các con và niềm vui của các con được đầy trọn. "Đây là điều răn Ta truyền: Các con hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu các con. Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình. Nếu các con vâng giữ điều Ta truyền dạy, thì các con là bạn hữu Ta. Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ mình làm; nhưng Ta đã gọi các con là bạn hữu vì Ta đem mọi điều nghe được nơi Cha mà truyền lại cho các con. (Giăng 14:8-9; 15:9-15) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen biết chiên Ta và chiên theo Ta. (Giăng 10:27)
	_field_18__0__0_[0]: Là những môn đệ của Chúa Jesus Christ, chúng ta là những người bạn của Ngài. Bạn bè của Chúa biết Chúa một cách đặc biệt. Bạn bè của Chúa yêu mến Chúa, và họ yêu thương người khác. Bạn bè của Chúa tin cậy và tuân theo lệnh của Chúa.
	_field_14__0__1_[0]: Chúa Jesus hướng dẫn các môn đồ của Ngài . Cha mà Ngài nói về là Đức Chúa Trời là Cha.
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	TextField13_0__0__0__0_[0]: Loạt Bài
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	TextField15_0__0__0__0_[0]: NỀN TẢNG
	TextField13_1__0__0__0_[0]: Ở TRONG ĐẤNG CHRIST
	TextField12_0__0__0__0_[0]: Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. (Giăng 15:4) 
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	Page35[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page36_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 2-1
	TextField3_0__0__0_[0]: ĐƯỢC BÁP-TÊM
	TextField4_0__0__0_[0]: Niềm tin trong Đức Chúa Trời
	TextField7_0__0__0_[0]: Kinh Thánh nói rằng các tín hữu phải nhận báp têm. Phép báp têmlà một hình ảnh của những gì đã diễn ra trong trái tim của chúng ta khi chúng ta nhận Chúa Jesus là Chúa và là Đấng Cứu Thế của chúng ta. Phép báp têm là một lời làm chứng cho những người khác rằng chúng ta là môn đệ của Chúa Jesus Christ.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Công 2:38; 18:8; Rô 6:4-5; Ga 3:27; Cô 2:12)
	_field_14__0__0_[0]: Phi-líp cũng vậy, xuống trong thành Sa-ma-ri mà giảng về Đấng Christ tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói; vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. Bấy giờ trong thành đó có một người tên là Si-môn, làm nghề phù phép, tự khoe mình làm người danh tiếng, khiến cho dân Sa-ma-ri rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người, mà nói rằng: Chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhân đó chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép giục họ thảy đều phải khen lạ. Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus Christ cho mình, thì cả đàn ông, đàn bà đều chịu phép báp-tem. Chính Si-môn cũng tin, và khi đã chịu phép báp-tem, thì ở luôn với Phi-líp; người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra, thì lấy làm lạ lắm. (Công 8:5-13) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Đức Chúa Jesus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. (Mat 28:19)
	_field_18__0__0_[0]: Báp têm bằng nước nước là một lệnh từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus, chúng ta cần được làm báp têm. Phép báp têm là khi tín hữu trong Chúa Jesus được dìm dưới nước và đưa trở lên trên nước. Phép báp têm là một hình ảnh của sự tái sinh tinh thần xảy ra khi chúng ta trở thành tín hữu. Phép báp têm là một bức tranh với những người khác rằng chúng ta là môn đệ của Chúa Jesus Christ.
	_field_14__0__1_[0]: Philip là người theo Chúa Jesus, Đấng công bố Tin Mừng Nước Đức Chúa Trời.
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	Page36[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page37_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	_field_14__0__0_[0]: Chúa Jesus đang ngồi ở một cái giếng. Một người phụ nữ đến để lấy nước. Chúa Jesus hỏi những người phụ nữ đi uống nước. Chúa Jesus nói với người nữ rằng Ngài có thể cho cô ấy nước của sự sống đời đời. Chúa Jesus nói với người phụ nữ này điều về cuộc sống của mình rằng Ngài không thể biết mà không cần kiến thức của Chúa. Chúa Jesus tiết lộ với người phụ nữ rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Người phụ nữ đã ngạc nhiên trước những lời của Chúa Jesus và tin vào tất cả những gì Chúa Jesus đã nói. 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. (Mat 5:14-16)
	TextField2_0__0__1_[0]: 2-2
	TextField3_0__0__1_[0]: CHÚNG TA LÀ ÁNH SÁNGCỦA THẾ GIỚI
	TextField4_0__0__1_[0]: Hãy Cho Thế Giới Biết Về Chúa Jesus
	TextField7_0__0__1_[0]: Chúa Jesus là ánh sáng thật và là Cứu Chúa của thế giới thực. Chúa Jesus nói với các môn đồ Ngài hãy đi và là ánh sáng cho thế giới để mọi người có thể nhìn thấy Ngài là ai.
	TextField7_1__0__1_[0]: (Mác 16:15-16; Lu 11:33-36; Công 1:8)
	_field_14__0__2_[0]: Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Jesus. Có nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy, các người Sa-ma-ri đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình; Ngài bèn ở lại đó hai ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. (Giăng 4:28-30, 39-42)
	_field_18__0__1_[0]: Một Cơ Đốc Nhân là một người bước theo Chúa Jesus Christ. Kinh Thánh nói rằng Cơ Đốc Nhân là một ánh sáng cho thế giới bằng cách bày tỏ cho thế giới biết về Chúa Jesus.
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	Page37[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page38_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 2-3
	TextField3_0__0__0_[0]: HÒA GIẢI VỚI MỌI NGƯỜI
	TextField4_0__0__0_[0]: Tha Thứ Những Người Nghịch Cùng Bạn
	TextField7_0__0__0_[0]: Người theo Chúa Jesus được gọi để tha thứ cho người khác giống như Chúa đã tha thứ cho mỗi người chúng ta. Người theo Chúa Jesys được hướng dẫn để sống hòa thuận với những người sống xung quanh.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mat 6:14; Mác 11:25-26; Lu 11:4; 17:3-4; 2 Cô 2:5-11; Êph 4:32; Cô 3:12-14)
	_field_14__0__0_[0]: Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua một vạn ta-lâng. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người, đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ nầy bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết! Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta! Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta; ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. (Mat 8:23-35) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. (Mat 5:23-24)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus dạy các môn đệ sống hòa bình với nhau. Tín hữu được hướng dẫn đối xử tốt với người khác và cung cấp thương xót cho những người phạm tội chống lại họ. Sống hòa bình với nhau là mở rộng sự tha thứ cho những người đã xúc phạm hoặc làm tổn thương chúng ta.
	_field_14__0__1_[0]: Một trong các môn đệ của Chúa Jesus  hỏi Chúa Jesus bao nhiêu lần anh ta nên tha thứ cho những người đã phạm tội chống lại Ngài. Đáp lại, Chúa Jesus kể dụ ngôn sau đây 
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	Page38[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page39_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
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	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 2-4
	TextField3_0__0__0_[0]: ĐỪNG PHẠM TỘITÀ DÂM
	TextField4_0__0__0_[0]: Đừng Nhìn Người Khác Với Sự Thèm Muốn
	TextField7_0__0__0_[0]: Ngoại tình là không chung thủy với mối quan hệ hôn nhân. Ngoại tình là tội lỗi trước mặt Chúa. Chúa dạy các môn đồ Ngài không gian dâm. Chúa Jesus dạy rằng có những suy nghĩ dâm đãng cũng giống như ngoại tình.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Xuất 20:14; Châm 6:32; 1 Cô 6:13-20; Êph 5:3-5; Cô 3:1-11; Tê 4:3-8; Hê 13:4)
	_field_14__0__0_[0]: 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. Người giàu có chiên bò rất nhiều; 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. 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. 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 đđng chết! Hắn phải thường bốn lần giá chiên conkhông có lòng thương xót. 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. 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. Cớ sau 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. (2 Sa 12:1-9) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. (Mat 5:27-28) 
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus dạy các môn đệ Ngài không phạm tội ngoại tình. Chúa Jesus dạy rằng nhìn đến người khác thèm muốn là một tội lỗi.
	_field_14__0__1_[0]: David là một vị vua nổi tiếng của Israel. David nhìn thấy một người phụ nữ tắm và thèm khát . Người phụ nữ này là vợ của một chỉ huy trong quân đội của David. Người đàn ông này tên là U-ri người Hê-tít. David hỏi công chức của mình để có được người phụ nữ này. David làm cho phụ nữ mang thai. David sau đó được gửi U-ri đến chiến tranh, và U-ri đã chết trong trận chiến. Chúa không hài lòng. Chúa đã sai một tiên tri tên là Nathan đến với David. 
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	TextField3_0__0__0_[0]: HÔN NHÂN LÀ ĐIỀU THIÊNG LIÊNG VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
	TextField4_0__0__0_[0]: Đức Chúa Trời Không Thích Ly Dị
	TextField7_0__0__0_[0]: Hôn nhân được thiết lập bởi Đức Chúa Trời. Đó là thiêng liêng đối với Ngài. Người theo Đức Chúa Jesus Christ phải làm mọi cách có thể để bảo vệ cuộc hôn nhân của họ.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Sáng 2:20-24; 1 Cô 7; Êph 5:21-28)
	_field_14__0__0_[0]: Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài, mà rằng: Không cứ vì cớ gì người ta có phép bỏ vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! Họ lại hỏi Ngài rằng: Vậy chớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi? Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu. Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình. (Mat 19:3-9)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. (Mat 5:32)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus dạy rằng mối quan hệ hôn nhân là thiêng liêng và rất quan trọng đối với Ngài.
	_field_14__0__1_[0]: Đám đông theo Chúa Jesus vì Ngài chữa bệnh và dạy dỗ dân chúng. Những người Pha Ri Si cũng đến với Ngài hỏi Ngài nhiều câu hỏi. Một người Pha Ri Si là một nhà lãnh đạo tôn giáo trong tôn giáo của người Do Thái. Người Pha Ri Si theo nhiều luật lệ tôn giáo đó đã được đưa ra bởi  Chúa cho Môi-se. Môi-se là một người đàn ông đã lãnh đạo dân Israel trong nhiều năm trước khi Chúa Jesus sinh ra
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	TextField2_0__0__0_[0]: 2-6
	TextField3_0__0__0_[0]: PHẢN HỒI VỚI SỰKHÔNG CÔNG BẰNG
	TextField4_0__0__0_[0]: Hãy Sống Như là Minh Họa của Tình Yêu
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Jesusnói với các môn đệ của Ngài không trả thù đối với những người khi họ làm những điều sai trái với họ. Người theo Đức Chúa Jesus Christ phản ứng khác nhau với hoàn cảnh hơn những người khác bởi vì họ biết tình yêu của Chúa Jesus. Chúa Jesus đã nói tín hữu phải sống như ví dụ điển hình của tình yêu và lòng tốt cho tất cả mọi người.  
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mác 12:28-37; Lu 6:32; Giăng 4:7-8; 13:34; Rô 12:17-21; 1 Cô 4:12; Êph 5:1-2; 1 Phi 1:22; 3:9; 1 Giăng 3:11)
	_field_14__0__0_[0]: Khi Ngài còn đang phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, đi trước hết, lại gần Đức Chúa Jesus đặng hôn Ngài. Đức Chúa Jesus hỏi rằng: Hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản Con Người sao? Những người ở với Ngài thấy sự sắp xảy đến, bèn nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng: Một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tai bên hữu. Nhưng Đức Chúa Jesus cất tiếng phán rằng: Hãy để cho họ đến thế! Ngài bèn rờ tai đầy tớ ấy, làm cho nó được lành. Đoạn, Đức Chúa Jesus phán cùng các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ, và các trưởng lão đã đến bắt Ngài, rằng: Các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp. Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi, mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng nầy là giờ của các ngươi, và quyền của sự tối tăm cai trị. (Lu 22:47-53) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn; nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa; nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. (Mat 5:39-41)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus dạy các môn đệ của mình cách nào để đối phó với sự bất công. Chúa Jesus nói với các môn đệ của mình không trả thù đối với những người làm những điều sai với họ. Chúa Jesus đã nói tín hữu phải sống như ví dụ điển hình của tình yêu và lòng tốt cho tất cả mọi người.
	_field_14__0__1_[0]: Giu-đa là một trong những môn đệ của Chúa Jesus. Các nhà lãnh đạo tôn giáo muốn giết Chúa Jesus. Giu-đa phản bội Chúa Jesus bằng tiền bạc. Trong câu chuyện này, Chúa Jesus đã nói chuyện với tất cả các môn đệ của Ngài, ngoại trừ Giu-đa. Chúa Jesus biết rằng Giu-đa đã đến để phản bội Ngài.
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	TextField2_0__0__0_[0]: 2-7
	TextField3_0__0__0_[0]: HÃY YÊU KẺ THÙ MÌNH
	TextField4_0__0__0_[0]: Đức Chúa Trời Yêu Tất Cả Mọi Người
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Jesus dạy chúng ta rằng chúng ta nên yêu thương và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta. Chúa Jesus tỏ lòng thương xót đối với những người bị đàn áp và giết chết Ngài. Người theo Chúa Jesus cần phản ứng với các kẻ thù theo của cách Chúa Jesus đã làm.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mác 12:28-31; Lu 6:27-38; Giăng 13:34; Rô 12:17-21)
	_field_14__0__0_[0]: Khi chúng điệu Đức Chúa Jesus đi, bắt một người xứ Sy-ren, tên là Si- môn, từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập tự theo sau Ngài. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Jesus, và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. Chúng cũng đem hai người đi nữa, là kẻ trộm cướp, để giết cùng với Ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Jesus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười Ngài, rằng: Nó đã cứu kẻ khác; nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi! Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống, mà rằng: Nếu ngươi là Vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi! Phía trên đầu Ngài, có đề rằng: Người Nầy Là Vua Dân Giu-đa. Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jesus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jesus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi. (Lu 23:26-27, 32-43) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. (Mat 5:44-45)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus dạy các môn đệ yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù của họ. Chúa Jesus nói rằng rất khó để yêu những người không đối xử tốt với bạn . Chúa Jesus nói với các môn đệ của Ngài rằng họ đã khác những người khác bởi vì họ đã phải yêu những người rất khó yêu. 
	_field_14__0__1_[0]: Khi Chúa Jesus sống trên trái đất, Ngài đã có nhiều kẻ thù. Những kẻ thù ghét Chúa Jesus. Chúa Jesus đã bị tra tấn và bị giết chết bởi kẻ thù của Ngài.
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	TextField3_0__0__0_[0]: BAN RA CHO MỌI NGƯỜI
	TextField4_0__0__0_[0]: Đức Chúa Trời Quan Tâm Những Người Thiếu Thốn
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Giêsu quan tâm đến những người nghèo. Chúa Jesus dạy các môn đồ Ngài để cung cấp cho những người cần. Ngài sẽ thưởng cho những người cung cấp cho những người khác. 
	TextField7_1__0__0_[0]: (Thi 82:3; Châm 19:17; 28:27; Giê 22:3; Mat 5:42; 19:21)
	_field_14__0__0_[0]: Mọi dân tộc sẽ được triệu tập trước mặt Ngài; Ngài sẽ phân chia họ ra như người chăn chiên tách chiên ra khỏi dê. Ngài sẽ để chiên bên phải và dê bên trái. Bấy giờ vua phán với những người ở bên phải: "Hỡi những người được phước của Cha Ta, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã được sắm sẵn cho các con từ khi sáng tạo thế giới. Vì khi Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát, các con cho uống. Khi Ta là khách lạ, các con đến thăm Ta. Ta trần truồng, các con mặc cho Ta; Ta đau ốm, các con chăm sóc Ta; Ta bị tù, các con đến thăm viếng Ta. Bấy giờ những người công chính thưa: "Lạy Chúa, chúng con khi nào thấy Chúa đói mà cho ăn, hay khát mà cho uống đâu? Chúng con khi nào có thấy Chúa là khách lạ mà tiếp đãi, hoặc trần truồng mà mặc cho đâu? Hay chúng con khi nào có thấy Chúa đau ốm hay bị tù đày mà thăm viếng đâu? Vua phán cùng họ: "Thật, Ta bảo cùng các con, hễ các con làm điều đó cho một trong những anh em hèn mọn nhất của Ta, tức là đã làm cho Ta vậy. Bấy giờ Ngài phán với những người ở bên trái: "Hỡi những kẻ bị rủa sả, hãy lui ra khỏi Ta mà vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho quỷ vương và quỷ sứ nó. Vì khi Ta đói, các người không cho Ta ăn; Ta khát, các người không cho Ta uống. Ta là khách lạ, các người không tiếp đãi; Ta trần truồng, các người không mặc cho; Ta đau ốm, tù đày các người không thăm viếng. Bấy giờ họ đáp: "Lạy Chúa, chúng con có bao giờ thấy Ngài đói khát hay là khách lạ, trần truồng, đau ốm hay tù tội mà không chăm sóc đâu? Vua bèn phán với họ: "Thật, Ta bảo cùng các người, hễ các người không làm điều đó cho một trong những người hèn mọn nhất này, tức là không làm cho Ta. Vậy, những kẻ này sẽ đi vào hình phạt đời đời còn những người công chính đi vào sự sống vĩnh phúc."  (Matthew 25:32-46) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, để việc từ thiện của con được giữ kín; và Cha con là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con.(Mat 6:3-4)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus dạy các môn đệ của Ngài về cách chăm sóc cho những người nghèo. Người theo Chúa Jesus không chu cấp cho người nghèo để họ được nhìn thấy bởi những người xung quanh. Khi các tín hữu cho những người nghèo, người ta nhìn thấy Chúa và chính Chúa sẽ thưởng cho họ ở trên trời.
	_field_14__0__1_[0]: Các môn đệ của Chúa Jesus hỏi Ngài về những gì sẽ xảy ra vào cuối thế giới. Chúa Jesus nói với các môn đệ rằng vào cuối thế giới mà Ngài sẽ là Vua đoán xét tất cả mọi người.
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	Page44_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 2-9
	TextField3_0__0__0_[0]: SỰ CẦU NGUYỆN
	TextField4_0__0__0_[0]: Hãy Nói Chuyện và Lắng Nghe Đức Chúa Trời
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Jesus dạy các môn đệ cầu nguyện. Khi bạn cầu nguyện, Chúa nghe bạn. Chúa Jesus nói hãy cầu nguyện khi chúng ta có nhu cầu. Khi bạn cầu nguyện, những điều kỳ diệu xảy ra.
	TextField7_1__0__0_[0]: (2 Sử 7:14; Thi 32:5-11; Giê 29:12; 42:3; Mat 5:44; 7:11; Tê 5:17)
	_field_14__0__0_[0]: Vì thế, Phê-rơ bị giam trong ngục, nhưng hội thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện Đức Chúa Trời cho ông. Hôm trước ngày vua Hê-rốt đưa Phê-rơ ra tòa, giữa đêm, Phê-rơ đang mang hai xiềng, ngủ giữa hai binh sĩ, còn trước cổng có các lính canh gác. Bỗng, một thiên sứ của Chúa hiện ra, ánh sáng chiếu vào ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phê-rơ, đánh thức ông và bảo: "Đứng dậy nhanh lên!" Lập tức hai xiềng rớt ra khỏi tay Phê-rơ. Thiên sứ lại bảo: "Cài nịt, mang dép vào!" Phê-rơ làm theo. Thiên sứ tiếp: "Hãy choàng áo ngoài vào rồi theo tôi!" Phê-rơ theo thiên sứ ra khỏi ngục, nhưng ông không biết việc do thiên sứ làm là chuyện thật, lại tưởng mình đang thấy khải tượng. Qua khỏi trạm canh thứ nhất và thứ nhì, thiên sứ và Phê-rơ vừa đến trước cổng sắt dẫn vào thành, thì cổng tự mở ra cho họ đi qua. Đi vào một đường phố, thiên sứ lập tức rời Phê-rơ. Phê-rơ hồi tỉnh lại, tự bảo: "Bây giờ tôi mới biết chắc chắn. Chúa đã sai thiên sứ Ngài đến giải cứu tôi thoát khỏi Hê-rốt và mọi điều dân Do Thái mong muốn." Ý thức rõ ràng như thế, ông đến nhà bà Ma-ri � mẹ của Giăng cũng gọi là Mác, nơi đây nhiều tín hữu đang nhóm họp cầu nguyện. Nghe tiếng ông gõ cửa, một chị giúp việc tên Rô-đa tiến lại gần cửa nghe ngóng. Nhận ra tiếng nói của Phê-rơ, chị mừng quá quên cả mở cửa, chạy vào báo tin Phê-rơ đang đứng trước cửa. Các tín hữu quở: "Mày điên à?" Nhưng chị quả quyết là đúng. Họ lại bảo: "Đấy là thiên sứ của Phê-rơ." Nhưng Phê-rơ cứ tiếp tục gõ cửa. Mở cửa ra thấy ông, họ kinh ngạc vô cùng. Ông lấy tay làm hiệu bảo họ im lặng, và thuật lại cho họ nghe Chúa cứu mình ra khỏi ngục cách nào, rồi bảo: "Xin báo tin cho Gia-cơ và các anh em biết việc này!" Nói xong ông lánh qua một nơi khác. (Công 12:5-17) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa:  Riêng phần con, khi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, cầu nguyện với Cha con, là Đấng ở trong nơi kín đáo và Cha con, là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con (Mat 6:6)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus dạy các môn đệ của Ngài rằng họ phải luôn luôn cầu nguyện. Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời và lắng nghe Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng tôi được Chúa nghe.
	_field_14__0__1_[0]: Một vị vua không công bằng tên là Hê-rốt ghét tín hữu. Vua Hê-rốt bắt đầu giết những người thuộc về nhà thờ. Binh sĩ đã bắt giữ một lãnh đạo nhà thờ tên là Phi e rơ và sẽ giết ông ấy.
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	Page44[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page45_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 2-10
	TextField3_0__0__0_[0]: HÃY CHỨA CỦA CẢI TRÊN THIÊN ĐÀNG
	TextField4_0__0__0_[0]: Tôn Trọng Đức Chúa Trời Với Cuộc Sống và Tài Sản của Chúng Ta
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Jesus nói với chúng ta để làm những việc mà tính mãi mãi. Đức Chúa Trời sẽ thưởng cho những người tôn vinh Ngài với cuộc sống và tài sản của họ. 
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mác 8:34-38; Lu 12:32-34; 1 Cô 3:10-17; 1 Ti  6:17-19)
	_field_14__0__0_[0]: Nhưng sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su vẫn đến Bê-tha-ni, nơi có La-xa-rơ, người mà Đức Giê-su đã khiến sống lại. Người ta làm tiệc đãi Chúa tại đó. Ma-thê hầu bàn, còn La-xa-rơ cùng những người khác dự tiệc với Ngài. Lúc ấy, Ma-ri lấy ra một cân dầu cam tùng tinh chất quý giá xức chân Đức Giê-su và lấy tóc mình lau chân Ngài. Mùi thơm tỏa khắp nhà. Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, môn đệ sau nầy phản Chúa, lên tiếng: "Sao không đem dầu nầy đi bán, lấy ba trăm đồng đê-na-ri để bố thí cho kẻ nghèo?" Anh ta nói vậy chẳng phải vì quan tâm gì đến người nghèo, nhưng vì vốn là tay trộm cắp mà lại giữ túi tiền, nên hễ có tiền vào là anh lấy bớt. Nhưng Đức Giê-su bảo: "Cứ để mặc nàng, vì nàng đã để dành dầu này cho ngày tẩm liệm Ta! Vì các ngươi lúc nào cũng có người nghèo bên mình, nhưng không có Ta luôn đâu!" (Giăng 12:1-8) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Các con đừng tích trữ của cải dưới đất là nơi mối mọt và gỉ sét làm hủy hoại và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ của cải các con ở trên trời là nơi mối mọt không thể hủy hoại và kẻ trộm cũng không khoét vách lấy được. Vì của cải các con ở đâu, lòng các con cũng ở đó.(Mat 6:19-21)
	_field_18__0__0_[0]: Những phần thưởng mà mọi người sẽ nhận được ở trên trời sẽ được xác định bởi cách họ tôn vinh Đức  Chúa Trời với cuộc sống và tài sản trên đất của họ. Người theo Chúa Jesus Christ hãy sống để nhận phần thưởng mà họ sẽ nhận được ở trên trời. 
	_field_14__0__1_[0]: Chúa Jesus đã được tôn vinh tại một bữa ăn tối tại nhà Lazarus. Chúa Jesus gần đây đã mang Lazarus trở lại từ cõi chết. Những vị khách bao gồm Lazarus, Lazarus 'chị em Martha và Maria và các môn đệ.
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	Page45[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page46_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 2-11
	TextField3_0__0__0_[0]: ĐỪNG LO LẮNG
	TextField4_0__0__0_[0]: Đức Chúa Trời Biết và Quan Tâm Đến Nhu Cầu Của Bạn
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Jesus quan tâm đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng ta cần phải đặt đức tin và sự tin cậy vào Ngài. 
	TextField7_1__0__0_[0]: (Châm 3:5-6; Lu 12:22-25; Ga 2:20; Hê 11:8-12; 1 Phi 1:21)
	_field_14__0__0_[0]: Chiều hôm ấy, Ngài bảo các môn đệ: "Chúng ta hãy qua bờ bên kia." Ngài vẫn còn ở dưới thuyền, các môn đệ đưa Ngài đi, tách khỏi đoàn dân, cũng có các thuyền khác cùng theo. Bỗng một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền ngập nước, nhưng Ngài đang ở phía sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đệ đánh thức Ngài dậy: "Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết cả sao?" Ngài thức dậy, quở gió và quát biển: "Hãy êm đi, lặng đi !" Gió liền yên, và biển lặng như tờ. Rồi Ngài bảo các môn đệ: "Sao các con sợ đến thế? Không có đức tin sao?" Họ khiếp sợ bảo nhau: "Người là ai mà đến gió và biển cũng vâng lệnh?" (Mác 4:35-41) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: "Thế thì, đừng lo sợ cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Nỗi lao phiền trong ngày cũng đủ quá rồi!" (Mat 6:34)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus nói rằng Ngài quan tâm đến cuộc sống của chúng ta và sẽ giúp chúng ta với vấn đề của chúng ta. Khi chúng ta lo lắng về cuộc sống, chúng tôi không có niềm tin vào Chúa Jesus.
	_field_14__0__1_[0]: Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài tại một hồ nước. Nhiều người trong số các môn đồ của Ngài đã từng là ngư dân trên hồ này. 
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	Page46[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page47_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 2-12
	TextField3_0__0__0_[0]: ĐỪNG ĐOÁN XÉT
	TextField4_0__0__0_[0]: Đức Chúa Trời là Đấng Đoán Xét
	TextField7_0__0__0_[0]:  Đức Chúa Trời là một thẩm phán công bình. Mọi người không thể đánh giá công bình. 
	TextField7_1__0__0_[0]: (Lu 6:37; Giăng 8:14-18; 1 Cô 4:3-5; Gia 4:12)
	_field_14__0__0_[0]: Lúc trời vừa sáng, Ngài trở vào đền thờ. Cả đoàn dân đều đến với Ngài và Ngài ngồi xuống dạy dỗ họ. Các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si giải đến một người đàn bà ngoại tình bắt đứng giữa họ. Họ nói với Ngài: "Thưa Thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, nên chiếu theo luật Môi-se, những hạng đàn bà ấy phải bị ném đá xử tử, còn Thầy thì dạy thế nào?" Họ nói vậy cốt gài bẫy Chúa để có lý do cáo tội Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus cúi xuống, lấy ngón tay viết lên mặt đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Ngài đứng lên bảo: "Người nào trong các người chưa từng phạm tội, hãy ném đá người nầy trước đi!" Rồi Ngài lại cúi xuống viết lên mặt đất. Nghe vậy, họ lần lượt bỏ đi từng người một, người cao tuổi đi trước, để Ngài ở lại một mình với người đàn bà đang đứng đó. Đức Chúa Jesus đứng lên hỏi: "Nầy, mấy người kia đâu cả rồi? Không ai kết tội chị sao?" Người đàn bà trả lời: "Thưa ông, không ai cả!" Đức Chúa Jesus bảo: "Ta đây cũng không kết tội chị đâu; về đi, từ nay đừng phạm tội nữa!" (Giăng  8:2-11) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Các con đừng lên án ai để khỏi bị lên án. Vì các con lên án người khác thể nào, thì sẽ bị lên án thể ấy. Các con lường cho người ta mực nào, thì sẽ được lường lại mực ấy. Tại sao con thấy cái dằm trong mắt anh em, nhưng không nhận ra cây xà nhà trong mắt mình? (Mat 7:1-3)
	_field_18__0__0_[0]: Thật là không đúng khi phán xét người khác. Tất cả mọi người đều là tội nhân và chỉ có Chúa mới có thể phán xét công bình. 
	_field_14__0__1_[0]: Những người Pha ri si  biết các luật lệ tôn giáo và được lập ra để đảm bảo rằng mọi người tuân theo những luật lệ tôn giáo.
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	Page48_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 2-13
	TextField3_0__0__0_[0]: HÃY XIN, HÃY TÌM,HÃY GÕ CỬA
	TextField4_0__0__0_[0]: Đức Chúa Trời Trả Lời cho Người Kiên Trì Cầu Nguyện
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Jesus dạy chúng ta rằng chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện và không ngã lòng. Khi chúng ta liên tục cầu nguyện, Chúa nghe tiếng của chúng ta và sẽ trả lời. 
	TextField7_1__0__0_[0]: (Êph 6:18; Cô 4:12; Hê 4:16; Gia 4:2-3; 5:16; 1 Giăng 3:21-22; Giăng  5:14-15)
	_field_14__0__0_[0]:  Ngài nói: "Trong thành phố kia, có một thẩm phán không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng chẳng kiêng nể loài người. Ở đó cũng có một bà góa cứ đến nài nỉ với ông: "Xin ngài xét xử công minh cho tôi đối lại kẻ chống nghịch tôi! Thẩm phán từ khước đã lâu. Sau đó, ông tự nhủ: "Dù ta không sợ Đức Chúa Trời cũng chẳng nể loài người, nhưng vì mụ góa này quấy rầy ta, nên ta sẽ xét xử công minh cho mụ, kẻo mụ cứ trở lại mãi, thì rốt cuộc ta cũng bị bực mình" Chúa bảo: "Các con hãy nghe lời thẩm phán bất lương ấy nói! Lẽ nào Đức Chúa Trời lại không xét xử công minh cho những kẻ được Ngài chọn, là những kẻ ngày đêm kêu xin Ngài mà Ngài còn trì hoãn hay sao? Ta bảo các con: Ngài sẽ nhanh chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người trở lại, Ngài sẽ còn tìm thấy đức tin như thế trên mặt đất không?" (Lu 18:2-8) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa:   "Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp và ai gõ, cửa sẽ mở. (Mat 7:7-8)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus dạy rằng khi chúng ta liên tục hỏi, tìm kiếm, và gõ cửa, Ngài trả lời. Do mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, chúng ta có thể liên tục xin Đức Chúa Trời. Đôi khi, những lời cầu nguyện của chúng ta có thể không được trả lời ngay lập tức.
	_field_14__0__1_[0]: Chúa Jesus nói với các môn đệ một ngụ ngôn để cho họ thấy rằng họ cần phải luôn luôn cầu nguyện và không bỏ cuộc.
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	TextField13_0__0__0__0_[0]: Loạt Bài
	TextField13_1__0__0__0_[0]: CUỘC SỐNG PHONG PHÚ
	TextField14_0__0__0__0_[0]: 3
	TextField15_0__0__0__0_[0]: NHỮNG BỨC TƯỜNG
	TextField12_0__0__0__0_[0]: Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn. (Giăng 10:10) 
	TextField13_2__0__0__0_[0]: Mục Lục
	TextField13_3__0__0__0_[0]: Bài Học:
	TextField13_4__0__0__0_[0]: 3-1 Thờ Phượng Chúa ở Mọi Nơi..................................................................Trang 48
	TextField13_17__0__0__0_[0]: Đức Chúa Trời Khao Khát Sự Thờ Phượng Chân Thật
	TextField13_5__0__0__0_[0]: 3-2 Đi Theo Đấng Christ....................................................................................Trang 49
	TextField13_18__0__0__0_[0]: Chúng Ta Cần  Hy Vọng và Tin Cậy Khi Đi theo Đấng Christ 
	TextField13_6__0__0__0_[0]: 3-3 Đi Theo Đấng Christ....................................................................................Trang 50
	TextField13_19__0__0__0_[0]: Những Người Theo Chúa Cần Chinh Phục Những Người Khác
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	Page49[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page50_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField7_1__0__0_[0]: (Ê sai 24:16; 25:3; Giăng 4:23-24)
	_field_14__0__0_[0]: Khi các ngươi đem những con thú đui mù để dâng tế lễ, như vậy không sai sao? Khi các ngươi dâng tế lễ bằng những con thú què quặt, bệnh hoạn, như vậy không sai sao? Các ngươi hãy thử dâng những thứ đó cho quan tổng trấn các ngươi, liệu người có bằng lòng với các ngươi không? Liệu người có chấp nhận các ngươi không?" CHÚA Vạn Quân phán: "Bây giờ hãy nài xin Chúa gia ân cho chúng ta. Nhưng với thứ lễ vật như thế từ tay các ngươi, liệu Ngài có chấp nhận các ngươi chăng?" CHÚA Vạn Quân phán: "Ước gì một người trong các ngươi đóng cửa đền thờ Ta lại, để khỏi châm lửa vô ích trên bàn thờ Ta! Ta không bằng lòng các ngươi và Ta sẽ không chấp nhận của lễ từ tay các ngươi." CHÚA Vạn Quân phán: "Danh Ta sẽ được tôn trọng trong các dân tộc, từ nơi mặt trời mọc đến nơi mặt trời lặn, khắp nơi người ta sẽ dâng trầm hương và của lễ tinh sạch cho danh Ta, vì danh Ta sẽ được tôn trọng giữa các dân tộc." CHÚA Vạn Quân phán: "Các ngươi khinh bỉ bàn thờ Ta khi nói: "Bàn của Chúa đã bị ô uế! còn các thức ăn trên bàn, các ngươi nói: "Những thứ đó thật đáng khinh! Các ngươi than vãn: "Mệt mỏi quá! và khịt mũi một cách khinh khi." CHÚA Vạn Quân phán: "Khi các ngươi đem những thú bị thương tích, què quặt, bệnh hoạn dâng làm của lễ, Ta có nhận chúng từ tay các ngươi chăng? Khốn nạn cho kẻ lừa bịp, nó có những con thú đực tốt đã hứa dâng trong bầy mình, nhưng lại dâng con bị thương tích cho Chúa. Vì CHÚA Vạn Quân phán: "Ta là vua vĩ đại và danh Ta được kính sợ giữa các dân tộc." (Mal 1:8-14) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Từ đầu cùng quả đất chúng tôi nghe những bài hát ca ngợi: "Hãy tôn vinh Đấng Công Chính." Nhưng tôi nói: "Tôi mệt mỏi, tôi mệt mỏi, Khốn nạn cho tôi. Những kẻ phản bội, Những kẻ phản bội phản trắc lắm. (Ê Sai 24:16)
	TextField2_0__0__1_[0]: 3-1
	TextField3_0__0__1_[0]: THỜ PHƯỢNG CHÚA Ở MỌI NƠI
	TextField4_0__0__1_[0]: Đức Chúa Trời Khao Khát Sự Thờ Phượng Chân Thật
	_field_18__0__1_[0]: Đức Chúa Trời không hài lòng với thờ phượng nửa vời. Đức Chúa Trời không hài lòng với chỉ đơn giản là đi qua các hành động và gọi đó là thờ phượng. Đức Chúa Trời rất quan tâm đến thái độ của trái tim của chúng ta. Đức Chúa Trời hứa rằng một ngày con người ở mọi nơi sẽ có một thái độ thờ phượng trong lòng của họ.
	_field_14__0__1_[0]: Dân Israel đã bị đưa vào nhà tù xa quê hương của họ. Sau nhiều năm là công chức trong một vùng đất xa xôi, một vua cho dân Israel được phép quay trở lại quê hương của họ và xây dựng một nơi thờ phượng. Ở nơi mà dân Israel thờ phượng, họ sẽ hy sinh động vật cho Đức Chúa Trời và ghi ra một bàn thờ. Israel trở về quê hương của họ, nhưng có nhiều thách thức xây dựng lại quê hương của họ. Trong khi Israel cố gắng rất nhiều để xây dựng một nơi thờ phượng Đức Chúa Trời trong nhiều năm. Họ đã bị chặn lại bởi chính trị nội bộ và bên ngoài, bởi tiền bạc, và cuối cùng là người của Đức Chúa Trời quên tầm quan trọng của việc xây dựng một nơi thờ phượng và thay vào đó sẽ xây dựng nhà riêng của họ. Đức Chúa Trời đang nói với dân Ngài, yêu cầu họ trở lại sự thờ phượng chân thật. 
	TextField7_1__0__1_[0]: Đức Chúa Jesus mong muốn thờ phượng tinh khiết. Đức Chúa Trời hứa rằng một ngày con người ở mọi nơi sẽ thờ phượng Ngài với một thái độ tôn thờ.
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	Page50[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page51_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 3-2
	TextField3_0__0__0_[0]: ĐI THEO ĐẤNG CHRIST
	TextField4_0__0__0_[0]: Chúng Ta Cần Hy Vọng và Sự Tin Cậy Khi Đi Theo Đấng Christ 
	TextField7_0__0__0_[0]: Người theo Chúa nên đặt hy vọng và tin tưởng vào một mình Chúa Jesus của họ.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Châm 3:5-6; Mat 6:19-21; Rô 15:13; 1 Tê 1:3)
	_field_14__0__0_[0]: Có một người đến hỏi Đức Giê-su: "Thưa thầy tôi phải làm điều thiện nào để được sự sống vĩnh phúc?" Ngài đáp: "Tại sao anh hỏi Ta về việc thiện? Chỉ có một Đấng Toàn Thiện mà thôi. Nếu muốn được sự sống ấy hãy giữ các điều răn." Người đó lại hỏi: "Những điều răn nào?" Đức Giê-su đáp: "Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối. Hãy hiếu kính cha mẹ và yêu thương người lân cận như chính mình." Chàng thanh niên ấy thưa: "Tôi đã giữ tất cả những điều răn này, còn thiếu điều nào nữa?" Đức Giê-su bảo: "Nếu anh muốn được toàn hảo, hãy đi bán hết tài sản, đem cho người nghèo, thì anh sẽ có kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Ta." Nghe nói thế, chàng thanh niên buồn rầu bỏ đi vì có rất nhiều tài sản. (Mat 19:16-22)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Rồi, Đức Chúa Jesus phán với các môn đệ: "Nếu người nào muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình và theo Ta. Vì hễ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được. (Mat 16:24-25)
	_field_18__0__0_[0]: Theo Jesus Christ có nghĩa là đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào Ngài. Bất cứ điều gì mà chúng ta có trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta hy vọng và tin tưởng trong có thể là rào cản đối với việc theo Chúa Jesus Christ cách trọn vẹn.
	_field_14__0__1_[0]: Sự giàu có là một trong những điều mà mọi người đặt niềm tin và hy vọng. Người đàn ông trong câu chuyện này đến gần Chúa Jesus là một người giàu có.
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	Page51[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page52_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 3-3
	TextField3_0__0__0_[0]: ĐI THEO ĐẤNG CHRIST
	TextField4_0__0__0_[0]: Những Người Đi Theo Chúa Cần Chinh Phục Những Người Khác
	TextField7_0__0__0_[0]: Là người theo Đấng Christ, chúng ta sẽ chinh phục những người bị hư mất giống như cách mà Chúa Jesus đã làm.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Châm 19:17; Lu 15:1-31; 19:10; Ga 6:9-10, Gia 3:18)
	_field_14__0__0_[0]: Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus trở lại về phía mé biển; cả dân chúng đến cùng Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ. Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi, con A-phê, đang ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người đứng dậy theo Ngài. Đức Chúa Jêsus đang ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thâu thuế và kẻ có tội đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài; vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi. Các thầy thông giáo thuộc phe người Pha-ri-si thấy Ngài ăn với bọn thâu thuế và kẻ phạm tội, thì nói với môn đồ Ngài rằng: Người cùng ăn với kẻ thâu thuế và kẻ có tội sao! Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng: Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội. (Mác 2:13-17) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Đức Chúa Jesus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ Ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. (Mat 16:24-25)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus đến để tìm và cứu những gì đã mất. Là một tín đồ của Chúa Jesus Christ có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp cận với những gì đã mất như Chúa Jesus đã làm.
	_field_14__0__1_[0]: Chúa Jesus đã dạy lẽ thật khắp cả đất nước. Nhiều người đã đến để nghe lời Chúa giảng dạy.
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	Page52[0]: 
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	Page53_0_\: 
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	Page13_0__\: 
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	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 3-4
	TextField3_0__0__0_[0]: NÓI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT VỀ CHÚA JESUS
	TextField4_0__0__0_[0]: Hướng Dẫn Cho Người Khác Đi Theo Đấng Christ
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa mong muốn là trong mối quan hệ với tất cả mọi người. Là những môn đệ của Chúa Jesus, chúng ta có đặc quyền của những người khác dẫn vào một mối quan hệ với Chúa Jesus Christ.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mat 28:18-19; Giăng 4:39-42; 2 Phi 3:9)
	_field_14__0__0_[0]: Khi Đức Chúa Jêsus, trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là, vì đánh cá dường ấy, nên Si-môn cùng mọi người ở với mình đều thất kinh; Gia-cơ và Giăng con Xê-bê-đê, là những kẻ đồng bạn với Si-môn cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. (Lu 5:1-11) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao! (Rô 10:14-15)
	_field_18__0__0_[0]: Đức Chúa Trời muốn có mối quan hệ với tất cả mọi người. Là người đi theo Chúa, chúng ta được gọi để hướng dẫn mọi người bước vào mối quan hệ với Ngài.
	_field_14__0__1_[0]: Simon Phi e rơ là một ngư dân chuyên nghiệp trước khi ông là môn đệ của Chúa Jesus. Trong câu chuyện này Chúa Jesus gọi Phi e rơ  là một ngư phủ lưới người.
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	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 3-5
	TextField3_0__0__0_[0]: NÓI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT VỀ CHÚA JESUS
	TextField4_0__0__0_[0]: Nói Cho Mọi Người Biết Về Tin Tức Tốt Lành
	TextField7_0__0__0_[0]: Kinh Thánh nói rằng những người theo Chúa Jesus được mời gọi để nói cho người khác về Tin Mừng rằng tất cả mọi người có thể có một mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mat10:7-8; Mat 28:19-20; Mác 16:15; Rô 1:16-17; 1 Cô 2:1-5)
	_field_14__0__0_[0]: Đang ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy; có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi. Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền Tin Lành ở đó. Vậy, chúng ta từ thành Trô-ách đi thuyền thẳng đến đảo Sa-mô-tra-xơ; bữa sau, đến thành Nê-a-bô-li; từ nơi đó, chúng ta tới thành Phi-líp, là thành thứ nhất của tỉnh Ma-xê-đoan, và là thuộc địa nước Rô-ma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành, đến gần bên sông, là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện; chúng ta ngồi xong, giảng cho những đàn bà đã nhóm lại. Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Ly-đi, quê ở thành Thi-a-ti-rơ, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Khi người đã chịu phép báp-tem với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng: Nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi, mà ở lại đó; rồi người ép mời vào. (Công 16:9-15) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao! (Rô 10:14-15)
	_field_18__0__0_[0]: Kinh Thánh nói với mọi người để chia sẻ Tin Mừng của Chúa Jesus cho người khác. Tất cả mọi người xứng đáng có cơ hội để nghe Tin Mừng Chúa Jesus đến mang lại.
	_field_14__0__1_[0]: Phao Lô là một giáo viên nổi tiếng và nhà giảng thuyết. Trong câu chuyện này, Phao Lô rao giảng Tin Mừng. Phúc Âm là Tin Mừng mà Chúa mong muốn một mối quan hệ với tất cả mọi người. Chúng ta có thể trong mối quan hệ với Thiên Chúa, vì sự hy sinh của Chúa Jesus vì tội lỗi của chúng ta.
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	Page54[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page55_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 3-6
	TextField3_0__0__0_[0]: NÓI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT VỀ CHÚA JESUS
	TextField4_0__0__0_[0]: Nhiều Người Sẵn Sàng Nghe Về Tin Tức Tốt Lành
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúng ta đã được giao phó với Tin Tức Tốt Lành của Phúc Âm. Chúng ta có các đặc quyền chia sẻ Tin Tức Tốt Lành này với thế giới xung quanh chúng ta.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Ê Sai 6:8; Mat 9:35-38; Giăng 4:35-38; Ga 6:9-10)
	_field_14__0__0_[0]: Kế đó, Chúa chọn bảy mươi môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Hãy đi; nầy, ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói. Đừng đem túi, bao, giày, và đừng chào ai dọc đường. Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: Cầu sự bình an cho nhà nầy! Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ; bằng không, sẽ trở về các ngươi. Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà nầy sang nhà khác. Hễ các ngươi vào thành nào, mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho. Hãy chữa kẻ bịnh ở đó, và nói với họ rằng: Nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. (Lu 10:1-9)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao! (Rô 10:14-15)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus nói rằng mùa gặt là rất nhiều, nhưng thợ gặt lại ít. Có rất nhiều người đang chờ đợi để nghe về Chúa Jesus Christ. Người theo Đức Chúa Jesus Christ nên chia sẻ Tin Mừng với tất cả mọi người.
	_field_14__0__1_[0]: Chúa Jesus dạy các môn đệ của Ngài về cách chia sẻ Tin Tức Tốt Lành.
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	Page55[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page56_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 3-7
	TextField3_0__0__0_[0]: YÊU KÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI
	TextField4_0__0__0_[0]: Mối Quan Hệ Với Đức Chúa Trời là Điều Quan Trọng Nhất
	TextField7_0__0__0_[0]: Mạng lệnh quan trọng nhất được đưa ra bởi Chúa Jesus là chúng ta phải yêu mến Ngài với tất cả tấm lòng, tâm hồn, tâm trí và sức mạnh của chúng ta . 
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mat 11:28-30; Giăng 14:15; Lu 6:47-49; Phi líp 2:12-13)
	_field_14__0__0_[0]: Khi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà, tên là Ma-thê, rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái, tên là Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Vả, Ma-thê mảng lo việc vặt, đến thưa Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. (Lu 10:38-42) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. (Mác 12:30)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus yêu cầu các sứ đồ làm nhiều điều. Điều quan trọng nhất là mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời.
	_field_14__0__1_[0]: Mary và Ma thê là những người theo Chúa Jesus và họ có mối quan hệ tốt với Chúa Jesus.
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	Page56[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page57_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 3-8
	TextField3_0__0__0_[0]: YÊU KÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI
	TextField4_0__0__0_[0]: Nhân Biết  Người Chăn Chiên Tốt Lành
	TextField7_0__0__0_[0]: Khi chúng ta biết Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ yêu mến Ngài.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Thi 23; 100; Mat 9:35-36)
	_field_14__0__0_[0]: Đức Chúa Jesus lại phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp; nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn; muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta. (Giăng 10:7-14)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. (Mác 12:30)
	_field_18__0__0_[0]: Người theo Đức Chúa Jesus là yêu mến Chúa với tất cả các phần họ có. Để yêu mến Chúa với tất cả những gì chúng ta có, chúng ta phải biết rõ Chúa.
	_field_14__0__1_[0]: Chúa Jesus đã giải thích trước đây rằng những người theo Ngài là như chiên và chiên đi theo người chăn.
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	Page57[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page58_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 3-9
	TextField3_0__0__0_[0]: YÊU MỌI NGƯỜI
	TextField4_0__0__0_[0]: Sống Trong Sự Đoàn Kết Với Những Tín Hữu Khác
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúng ta được kêu gọi sống trong sự hiệp nhất với những người theo của Chúa Jesus Christ.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Rô 12:3-21; 1 Cô 12:12-31; 14:26; Êph 4:1-16)
	_field_14__0__0_[0]: Nầy, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ, giơ tay Ngài ra, để nhờ danh Đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus, mà làm những phép chữa lành bịnh, phép lạ và dấu kỳ. Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ; và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. (Công 4:29-35)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa : Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. (Mác 12:31)
	_field_18__0__0_[0]: Người theo Đức Chúa Jesus được gọi là Hội Thánh. Chúa mong muốn Hội Thánh sống trong sự hiệp nhất.
	_field_14__0__1_[0]: Những lãnh đạo tôn giáo chống đối Chúa Jesus nói với các nhà lãnh đạo của Hội Thánh không nói hay dạy về Chúa Giêsu. Hội Thánh tìm kiếm Chúa cho một sự trả lời thích hợp.
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	Page58[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page59_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 3-10
	TextField3_0__0__0_[0]: YÊU MỌI NGƯỜI
	TextField4_0__0__0_[0]: Hãy Là Ánh Sáng Cho Thế Giới
	TextField7_0__0__0_[0]: Khi chúng ta chăm sóc cho những người thiếu thốn, chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa cho mọi người. Chúng ta bày tỏ tình yêu của chúng ta cho Chúa bằng cách chăm sóc cho người khác. 
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mat 5:14-16; Giăng 13:34-35; 1 Cô 13; Êph 4:1-3; 1 Giăng 3:16-18; 4:7-12)
	_field_14__0__0_[0]: Đức Chúa Jesus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy. (Luke 10:30-37)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus dạy các môn đệ Ngài yêu thương mọi người. Người tin được mời gọi để mang lại một thông điệp hy vọng và hòa bình cho thế giới. Người tin được hướng dẫn để hiển thị những người cần tình yêu của Đức Chúa Trời.
	_field_14__0__1_[0]: Kinh Thánh dạy chúng ta phải yêu người thân cận của chúng ta. Một chuyên gia về tôn giáo hỏi Chúa Jesus người lân cận của Ngài. Chúa Jesus trả lời với một câu chuyện ngụ ngôn về một thầy tế lễ, một người Lê-vi, và một người Samari. Lê-vi và các thầy tế lễ là những người sùng đạo. Người Sa ma ri là một nhóm của những người không phải bạn bè với nhóm mà Chúa Jesus thuộc về.
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	Page59[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page60_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 3-11
	TextField3_0__0__0_[0]: ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ
	TextField4_0__0__0_[0]: Cho Chiên Ăn
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Jesus nói với các môn đồ Ngài hãy đi môn đệ hóa. Môn đệ hóa có nghĩa là chúng ta hỗ trợ và dạy cho tín hữu để họ sẽ phát triển trong mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mat 28:19-20; Công 20:28; 1 Cô 9:16-18; 1 Tê 5:11; 2 Tim 2:2; 4:2-5)
	_field_14__0__0_[0]: Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy lại mà ăn. Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng: Ngươi là ai? Vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Jesus lại gần, lấy bánh cho môn đồ, và cho luôn cá nữa. Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Jesus hiện ra cùng môn đồ Ngài, sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi ăn rồi, Đức Chúa Jesus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng: Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. (Giăng 21:12-17) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. (1 Phi 5:2)
	_field_14__0__1_[0]: Chúa Jesus đã chịu đóng đinh và đã chỉ sống lại từ cõi chết. Một buổi sáng sớm Chúa Jesus thấy các môn đệ của Ngài câu cá.
	_field_18__0__0_[0]: Tình yêu của Chúa thúc đẩy chúng ta huấn luyện và chăm sóc cho các tín hữu khác.
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	Page60[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page61_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 3-12
	TextField3_0__0__0_[0]: ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ
	TextField4_0__0__0_[0]: Chúa Jesus Ở Trong Chúng Ta Khi Chúng Ta Đào Tạo Môn Đệ
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Jesus dạy các môn đệ đi và môn đệ hóa. Người theo Chúa Jesus Christ được mời gọi để dạy cho tín hữu để họ có thể phát triển trong kiến thức và đức tin vào Chúa Jesus Christ.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Giăng 14:15-17; Công 2:42-47; 2 Ti 2:2; Hê 13:5-6)
	_field_14__0__0_[0]: Mười một môn đồ, đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. (Mat 28:16-20) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. (1 Phi 5:2)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus yêu thương tất cả mọi người đến nỗi Ngài hỏi các môn đồ đệ tử chúng. Chúa Jesus đã hứa với các môn đệ của Ngài rằng Ngài sẽ ở với họ khi họ đi và môn đệ hóa.
	_field_14__0__1_[0]: Chúa Jesus đã chịu đóng đinh và đặt trong một ngôi mộ trong ba ngày. Các môn đệ được báo rằng ngôi mộ mà Chúa Jesus đã được đưa vào bây giờ trống rỗng.
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	TextField2_0__0__0_[0]: 3-13
	TextField3_0__0__0_[0]: ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ
	TextField4_0__0__0_[0]: Làm Cho Vững Mạnh và Khích Lệ Người Tin
	TextField7_0__0__0_[0]: Là môn đồ trung thành của Chúa Jesus Christ, chúng ta cần được làm cho vững mạnh và khích lệ lẫn nhau.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Công 2:42-47; 11:25-30; 15:30-41; 18:23; 1 Tê 5:13-15)
	_field_14__0__0_[0]: Nhưng các môn đồ đang nhóm chung quanh người, thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Ba-na-ba đến thành Đẹt-bơ. Khi hai sứ đồ đã rao truyền Tin Lành trong thành đó, và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lít-trơ, thành Y-cô-ni và thành An-ti-ốt, giục các môn đồ, vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi Hội thánh, cầu nguyện và kiêng ăn xong, thì dâng các người đó cho Chúa là Đấng mình đã tin đến. (Công 14:20-23) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. (1 Phi 5:2)
	_field_18__0__0_[0]: Là tín hữu, chúng ta cần được khuyến khích và củng cố trong đức tin của chúng ta. Là một phần của gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải được đào tạo và khích lệ lẫn nhau.
	_field_14__0__1_[0]: Phao lô và Ba na ba đã đi từ thành phố này đến thành phố kia để giảng về Chúa Jesus.
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	TextField13_5__0__0__0_[0]: 4-2 Đức Chúa Jesus.....................................................................................Trang 63 
	TextField13_18__0__0__0_[0]: Chúa Jesus Là Con của Đức Chúa Trời
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	Page63[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page64_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 4-1
	TextField3_0__0__0_[0]: ĐỨC CHÚA TRỜI
	TextField4_0__0__0_[0]: Chỉ Có Một Đức Chúa Trời
	TextField7_0__0__0_[0]: Chỉ có một Đức Chúa Trời thật. Chúng ta phải chắc chắn không thờ bất cứ thần tượng.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Sáng 1:1; Phục Truyền 6:4-5; Mác 12:32; 1 Ti mô thê 2:5-6; Khải 1:8)
	_field_14__0__0_[0]: Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-ba, nói rằng: Hỡi người A-thên, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa Không Biết. Vậy, Đấng các ngươi thờ mà không biết đó, là Đấng ta đang rao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng: Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. 29 Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên. Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. (Công17:22-31) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. (Mác 12:29)
	_field_18__0__0_[0]: Chỉ có một Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là cách chúng ta hiểu Đức Chúa Trời là ai và những gì Ngài là muốn. Kinh Thánh giải thích rằng tín hữu chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời và khi thờ phượng các thần khác là bất tuân Đức Chúa Trời. 
	_field_14__0__1_[0]: Phao-lô là một trong những nhà truyền giáo vĩ đại đầu tiên của Phúc Âm. Một ngày nọ, Phao-lô giảng tin để giới thiệu mọi người một và chỉ Đức Chúa Trời. Người dân thành phố tập trung xung quanh nghe những gì Phao-lô nói.
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	Page64[0]: 
	topmostSubform_0_\: 
	Page65_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 4-2
	TextField3_0__0__0_[0]: ĐỨC CHÚA JESUS
	TextField4_0__0__0_[0]: Đức Chúa Jesus Là Con Của Đức Chúa Trời
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Jesus và Cha ở trên thiên đàng là một. Đức Chúa là Đức Chúa Trời.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Giăng 1:1-5; 3:16; Phi líp 2:5-11; Cô 1:15-20; 2:9; Hê  1:1-3)
	_field_14__0__0_[0]: Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ, cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Jesus rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm; ví bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó! Khi môn đồ nghe tiếng ấy, thì té sấp mặt xuống đất, và sợ hãi lắm. Song Đức Chúa Jesus lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ! Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Jesus mà thôi. (Mat 17:1-8) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: "Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta." (Mat 1:22-23)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus đã ở trên trời với Đức Chúa Trời trước khi Ngài đến thế gian. Chúa Jesus là Con Một của Đức Chúa Trời. Sau sự chết và sự sống lại của Ngài từ cõi chết, Chúa Jesus trở về với Cha Ngài trên trời. Chúng ta nên hiểu và thờ phượng Chúa Jesus, chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời Cha và Chúa Jesus là một
	_field_14__0__1_[0]: Trong suốt lịch sử, có rất nhiều những người đã được Chúa sai đến để thông báo rằng một ngày nào đó Chúa Jesus sẽ đến. Những người này được gọi là tiên tri. Môi-se và Ê-li đã có tiên tri đã sống nhiều năm trước khi Chúa Jesus đã đến thế gian.
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	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 4-3
	TextField3_0__0__0_[0]: ĐỨC THÁNH LINH
	TextField4_0__0__0_[0]: Người Theo Chúa Cần Đức Thánh Linh
	TextField7_0__0__0_[0]: Các tín đồ đầu tiên của Chúa Jesus đã tác động đến thế giới mà họ sống trong bởi vì họ đã được đầy dẫy Đức Chúa Thánh Linh. Hôm nay, như những môn đồ ban đầu của Chúa Jesus, chúng ta cần Đức Chúa Thánh Linh.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Lu 11:13; Giăng 16:13; Công 1:8; 1 Cô 12:7-11; Ga 5:16)
	_field_14__0__0_[0]: Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Vả, bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Giê-ru-sa-lem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: Hết thảy người nói đó, há chẳng phải là người Ga-li-lê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, kẻ ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si, Phi-ri-gi, Bam-phi-ly, Ê-díp-tô, đất Li-by gần Sy-ren, nào kẻ từ Rô-ma đến, cả người Giu-đa hoặc người mới theo đạo Giu-đa, người Cơ-rết và A rạp nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng: Việc nầy là nghĩa làm sao? Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng: Họ say rượu mới đó.  Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều nầy, và lắng tai nghe lời ta. Những người nầy chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao." (Công 2:1-17)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: "Ta 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 sự ở trong các ngươi." (Giăng 14:16-17)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus đã dạy các môn đệ của Ngài rằng mối quan hệ với Đức Chúa Thánh Linh là điều quan trọng. Chúa Jesus đã có một mối quan hệ với Đức Chúa Thánh Linh . Đức Chúa Thánh Linh được gọi là Đấng trợ giúp và sẽ dẫn người tin vào lẽ thật. Đức Chúa Thánh Linh cũng ban cho người đi theo Chúa quyền năng của Ngài. Đối với tín hữu ngày nay mối quan hệ thiêng liêng này vẫn còn cần thiết.
	_field_14__0__1_[0]: Một trong những dạy dỗ cuối cùng của Chúa Jesus dành cho các môn đệ của Ngài là chờ đợi Đức Chúa Thánh Linh. Trong sự vâng phục, một nhóm đông người tụ tập tại Jerusalem để chờ đợi. Sau nhiều ngày, Đức Chúa Thánh Linh đã ngự trên trên những người đó. 
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	Page67_0_\: 
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	TextField2_0__0__0_[0]: 4-4
	TextField3_0__0__0_[0]: TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ THA THỨ
	TextField4_0__0__0_[0]: Đức Chúa Jesus Đã Đến để Bày Tỏ Tình Yêu và Sự Tha Thứ
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Jesus đã bày tỏ hoàn hảo của tình yêu và sự tha thứ. Nếu chúng ta là môn đệ của Chúa Jesus chúng ta phải thể hiện tình yêu và sự tha thứ cho tất cả mọi người.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Giăng 15:12-17; 1 Giăng 2:8-11; 3:16; 4)
	_field_14__0__0_[0]: Nhưng đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ; cả dân sự đều đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. Bấy giờ, các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm; họ để người giữa đám đông, mà nói cùng Đức Chúa Jesus rằng: Thưa thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang về tội tà dâm. Vả, trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy; còn thầy, thì nghĩ sao? Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước; Đức Chúa Jesus ở lại một mình với người đàn bà, người vẫn đang đứng chính giữa đó. Đức Chúa Jesus bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bèn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Jesus phán rằng: Ta cũng không định tội người; hãy đi, đừng phạm tội nữa. (Giăng 8:2-11)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Điều răn của Ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như Ta đã yêu các ngươi. (Giăng 15:12)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus đã bày tỏ tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người. Là những môn đệ của Chúa Jesus, chúng ta cũng nên thể hiện tình yêu và sự tha thứ của Ngài cho tất cả mọi người.
	_field_14__0__1_[0]: Khi Chúa Jesus sống, những người đã bị cai trị bởi luật pháp của Môi-se. Trong câu chuyện này, Chúa Jesus cho thấy mọi người một cách sống mới đó là dựa trên tình yêu và sự tha thứ.
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	TextField2_0__0__0_[0]: 4-5
	TextField3_0__0__0_[0]: ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNHTRƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI
	TextField4_0__0__0_[0]: Chúng Ta Chưa Đạt Được Tiêu Chuẩn Hoàn Hảo Của Đức Chúa Trời
	TextField7_0__0__0_[0]: Tất cả mọi người là tội lỗi và cần được xưng công bình. Được xưng công bình bắt đầu với nhận thức rằng chúng ta không đạt tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài thương xót. Một mình Ngài có thể xưng công bình cho chúng ta.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Rô 3:24; 4:4-5; 4:25; 5:1-2; 5:8-10; 10:10; Gia cơ 2:20-26)
	_field_14__0__0_[0]: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên" (Lu 18:10-14) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời... (Rô 3:23)
	_field_18__0__0_[0]: Tất cả mọi người, chưa đạt tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể làm cho mình tốt hơn chỉ đơn giản bằng cách làm những điều tốt đẹp. Chúng ta phải nhận ra tình trạng tội lỗi của chúng ta và xin Chúa thương xót. Khi chúng xinlòng thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài.
	_field_14__0__1_[0]: Chúa Jesus kể một câu chuyện về hai người đàn ông. Một người đàn ông là một nhà lãnh đạo tôn giáo được gọi là một người Pha ri si. Người đàn ông khác là một người thu thuế người bị thù ghét bởi xã hội. Trong câu chuyện này, để được xưng công bình trước Đức Chúa Trời có nghĩa là Chúa đã tha thứ cho tội lỗi của người đàn ông.
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	TextField2_0__0__0_[0]: 4-6
	TextField3_0__0__0_[0]: VƯƠNG QUỐC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
	TextField4_0__0__0_[0]: Được Tái Sinh Phần Tâm Linh
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Jesus nói rằng không ai có thể vào Nước của Đức Chúa Trời mà không được sinh ra một lần nữa. Chúa Jesus nói với Nicôđem rằng ông phải được sinh ra từ nước và tinh thần. 
	TextField7_1__0__0_[0]: (Giăng 18:36; Công 1:3; Rô 6:4; 2 Ti 4:18; 1 Phi 1:23; 2 Phi 1:11)
	_field_14__0__0_[0]: Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. 2 Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jesus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Đức Chúa Jesus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Jesus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. (Giăng 3:1-8)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới! (2 Cô 5:17)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus thường nói về Nước Thiên Đàng. Vương Quốc của Đức Chúa Trời là chính quyền của Đức Chúa Trời. Người tin Chúa Jesus là công dân của vương quốc của Ngài. Để thấy Nước Thiên Đàng, chúng ta phải tái sinh.
	_field_14__0__1_[0]: Một người đàn ông tên là Nicôđem đến Chúa Jesus để xin Ngài một câu hỏi.
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	TextField2_0__0__0_[0]: 4-7
	TextField3_0__0__0_[0]: KINH THÁNH
	TextField4_0__0__0_[0]: Lẽ Thật Của Đức Chúa Trời
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Jesus đã chọn để chống lại Satan bằng Kinh Thánh. Chúng ta cũng có thể sử dụng Kinh Thánh như một vũ khí chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù và như một công cụ để xây dựng niềm tin của chúng ta.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Thi 119; Rô 10:17; Êph 6:13-17; 2 Phi 1:20-21; Gia 1:21)
	_field_14__0__0_[0]:  Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng. Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. (Mat 4:1-11) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Cả 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, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. (2 Ti 3:16-17)
	_field_18__0__0_[0]: Kinh Thánh là Lồi Đức Chúa Trời và đầy quyền năng. Những lẽ thật trong Kinh Thánh có thể thay đổi trái tim và tâm trí của chúng ta. Kinh Thánh là điều quan trọng và là cuốn sách một trong đó cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai. Kinh Thánh là cuốn sách duy nhất đến từ Ngài.
	_field_14__0__1_[0]: Trước khi Chúa Jesus bắt đầu sứ vụ của Ngài, Ngài đã phải đối mặt ma quỷ. Trong cuộc đối đầu này, Chúa Jesus dựa vào Thánh Kinh để chống lại sự cám dỗ.
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	TextField2_0__0__0_[0]: 4-8
	TextField3_0__0__0_[0]: HỘI THÁNH
	TextField4_0__0__0_[0]: Người Theo Chúa Sống Trong Sự Hiệp Một
	TextField7_0__0__0_[0]: Kinh Thánh so sánh Hội Thánh với một cơ thể con người. Trong một cơ thể con người từng phần của cơ thể có một công việc cụ thể và từng phần của cơ thể phụ thuộc vào các bộ phận khác. Môn đệ của Chúa phải là trung thành với trách nhiệm của mình và tham gia với phần còn lại của Hội Thánh.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Công 2:42-47; 1 Cô 12:12-28; Êph 2:19-21; 4:14-16; Hê 10:25)
	_field_14__0__0_[0]: Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày. Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa; và trình bảy người đó cho các sứ đồ; các sứ đồ cầu nguyện rồi, thì đặt tay lên. (Công 6:1-7)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. (Mat 16:18)
	_field_18__0__0_[0]: Khi Chúa Jesus lìa trái đất để trở về cùng Cha Ngài trên trời, Ngài để Hội Thánh đại diện Ngài trên thế giới. Là những môn đệ của Chúa Jesus Christ, chúng ta phải sống trong sự hòa hợp với những người theo của Chúa Jesus và khuyến khích lẫn nhau trong đức tin. Hội Thánh là Thân Thể Chúa Jesus, và Chúa Jesus Christ là đầu của Hội Thánh.
	_field_14__0__1_[0]: Sau khi Chúa Jesus trở về với Chúa Cha ở trên trời và Đức Chúa Thánh Linh đến, số tín hữu tăng trưởng rất nhanh chóng. Ngay sau đó các tín hữu đã được đáp ứng với nhau để thờ phượng và để học Kinh Thánh cùng với nhau. Các tín hữu đã được chăm sóc cho những người cần và chăm sóc cho người góa bụa. Hội Thánh đầu tiên ở Jerusalem đã được tạo thành từ hai nhóm khác nhau. Một nhóm của Hội Thánh nói tiếng Hy Lạp và được gọi là người Do Thái Hy Lạp. Các nhóm khác nói tiếng Do Thái và được gọi là người Do Thái người Hebrew. Các thầy tế lễ trong câu chuyện này là những thầy tế lễ của đức tin Do Thái. 
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	Page72_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
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	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 4-9
	TextField3_0__0__0_[0]: ÁNH SÁNG CỦA THẾ GIỚI
	TextField4_0__0__0_[0]: Phản Chiếu Sự Sáng Của Chúa Jesus
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Jesus đã dạy các môn đồ Ngài làm thế nào để sống một cuộc sống với tính cách và các công việc tốt.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mat 5-7; 2 Cô 4:6; 1 Giăng 1:7;  2:10)
	_field_14__0__0_[0]: Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. (Mat 5:11-16)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. (Mat 5:16)
	_field_18__0__0_[0]: Như một người theo Chúa Jesus cuộc sống của chúng ta phải là một sự phản ánh của các tính cách của Chúa Jesus Christ. Chúng ta nên bày tỏ với thế giới về Chúa Jesus bởi cách chúng ta sống. 
	_field_14__0__1_[0]: Một đoàn dân đông đảo người tụ tập xung quanh Chúa Jesus để nghe Ngài giảng dạy.
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	Page72[0]: 
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	Page73_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 4-10
	TextField3_0__0__0_[0]: VĨNH CỬU
	TextField4_0__0__0_[0]: Đời Đời ở Với Chúa Hoặc Đời Đời Trong Sự Đau Đớn
	TextField7_0__0__0_[0]: Tất cả chúng ta sẽ đi trước mặt Chúa để chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chúng ta. Sống vĩnh cửu với  Chúa phụ thuộc vào mối quan hệ của chúng ta với Ngài. 
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mat 19:16-26; Mat 25:45-46; Rô 6:20-23; 1 Tê 4:13-18)
	_field_14__0__0_[0]: Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người. Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra- ham, và La-xa-rơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng. Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy! Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. (Lu 16:19-31)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. (Giăng 5:28-29)
	_field_18__0__0_[0]: Cuộc sống không kết thúc khi chúng ta chết. Chúng tôi tiếp tục sống mãi mãi. Tất cả mọi người sẽ cung cấp cho một tài khoản cho đời sống họ sống trên trái đất. Người tin Chúa Jesus sẽ sống đời đời với Ngài. Những người không theo Chúa Jesus sẽ ở đời đời trong đau đớn mà không có sự hiện diện của Thiên Chúa.
	_field_14__0__1_[0]: Chúa Jesus đã dạy các môn đồ Ngài về cõi đời đời bằng cách kể một câu chuyện về một người giàu và một người nghèo.
	TextField4_0__0__1_[0]: 
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	Page74_0_\: 
	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
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	TextField2_0__0__0_[0]: 4-11
	TextField3_0__0__0_[0]: QUAN ÁN
	TextField4_0__0__0_[0]: Đức Chúa Jesus Christ Sẽ Xét Đoán Tất Cả Mọi Người
	TextField7_0__0__0_[0]: Chúa Jesus cảnh báo chúng ta rằng chúng ta cần phải sẵn sàng để Ngài trở lại để phán xét kẻ gian ác và thưởng cho những người đã sống một cách công bằng. 
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mác 9:41-48; 1 Cô 3:11-15; 2 Cô 5:10; Khải 20:11-15)
	_field_14__0__0_[0]: Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con, đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến. Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người. Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; Ta xét đoán theo điều Ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì Ta chẳng tìm ý muốn của Ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai Ta. (Giăng 5:21-30)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.(1 Tê 4:16-18) 
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus đã đến thế gian để khôi phục lại mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. Ngài sẽ trở lại trái đất một lần nữa để chấm dứt tất cả các công việc của ma quỷ và trừng phạt người ác, định tội những người đã không chấp nhận Ngài là Chúa. Chúa Jesus sẽ thưởng cho người công bình vì đức tin của họ.
	_field_14__0__1_[0]: Trong câu chuyện này Chúa Jesus báo trước sự phán xét tương lai đến trên người vào cuối của sự sống trên trái đất.
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	topmostSubform_0__\: 
	Page13_0__\: 
	topmostSubform_0___\: 
	Page13_0___\: 
	TextField2_0__0__0_[0]: 4-12
	TextField3_0__0__0_[0]: BỮA ĂN TỐI CỦA CHÚA
	TextField4_0__0__0_[0]: Vì Tội Chúng Ta
	TextField7_0__0__0_[0]: Bữa tối của Chúa là một thời gian tôn vinh Chúa Jesus và trong một khoản thời gian khi chúng ta có thể nhìn vào trong để xem cuộc sống của chúng ta có được Chúa chấp nhận hay không. Đó là một thời gian khi người Chúa Jesus phải thờ phượng Đức Chúa Trời đã ban Ngài cho tất cả mọi người.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Lu 22:7-38; Giăng 6:47-58; 1 Cô 11:17-34; Khải 19:9)
	_field_14__0__0_[0]: Trong khi tôi truyền lời cáo dụ nầy, chẳng phải khen anh em, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp Hội thánh, thì sanh ra sự phân rẽ; tôi cũng hơi tin điều đó. Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là Tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn; bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nả mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ Hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc nầy tôi chẳng khen đâu. Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. (1 Cô 11:17-26)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa:  Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể Ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến Ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết Ta vì các ngươi mà đổ ra. (Lu 22:19-20)
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus dạy các môn đồ Ngài thường xuyên thực hiện Lễ Tiệc Tháh . Đây là một hành động tượng trưng để nhớ sự hy sinh của Chúa Jesus, mà phải trả giá cho tội lỗi của con người. 
	_field_14__0__1_[0]: Đêm trước khi Chúa Jesus chết trên thập tự giá Ngài đã chia sẻ bữa ăn cuối cùng của Ngài với các môn đệ của mình. Trong thời gian này Ngài đã yêu cầu các môn đồ mình thường xuyên nhớ tới Ngài và sự chết của Ngài trên thập tự giá.
	TextField4_0__0__1_[0]: Hãy Nhớ Tầm Quan Trọng Sự Chết Của Chúa Jesus Christ
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	TextField2_0__0__0_[0]: 4-13
	TextField3_0__0__0_[0]: BÁP TÊM
	TextField4_0__0__0_[0]: 
	TextField7_0__0__0_[0]: Tân Uớc dạy chúng ta rằng báp têm bằng nước là điều quan trọng đối với người tin Chúa Jesus. Báp têm trong nước tượng trưng cho sự chết của chúng ta với con đường cũ và sự sống m71i trong Chúa Jesus Christ. 
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mat 28:16-20; Công 8:26-40; Rô 6:3-13; Cô 2:9-12)
	_field_14__0__0_[0]: Khi ấy, Đức Chúa Jesus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem. Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jesus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jesus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng Ta mọi đàng. (Mat 3:13-17)
	TextField7_2__0__0_[0]: Kinh Thánh Chìa Khóa: Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. (Công 2:38)
	_field_18__0__0_[0]: Phép báp têm bằng nước là rất quan trọng trong đời sống của một tín hữu mới. Phép báp têm bằng nước là thời điểm khi một người tin mới tuyên bố công khai của niềm tin vào Chúa Jesus bằng cách dìm mình vào nước tượng trưng cho cái chết của con đường cũ của cuộc sống. Khi họ được nâng lên khỏi mặt nước với  tượng trưng cho cuộc sống mới của chúng ta trong Chúa Jesus.
	_field_14__0__1_[0]: Chúa Jesus có một người anh họ tên là Giăng Báp Tít. Giăng Báp Tít đã nói với mọi người được báp têm trong nước như một dấu hiệu của sự ăn năn của họ khỏi tội lỗi của họ. Chúa Jesus không bao giờ phạm tội, nhưng Ngài cảm thấy rằng nó là cần thiết để thực hiện tính biểu tượng này để bày tỏ cho những người khác thấy tầm quan trọng của báp têm trong nước. 
	TextField4_0__0__1_[0]: Công Khai Tuyên Bố Đức Tin Trong Đức Chúa Jesus Christ
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	TextField24_0__0__0_[0]: Sự Kêu Gọi Để
	TextField23_0__0__0_[0]: KẾT QUẢ VÀ NHÂN BỘI
	TextField22_0__0__0_[0]: Trong sự sáng tạo, chúng ta thấy Đức Chúa Trời dựng nên mọi vật với khả năng để "kết quả" và "nhân bội". Kinh Thánh cũng chép về ciệc tạo ra tuyên bố rằng tất cả các sinh vật sống được tạo ra để sinh sản "thuộc về loài của chính mình". Khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người, nguyên tắc sinh hoa kết trái và nhân không thay đổi. Đức Chúa Trời ban phước cho họ và nói với: "Hãy kết quả và gia tăng; hãy tràn ngập quả đất và cai trị nó". (Sáng 1:27-28) Chúng ta là tạo vật đầu tiên đã được tạo ra bởi Thiên Chúa và được "chúc phước" bởi Đức Chúa Trời để kết quả và làm đầy mặt đất. Trong hơn 6.000 năm loài người đã thực hiện lệnh này và đã có mặt đầy trên trái đất. Khi Chúa Jesus Christ sống trên trái đất Ngài đã nói về sự cần thiết của mọi người kinh nghiệm một lần sinh thứ hai hoặc một sự tái sinh thuộc linh. Nếu thực tế, Chúa Jesus nói rằng bạn không thể vào Nước Thiên Đàng mà không được tái sinh. Chúa Jesus trả lời: "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần." (Giăng 3:5-6) Chúa Jesus kêu gọi chúng ta một cuộc sống mới. Cuộc sống mới này được sanh bởi Chúa Thánh Linh. Chúng ta công khai thừa nhận sinh mới bằng cách báp têm trong nước. Lệnh của Đức Chúa Trời là kết quả và nhân bội áp dụng đối với sự tái sinh của chúng ta trong Chúa Thánh Linh. Trong đời sống mới của chúng ta trong Chúa Jesus được ban cho đặc ân và được ra lệnh để tái sản sinh cuộc sống thuộc linh mới của chúng ta. "Đức Chúa Jesus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.  Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." (Mat 28:18-20) Chúng tôi đã được gọi bởi Đấng Christ để đi huấn luyện môn đệ và làm báp têm cho họ vào Nước Đức Chúa Trời. Chúng ta được kêu gọi sống một cuộc sống hãy sanh bông trái thuộc linh, mà kết quả là tái sinh sản thuộc linh tái sinh. Hãy Kết Quả và Nhân Bội mô hình môn đồ và chương trình giảng dạy được thiết kế để môn đệ hóa người tin Chúa Jesus, dẫn họ đến một cuộc sống kết quả thuộc linh trong sự nhân bội. "anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời." (1 Phi e rơ 1:23) Xin Đức Chúa Trời ban phước cho bạn để bạn sanh bông trái thực sự không thể tin được và một phép nhân bội  của bông trái thuộc linh tái sinh trong đời sống cá nhân và chức vụ của riêng bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy trái đất này đầy những người đã được sinh ra trong vương quốc của Đức Chúa Trời!
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	_field_2__0__0__0_[0]: Giới Thiệu
	_field_1__0__0__0_[0]: KẾT QUẢ VÀ NHÂN BỘI
	_field_0__0__0__0_[0]: Loạt bài "Kết Quả và Nhân Bội" (BFAM) là phương pháp môn đệ hóa và là chương trình giảng dạy được thiết kế để giúp đỡ Cơ Đốc Nhân và những người khao khát trở thành người đi theo Đấng Christ hiểu mối quan hệ đặc biệt mà họ có thể có với Đức Chúa Trời hằng sống. BFAM là khóa học được thiết kể để bày tỏ cho người đi theo Đấng Christ cuộc sống phong phú/dư dật mà họ có thể nhận được khi ở trong mối quan hệ với Đấng Christ. Con người được tạo dựng để có mối quan hệ với nhau. Quan trọng hơn, con người được dựng nên để có mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Hậu quả của tội lỗi là đã phá hủy mối quan hệ Đức Chúa Trời với con người và con người với nhau. Mối quan hệ bị phá hủy khiến chúng ta sống trong sự không hòa thuận với nhau, với mọi tạo vật, và với Đức Chúa Trời. Đây là lý do thế giới chúng ta trải qua chiến tranh, hạn hán, bạo lực, dịch bệnh, bệnh tật, những nhà cầm quyền bất công, và xã hội bất công. Nếu không có một sự hiểu biết về cách giải quyết với tội lỗi và làm thế nào để khôi phục lại mối quan hệ thì chúng ta đã định sẵn cho mình một cuộc sống tuyệt vọng Tin Tức Tốt Lành mà Đức Chúa Trời đã cung cấp một con đường để giải quyết tội lỗi và phục hồi mối quan hệ. BFAM tìm cách để hướng dẫn chúng ta cách để đọc và khám phá Tin Tức Tốt Lành được tìm thấy trong Lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh. Khi chúng ta khám phá Tin Tức Tốt Lành được tìm thấy trong những câu chuyện Kinh Thánh, lẽ thật quan trọng được bày tỏ. Những lẽ thật quan trọng này giúp người theo Chúa sống cuộc sống sâu nhiệm hơn trong mối quan hệ với Ngài. Phương pháp BFAM để khám phá sự thật trong Kinh Thánh giúp hướng dẫn mọi người biết làm thế nào để học và hiểu Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã hứa với những người chân thành tìm kiếm để biết lẽ thật: "Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở" (Mat 7:7-8). Loạt bài học này dạy con người cách để cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa. Loạt bài này dạy chúng ta cách đọc Kinh Thánh là tìm lẽ thật của Đức Chúa Trời. Lẽ thật là Chúa đã gánh tội lỗi của chúng ta và muốn khôi phục lại mối quan hệ với chúng ta. Đối với những người chân thành trong việc tìm kiếm sự thật của Chúa và những người sống đúng với những lẽ thật được tìm thấy trong Kinh Thánh, lời hứa sẽ được hàn gắn/phục hồi với Đức Chúa Trời là dành cho họ. Khi mối quan hệ của con người với Chúa được hòa giải, họ có thể sống một cuộc sống phong phú/dư dật. Lý do mà loạt bài học này có tiêu đề "Hãy Kết Quả và Nhân Bội" vì là bước đầu tiên sốngtrong mối quan hệ với Chúa là nhận ra rằng Ngài đã tạo dựng chúng ta để sống một cuộc sống kết quả. Chúng ta được kêu gọi để sống một cuộc sống đầy kết quả cả về thể chất và thuộc linh (Sáng 1:27-28 và Mathiơ 28:18-20) Tương tự như chăm sóc con em của chúng ta cho đến trưởng thành, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm với người theo Chúa Jesus để chăm sóc cho sự phát triển của con cái thuộc linh của chúng ta. Ví dụ, cá nhân và các nhóm môn đệ phát triển trong sự trưởng thành thiêng liêng sẽ môn đệ hóa, hướng dẫn, và chỉnh sửa những người khác đúng theo lẽ thật và quyền hạn của Lời Chúa. Sự tập trung và mục tiêu cuối cùng của BFAM là trưởng thành và sống cuộc sống kết quả bởi vì cuộc sống kết quả sẽ dẫn đến sự nhân bội thuộc linh.  
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	_field_2__0__0__0_[0]: Giới Thiệu Những Câu Chuyện
	_field_0__0__0__0_[0]: Mỗi bài của BFAM đều chú trọng vào những bài học khác nhau từ Kinh Thánh. Chúa Jesus kể những câu chuyện từ Kinh Thánh. Những câu chuyện và ngụ ngôn Chúa Jesus kể được hiểu như "những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất" (Mat 13:34-35). Đức Chúa Trời đã giấu điều kín nhiệm trong những câu chuyện Kinh Thánh và Ngài có ý muốn chúng ta tìm và khám phá những điều kín nhiệm này.  Loạt bài học BFAM cùng với phương pháp học BFAM sẽ giúp bạn khám phá những điều mầu nhiệm này và cũng sẽ cung cấp cho bạn những cách thực tế nhất để áp dụng những lẽ thật vào đời sống hàng ngày. Khi áp dụng những lẽ thật được tìm thấy trong Kinh Thánh, bạn sẽ được dẫn vào mối quan hệ sâu sắc hơn với Đức Chúa Trời và lẽ thật sẽ cung cấp cuộc sống tràn ngập tình yêu, niềm vui và sự bình an. Chúng  ta đã được biết những ngụ ngôn từ Kinh Thánh để minh họa cách sử dụng phương pháp BFAM và để miêu tả tầm quan trọng của câu chuyện Thánh Kinh. Sau khi bạn đọc phần giới thiệu về Câu Chuyện Kinh Thánh và bạn sẽ được hướng dẫn qua 9 câu hỏi để giúp bạn vén bức màn quyền năng lẽ thật được giấu kín bên trong câu chuyện. Trước khi bạn bắt đầu, hãy dành một chút thời gian cầu xin Chúa giúp bạn tìm thấy những lẽ thật giấu kín. Giới thiệu về các câu chuyện Kinh Thánh: bạn bè của Chúa Jesus nhận ra rằng Chúa Jesus đã có một mối quan hệ rất mật thiết với Đức Chúa Cha. Họ thường nhận thấy rằng Chúa Jesus sẽ dành thời gian riêng tư cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Họ cũng nhận ra rằng vì mối quan hệ gần gũi của Chúa Jesus với Chúa Cha nên Ngài khôn ngoan hơn bất kỳ người đàn ông nào khác và Ngài có uy quyền để thực hiện các phép lạ. Một ngày nọ, bạn bè Chúa Jesus xin Ngài dạy cho họ cách cầu nguyện. Để đáp ứng với yêu cầu của họ, Chúa Jesus đã dạy những lời để cầu nguyện theo cách rất đơn giản để cho họ biết cách làm thế nào để cầu nguyện. Kết thúc lời cầu nguyện, Chúa Jesus nói với bạn bè của mình ngụ ngôn sau đây. "Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh; ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá, mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng, mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!" (Lu 11:5-13) Bây giờ bạn đã đọc câu chuyện, chúng tôi sẽ dẫn bạn qua ba bước để bạn khám phá rõ ràng. Có 3 câu hỏi trong mỗi ba bước với tổng số 9 câu hỏi. Bước đầu tiên sẽ giúp bạn BIẾT câu chuyện. Bước thứ hai sẽ giúp bạn HIỂU được câu chuyện. Bước thứ ba sẽ giúp bạn KHÁM PHÁ những lẽ thật ẩn trong câu chuyện. Có thể bạn mất nhiều thời gian để cầu nguyện và làm việc qua từng bước.   
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	_field_0__0__0__0_[0]:  Trước khi bạn có thể khám phá những điều kín nhiệm được tìm thấy trong câu chuyện Kinh Thánh hoặc ngụ ngôn, bạn trước tiên phải "BIẾT" câu chuyện. Mỗi câu chuyện có ba tiêu chuẩn chung. Nếu không có ba tiêu chuẩn chung này thì câu chuyện không hoàn chỉnh. Những tiêu chuẩn chung cần thiết:1.     Ai là những Nhân Vật trong câu chuyện?2.   Những Hành Vi/Thái Độ của những nhân vật này là gì?3.   Câu chuyện có những Chi Tiết gì? Nếu bạn có thể xác định những nhân vật, những hành vi/thái độ, những chi tiết của câu chuyện rồi bạn sẽ BIẾT câu chuyện. Chúng ta chuẩn bị xác định những nhân vật, những hành vi/thái độ, chi tiết của câu chuyện ở trên. Hãy sử dụng viết chì hay cây viết và dành thời gian để: • Tìm và đánh dấu tất cả các nhân vật. Nhân vật là con người. Khi đã xác định được nhân vật, bạn không cần thiết phải gạch nhiều lần cho một nhân vật mỗi khi bạn gặp trong câu chuyện.• Tìm và đánh dấu mỗi hành động hay động từ. Động từ thì nói về hành động hoặc là sự kiện.• Tìm và đánh dấu mỗi chi tiết đặc biệt quan trọng. Bây giờ tìm và đánh dấu nhân vật, những hành vi/thái độ, những chi tiết của câu chuyện dưới đây: "Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh; ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá, mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng, mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!" (Lu 11:5-13)  Hãy xác minh rằng bạn đã xác định chính xác tất cả các nhân vật trong câu chuyện. Dưới đây là những nhân vật trong câu chuyện: • Chúa Jesus• Bạn• Bạn đầu tiên của bạn xin bánh• Bạn thứ hai của bạn đang đi đường• Đứa con đang nằm trên giường• Ai hỏi, tìm, và gõ cửa                                                                        • Con trai của bạn• Cha Thiên Đàng• Đức Thánh Linh Bây giờ bạn BIẾT câu chuyện bởi vì bạn đã xác định nhân vật, những hành vi/thái độ, những chi tiết trong câu chuyện. Hãy dành ít phút và kiểm tra thử bạn có thể kể lại câu chuyện mà không nhìn vào câu chuyện. Bạn sẽ nhận ra rằng bạn bắt đầu trở nên quen thuộc với câu chuyện.
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	_field_0__0__0__0_[0]: Giờ bạn đã BIẾT câu chuyện, bạn chuẩn bị tìm để HIỂU điều quan trọng và ý nghĩa của câu chuyện. Cách tốt nhất để hiểu ý nghĩa của câu chuyện là bạn tập trung những bối cảnh khác nhau của mỗi nhân vật. Bước này quan trọng vì là "đặt mình vào vị trí" của mỗi nhân vật để thử xác cùng định với họ. Để làm được, chúng ta cần ba câu hỏi khác. Đây là những câu hỏi liên quan đến mỗi nhân vật: 4.   Mỗi nhân vật có Cảm Xúc gì?5.   Mỗi nhân vật đã Lựa Chọn gì?6.   Những Động Cơ nào nằm đằng sau sự lựa chọn của mỗi nhân vật? Ví dụ, khi bạn bước vào vị trí của nhân vật thứ hai trong câu chuyện, đó là BẠN, bạn sẽ có Cảm Xúc gì khi bạn đến nhà bạn của mình vào giữa đêm để xin bánh? Bạn lo lắng? Hay là bạn sợ hãi? Bạn sẽ có cảm xúc như thế nào? Sau khi bạn đã xem xét những cảm xúc có thể có của một nhân vật sau đó xem xét những Lựa Chọn nhân vật mà có thể đã làm. Xem xét nhân vật BẠN, những Lựa Chọn khác mà bạn có thể đã thực hiện bên cạnh đó sẽ cho bạn bè của bạn vào lúc nửa đêm và xin bánh mì? Bạn có thể đợi cho đến khi buổi sáng để xin bánh mì? Bạn có thể nói với người bạn của bạn đang trên một hành trình mà bạn không cho anh ta ăn gì? Tất cả chúng ta có sự lựa chọn khác nhau trong những hoàn cảnh của cuộc sống. Nó hữu ích để xem xét những lựa chọn có sẵn so với các lựa chọn trong câu chuyện. Khi kiểm tra các lựa chọn khác nhau của một nhân vật, bạn nên tìm hiểu Động Cơ đằng sau sự lựa chọn của nhân vật. Một lần nữa xem xét cùng một nhân vật, nếu bạn đã sợ hãi (cảm xúc) về việc tiếp cận người bạn của bạn vào lúc nửa đêm, nhưng bạn đã vượt qua nỗi sợ hãi của bạn và gõ cửa nhà người bạn, động cơ nào thúc đẩy bạn nỗi sợ hãi để gõ cửa đó? Đó là tình yêu và lòng trắc ẩn dành cho bạn bè của bạn? Đó có phải là một nghĩa vụ vì sự kỳ vọng? Động Cơ gì cho sự lựa chọn đó? Hãy hỏi những câu hỏi cảm xúc, lựa chọn và động cơ giúp bạn BIẾT câu chuyện. Nó cho bạn khả năng để HIỂU điều quan trọng của câu chuyện. Ba câu hỏi này cần được đặt ra đối với mỗi nhân vật trong câu chuyện. Ví dụ, Cảm Xúc của bạn khi bạn gõ cửa lúc nửa đêm để xin bánh? Bạn của bạn có Lựa Chọn để cho bạn bánh hay không? Sau đó hãy xem Động Cơ bạn của bạn cho bạn bánh có khả thi hay không. Khi đứng vào vị trí của mỗi nhân vật bằng cách hỏi ba câu hỏi về cảm xúc, lựa chọn và động cơ thì bạn sẽ thấy rằng câu chuyện trở nên sống động. Thường khi nghe một câu chuyện, chúng ta tự nhiên kiểm tra cảm xúc, lựa chọn và động cơ của các nhân vật mà chúng ta không nhận ra điều này. Ý nghĩa câu chuyện được bày tỏ qua ba câu hỏi. Qua ba câu hỏi này chúng ta cỏ thể tìm để HIỂU lẽ thật trong câu chuyện. 
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	_field_0__0__0__0_[0]: Chúng ta đã đi qua bước một và hai là BIẾT và HIỂU câu chuyện, chúng ta đến bước ba của KHÁM PHÁ lẽ thật trong câu chuyện. Nên nhớ, theo câu chuyện ngụ ngôn mà Chúa Jesus đang nói "nếu bạn HỎI thì bạn sẽ nhận câu trả lời, nếu bạn TÌM thì bạn sẽ gặp và nếu bạn GÕ thì cửa sẽ mở." Trong Bước 1 chúng ta HỎI ba câu hỏi để giúp chúng ta biết câu chuyện. Trong Bước 2 chúng ta TÌM để xác định mỗi nhân vật. Bây giờ Bước 3 chúng ta muốn GÕ cửa của Đức Chúa Trời và mong đợi Ngài mở cửa và bày tỏ điều kín nhiệm được tìm thấy trong câu chuyện. Chúa Jesus đã dạy chúng ta rằng tất cả sự giảng dạy trong Kinh Thánh có thể được tóm gọn trong hai mạng lệnh. Mạng lệnh đầu tiên là yêu Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng, tâm hồn, tâm trí và sức mạnh. Mạng lệnh thứ hai là yêu người lân cận như chính mình. Có nghĩa là mỗi câu chuyện trong Kinh Thánh đều có tiềm năng dạy chúng ta hành động và suy nghĩ theo Kinh Thánh mà chúng ta sẽ được hướng dẫn để biết rõ hơn cách yêu Chúa với cả tấm lòng, tâm hồn, tâm trí và sức mạnh, và cách để yêu người lân cận như chính mình. Bước thứ ba bao gồm ba câu hỏi sẽ giúp bày tỏ điều kín nhiệm được tìm thấy trong câu chuyện Kinh Thánh. Đây là những câu hỏi đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa: 7.    Những suy nghĩ và hành động đúng được tìm thấy trong Kinh Thánh?8.   Câu chuyện dạy tôi điều gì về đặc tính của Đức Chúa Trời để giúp tôi yêu Ngài nhiều hơn?9.   Câu chuyện dạy tôi điều gì để tôi yêu người lân cận nhiều hơn? Khám Phá Câu Hỏi Số 1:Khi bạn kiểm tra câu chuyện, những suy nghĩ và hành động nào đúng với Kinh Thánh? Có thật là Đức Chúa Trời khao khát chúng ta hỏi, tìm và gõ cửa? Đây có phải là những hành động đúng với Kinh Thánh? Bạn tìm thấy điều gì dạy chúng ta suy nghĩ và hành động đúng trong câu chuyện? Hãy dành ít phút viết ra:____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________  Khám Phá Câu Hỏi Số 2:Khi bạn đã xác định suy nghĩ và hành động đúng với Kinh Thánh, đây là câu hỏi số hai, "Câu chuyện dạy tôi điều gì về đặc tính của Đức Chúa Trời để giúp tôi yêu Ngài nhiều hơn?" Khi bạn kiểm tra câu chuyện, nói rằng câu chuyện dạy chúng ta có thể nhìn Đức Chúa Trời như là một người Cha tốt có chính xác không? Câu chuyện có dạy chúng ta về Đức Chúa Trời để làm chúng ta yêu Ngài với cả tấm lòng, tâm hồn, tâm trí và sức mạnh? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________  
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	_field_0__0__0__0_[0]: Khám Phá Câu Hỏi Số  3:Câu hỏi cuối cùng, "Câu chuyện dạy tôi điều gì về yêu thương người lân cận nhiều hơn?" Khi bạn kiểm tra câu chuyện, bạn học được điều gì về chính mình? Và bạn có học cách bạn đối xử với người lân cận không? Chúa Jesus nói rằng hãy yêu người lân cận như cách chúng ta yêu chính mình. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________   Tóm Tắt: Nếu bạn áp dụng 9 câu hỏi này vào bất kỳ câu chuyện trong Kinh Thánh, nó sẽ giúp bạn BIẾT câu chuyện, HIỂU câu chuyện và cuối cùng là KHÁM PHÁ điều kín nhiệm được giấu trong câu chuyện. Đây là danh sách tóm tắt của 9 câu hỏi:  BIẾT CÂU CHUYỆN 1.    Nhân vật2.  Hành Động3.  Chi Tiết HIỂU CÂU CHUYỆN 4.  Cảm Xúc5.  Lựa Chọn6.  Động Cơ KHÁM PHÁ LẼ THẬT 7.  Suy Nghĩ và Hành Động đúng8.  Yêu Đức Chúa Trời9.  Yêu người lân cận 
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	TextField27_0__0__0_[0]: Khi bạn học hết loạt bài BFAM cùng với phương pháp học, bạn sẽ để ý vài đặc tính hoàn hảo mà ít khi tìm thấy những bài học Kinh Thánh điển hình. Bốn đặc tính dưới đây sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về điều khác biệt và hiệu quả giữa BFAM với những bài học Kinh Thánh khác. 
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	TextField27_1__0__0_[0]: Mỗi bài học trong BFAM đều dựa trên câu chuyện Kinh Thánh. Những bài học này không chỉ là sự giảng dạy dựa trên Kinh Thánh nhưng chúng là những câu chuyện có thật và những ngụ ngôn được tìm thấy trong Kinh Thánh.Khi Chúa Jesus đến thế gian này và sống giữa con người, Ngài dạy những người theo Ngài bằng cách dùng những câu chuyện và ngụ ngôn. Thực sự, sách Ma-thi-ơ chép lại sự giải thích của Chúa Jesus về lý do Ngài sử dụng ngụ ngôn:" Đức Chúa Jêsus lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân, Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất." (Math 13:34-35)  Trong phân đoạn này, Chúa Jesus đã cho chúng ta biết về lý do tại sao Đức Chúa Trời đã chọn cách nói chuyện với chúng ta qua những câu chuyện và ngụ ngôn. Chúa Jesus nói rằng Đức Chúa Trời đã giấu những suy nghĩ và kín nhiệm của Ngài trong câu chuyện và ngụ ngôn. Khi kiểm tra Kinh Thánh bạn thấy rằng khoảng 70% của toàn bộ Kinh Thánh được tạo thành từ những câu chuyện và ngụ ngôn. Điều này cho thấy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã đặt nhiều ý nghĩa và quyền năng trong những câu chuyện và ngụ ngôn. Theo thiết kế có chủ ý những tác giả, BFAM mong muốn rằng các bài học sẽ tập trung vào những câu chuyện và ngụ ngôn để các chương trình giảng dạy sẽ có một tính ưu việt cao của Kinh Thánh. Trong mỗi bài học BFAM bạn sẽ thấy có rất ít từ không đến trực tiếp từ Kinh Thánh.  Chương trình giảng dạy cũng được tập trung vào những câu chuyện Kinh Thánh, vì nó dễ dàng hơn để nhớ và kể lại. Khi bạn phát hiện ra những điều sâu nhiệm trong Kinh Thánh, bạn sẽ nhớ lại những khám phá đặc biệt bởi vì bạn chủ động tìm kiếm và tìm thấy. Ngoài ra, khi bạn bắt đầu thực hiện những khám phá Kinh Thánh, những điều này sẽ trở thành cá nhân hơn để bạn sẽ được đọc dễ dàng hơn và chính xác hơn khi chia sẻ với người khác.
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	TextField27_2__0__0_[0]:  Khi bạn tìm hiểu các phương pháp BFAM bạn sẽ thấy rằng nó dạy bạn cách đặt những câu hỏi đúng để khám phá những điều kín nhiệm của Đức Chúa Trời cho chính mình. Thông qua phương pháp có hệ thống này, bạn được giảng dạy bởi Chúa Thánh Linh cách để xác định và nhận được lẽ thật và mặc khải từ Đức Chúa Trời. Chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ những khám phá của bạn - Tin Tức Tốt Lành của Lời Chúa - với mọi người. Phương Pháp BFAM cho phép bạn có: • Quyền để tự suy nghĩ• Quyền để đặt câu hỏi• Quyền để hiểu• Quyền để lắng nghe Đức Thánh Linh• Quyền để chia sẻ với mọi người 
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	TextField27_0__0__0_[0]: Chúng ta thấy trong Kinh Thánh mà Chúa mong muốn mọi người tìm kiếm và tìm thấy lẽ thật. Đức Chúa Trời giấu điều kín nhiệm trong Lời của Ngài để chúng ta có thể tìm thấy và phát hiện ra chúng. Thông thường thông qua quá trình phát hiện rằng lẽ thật có ý nghĩa lớn nhất và ảnh hưởng cá nhân. Sau đây là một câu tục ngữ đơn giản thể hiện giá trị của phát hiện: • Nếu bạn NÓI với tôi, tôi sẽ QUÊN• Nếu bạn CHỈ cho tôi, tôi sẽ NHỚ• Nếu bạn THAM GIA với tôi, tôi sẽ HIỂU Khám phá bí ẩn là một quá trình đòi hỏi sự tham gia có chủ ý. Chúng ta phải tích cực tham gia trong quá trình khám phá để tìm ra chân lý. Một trong những cách tốt nhất để khám phá những điều kín nhiệm của Chúa là thông qua sự tham gia nhóm nhỏ. Mặc dù bạn có thể học những câu chuyện và khám phá sự thật khi tĩnh nguyện cá nhân, bạn cũng có thể học những câu chuyện với một nhóm nhỏ và học hỏi những khám phá xa hơn từ nhiều người khác nữa. 
	TextField26_1__0__0_[0]: 4 - PHƯƠNG PHÁP BFAM DỰA TRÊN SỰ VÂNG LỜI
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	TextField27_1__0__0_[0]: Những điều kín nhiệm của Chúa trong Kinh Thánh ít ảnh hưởng đến cá nhân chúng ta nếu chúng ta không có ý định áp dụng những lẽ thật vào cuộc sống của chúng ta. Những đoạn Kinh Thánh sau đây sẽ cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ nhận được những phước hạnh nào từ Đức Chúa Trời, nếu chúng ta áp dụng luật lệ và lẽ thật của Ngài cho cuộc sống của chúng ta: "Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời." (Gia cơ 1:22-25)  Tiến trình BFAM không chỉ tập trung vào một bước khám phá nhưng nó cũng cung cấp một quá trình ứng dụng cá nhân rõ ràng. Một khi chúng ta khám phá những chân lý của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tìm hiểu làm thế nào để sống theo như vậy. Xem xét những gì II Ti-mô-thê nói về Kinh Thánh: "Cả 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, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành." (II Tim 3:16-17) Chú ý đoạn này nói rằng tất cả Kinh Thánh "là có ích". Điều này có nghĩa rằng nếu các lẽ thật của Kinh Thánh được áp dụng là hữu ích cho việc giảng dạy, bẻ trách, sửa trị và đào tạo. Phân đoạn không đảm bảo rằng Kinh Thánh sẽ tự động giảng dạy, quở trách, sửa trị và đào tạo. Chúng ta phải chủ động để cho Kinh Thánh dạy, quở trách, sửa trị và đào tạo chúng ta. Trong quá trình khám phá BFAM trước tiên chúng ta xác định những lẽ thật mà Kinh Thánh đã dạy chúng ta. Sau khi chúng ta đã xác định được những lẽ thật để Kinh Thánh quở trách, sửa trị và đào tạo chúng ta, sau đây là một danh sách các câu hỏi chúng tôi dành cho bạn:     • QUỞ TRÁCH: Giải quyết Quá KhứSuy nghĩ và hành động của tôi đối với Chúa có đúng với những suy nghĩ và hành động mà Kinh Thánh dạy qua những câu chuyện?   • SỬA TRỊ: Giải quyết Hiện Tại Tôi phải làm gì để sửa đổi suy nghĩ và hành động sai trật?   • HUẤN LUYỆN: Giải quyết Tương LaiTôi sẽ phản ứng như thế nào nếu trong tương lai tôi gặp phải tình huống thách thức cần suy nghĩ và hành động theo Kinh Thánh?
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	TextField7_1__0__0_[0]:    • QUỞ TRÁCH: Giải quyết Quá KhứSuy nghĩ và hành động của tôi đối với Chúa có đúng với những suy nghĩ và hành động mà Kinh Thánh dạy qua những câu chuyện?   • SỬA TRỊ: Giải quyết Hiện Tại Tôi phải làm gì để sửa đổi suy nghĩ và hành động sai trật?   • HUẤN LUYỆN: Giải quyết Tương LaiTôi sẽ phản ứng như thế nào nếu trong tương lai tôi gặp phải tình huống thách thức cần suy nghĩ và hành động theo Kinh Thánh?
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	_field_18__0__0_[0]: Kinh Thánh nói rằng mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời cho những gì họ làm với những ân tứ mà Chúa ban cho họ. 
	_field_19__0__0_[0]: Câu Gốc: Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. (Rô 14:12) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Chúa Jesus nói với các môn đệ của Ngài qua một câu chuyện ngụ ngôn. Ngụ ngôn là một câu chuyện có thể được sử dụng để chứng minh một nguyên tắc.
	_field_14__0__0_[0]: Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường. Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi làm lợi ra, và được năm ta-lâng khác. Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, làm lợi ra được hai ta-lâng nữa. Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận năm ta-lâng bèn đến, đem năm ta-lâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm ta-lâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm ta-lâng nữa. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi hai ta-lâng; đây nầy, tôi đã làm lợi ra được hai ta-lâng nữa. Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa. Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra; vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng." (Mat 25:14-30)
	TextField7_0__0__0_[0]: Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm về sống cuộc sống của mình trước mặt Chúa. Cuộc sống là một món quà từ Ngài. Đức Chúa Trời muốn cuộc sống của chúng ta là cuộc sống sanh sản.
	TextField8_0__0__0_[0]: Trang 12
	TextField7_1__0__0_[0]: (Rô 12:3-8; I Cô 10:31; II Cô 5:10; Êph 4; Philíp 4:14-19; Khải 20:11-15)
	TextField1_0__0__0_[0]: BÀI
	TextField6_0__0__0_[0]: CHỦ ĐỀ BÀI HỌC - Chuẩn Bị Đất
	TextField6_1__0__0_[0]: CÂU CHUYỆN KINH THÁNH - Gieo Hạt Giống
	TextField9_1__0__0_[0]: Giới thiệu cung cấp thông tin để giúp bạn hiểu câu chuyện.
	TextField9_0__0__0_[0]: Câu chuyện Kinh Thánh bắt đầu ở đây
	TextField6_2__0__0_[0]: TIẾN TRÌNH KHÁM PHÁ - Nước và Phân Bón
	TextField6_3__0__0_[0]: NHỮNG CÂU KINH THÁNH BỔ SUNG - Tỉa
	TextField6_4__0__0_[0]: CÂU HỎI ÁP DỤNG - Hái Quả (II Ti 3:16-17)
	TextField6_5__0__0_[0]: KẾT LUẬN
	TextField5_0__0__0_[0]: THỰC HÀNH
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	TextField3_0__0__0_[0]: YÊU MẾN ĐỨC CHÚA TRỜI
	TextField2_0__0__0_[0]:  P-2
	TextField4_0__0__0_[0]: Mạng Lệnh Quan Trọng Nhất
	_field_18__0__0_[0]: Chúa Jesus truyền cho các môn đồ Ngài làm nhiều việc. Chúa Jesus muốn tất cả mọi người đi theo Ngài và làm theo những điều Ngài nói. Điều quan trọng nhất là những người theo Chúa Jesus Christ nên làm là yêu Chúa và lắng nghe lời Ngài. 
	_field_19__0__0_[0]: Câu Gốc: "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? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhất: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. 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) 
	TextField7_0__0__0_[0]: Điều răn quan trọng nhất được đưa ra bởi Chúa Jesus là mọi người yêu mến Ngài và lắng nghe những gì Ngài nói.
	TextField8_0__0__0_[0]: Trang 13
	TextField7_1__0__0_[0]: (Mat 22:36-37; Lu 11:42; Gia Cơ 1:12; I Giăng 2:4-5; 4)
	_field_14__0__0_[0]: "Khi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà, tên là Ma-thê, rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái, tên là Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Vả, Ma-thê mảng lo việc vặt, đến thưa Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được." (Lu 10:38-42) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Chúa Jesus đã ở với các môn đồ của mình.
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	TextField3_0__0__0_[0]: TRUNG TÍN GIEO TRỒNG LỜI CHÚA
	TextField2_0__0__0_[0]: P-3
	TextField4_0__0__0_[0]: Cuộc Sống Sinh Nhiều Bông Trái
	_field_19__0__0_[0]: Câu Gốc: " Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi." (Thi 119:105) 
	TextField7_2__0__0_[0]: Chúa Jesus đang nói chuyện với một đoàn dân đông. Nhóm người này đến từ nhiều nơi khác nhau.
	_field_14__0__0_[0]: “Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vãi giống, một phần giống rơi ra dọc đường, bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên, liền héo đi, vì không có hơi ẩm. Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống, làm cho nghẹt ngòi. Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt, thì mọc lên, và kết quả, một thành trăm. Đang phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe.""Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời. Phần rơi ra dọc đường, là những kẻ nghe đạo; nhưng về sau ma quỉ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy; nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi; nên khi sự thử thách đến, thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai, là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời nầy làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng." (Lu 8:5-8, 11-15)  
	TextField7_0__0__0_[0]: Khi mọi người nghe và sống theo lời Chúa, cuộc sống của họ kết quả. Điều quan trọng là môn đệ của Chúa không để cho ma quỷ hoặc sự quan tâm của đời này lấy đi Lời của Ngài trong lòng họ.
	TextField7_1__0__0_[0]: (Thi 119; Giăng 10:27; 15:16; Philíp 1:9-11; Cô 1:9-12; I Phi-e-rơ 5:8)  
	_field_18__0__0_[0]: Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Tất cả các môn đệ của Chúa Jesus được mời gọi để nghe và biết những lời của Ngài. Nhiều người nghe nhưng họ không sống theo lời của Chúa. Kinh Thánh chỉ thị cho tất cả mọi người nghe và sống theo lời của Ngài. Ma quỷ không muốn mọi người biết hoặc hiểu lời của Chúa. Ma quỷ muốn lấy đi lời của Chúa từ tấm lòng của chúng ta. Khi chúng ta nghe và sống theo lời của Chúa thì cuộc sống của chúng ta sẽ kết quả.
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	_field_0__0__0__0_[0]: Tiến Hành Môn Đệ Hóa Trong Tổ
	_field_1__0__0__0_[0]: NGỢI KHEN VÀ CẦU NGUYỆN
	_field_4__0__0__0_[0]: • Mời Đức Chúa Trời là trung tâm của buổi ngợi khen và cầu nguyện.• Hãy có thời gian để làm chứng và dâng lên Chúa lời ngợi khen.
	_field_2__0__0__0_[0]: KHÁM PHÁ VÀ ÁP DỤNG BÀI HỌC
	_field_3__0__0__0_[0]: SỐNG TRONG CỘNG ĐỒNG
	TextField19_0__0__0__0_[0]: BFAM • Trang 15
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	TextField7_0__0__0_[0]: BƯỚC 1 - CHỦ ĐỀ BÀI HỌC• Chia sẻ Chủ Đề Bài Học và Câu Gốc với mọi người trong tổ. BƯỚC 2 - CÂU CHUYỆN KINH THÁNH• Chia sẻ phần Giới Thiệu và Câu Chuyện Kinh Thánh trong tổ. BƯỚC 3 - TIẾN TRÌNH KHÁM PHÁ• Biết câu chuyện• Hiểu câu chuyện• Khám Phá Lẽ Thật BƯỚC 4 - NHỮNG CÂU KINH THÁNH BỔ SUNG• Kiểm tra những suy nghĩ và hành động trong Kinh Thánh phải được khám phá bởi mọi người trong tổ để xác định xem những khám phá đó có đúng với Kinh Thánh. BƯỚC 5 - ÁP DỤNG VÀ KẾT LUẬNDựa trên những khám phá được tìm thấy trong những câu chuyện, trả lời các câu hỏi sau. (GIẢNG DẠY) • QUỞ TRÁCH (Quá Khứ): Suy nghĩ và hành động của tôi đối với Chúa có đúng với những suy nghĩ và hành động mà Kinh Thánh dạy qua những câu chuyện?• SỬA TRỊ: (Hiện Tại):Tôi phải làm gì để thay đổi suy nghĩ và hành động sai trật?• HUẤN LUYỆN: (Tương Lai)Tôi sẽ phản ứng như thế nào nếu trong tương lai tôi gặp phải tình huống thách thức cần suy nghĩ và hành động theo Kinh Thánh?
	TextField7_0__1__0_[0]:  LỚN LÊN TRONG ĐẤNG CHRIST•    Hỏi tổ của bạn, bạn áp dụng những lẽ thật trong những bài học trước vào cuộc sống của bạn như thế nào? CHIA SẺ LẼ THẬT VỚI MỌI NGƯỜI•    Hỏi tổ của bạn có chia sẻ câu chuyện ngày hôm nay cho những người khác hay không? QUAN TÂM ĐẾN NHU CẦU•    Hỏi tổ của bạn, bạn áp dụng những bài học từ bài huấn luyện trước như thế nào vào tổ của chúng ta?•    Hỏi tổ của bạn, bạn hay tổ và chúng ta có đang gặp rắc rối mới?•    Hỏi tổ của bạn, làm thế nào tổ có thể giải quyết những rắc rối mới? 
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	TextField10_0__0__0_[0]: Loạt Bài Học Quan Trọng
	TextField11_0__0__0_[0]: XÂY DỰNG GIA MỘT GIA ĐÌNH ĐỂ CHÚA SỐNG CHUNG
	TextField12_0__0__0_[0]: 52 bài học đầu tiên của chương trình BFAM được gọi là Loạt Bài Quan Trọng. Loạt bài này là một nghiên cứu một năm mà được tạo thành từ bốn bộ bài học có 13 bài học. Loạt Bài Quan Trọng được thiết kế theo mô hình xây dựng một ngôi nhà. Mỗi phòng trong số bốn bộ bài học được đặt tên theo mỗi một phần khác nhau của tòa nhà. Bốn phần khác nhau là: Đá Tảng, Nền Tảng, Tường, và Mái Nhà. Sau đây là một mô tả của mỗi bốn bộ bài học. 
	TextField12_1__0__0_[0]: LOẠT BÀI HỌC ĐÁ TẢNG – Phục Hồi Mối Quan HệLoạt bài học Đá Tảng là tập trung vào những câu chuyện hòa giải. Nó bắt đầu với một bài học về cách Thiên Chúa tạo ra tất cả mọi thứ. Lẽ thật này thiết lập một cách nhìn đúng đắn của thế giới đúng với Kinh Thánh. Bài học thứ hai là tạo nên con người đã tạo ra sự khác biệt với phần còn lại của sự sáng tạo. Chúng ta được tạo ra để ở trong mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời. Những bài học thứ ba và thứ tư là về cách nhân loại đã bị lừa dối bởi Satan. Người đầu tiên không vâng lời Đức Chúa Trời và kết quả là mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời đã bị phá hủy. Phần còn lại của bài học bày tỏ kế hoạch tuyệt vời của Đức Chúa Trời để cứu chuộc và hòa giải con người trở lại mối quan hệ với Ngài.
	TextField12_2__0__0_[0]: LOẠT BÀI HỌC NỀN TẢNG – Ở Trong Đấng ChristLoạt bài học này được dựa trên tầm quan trọng của việc vâng lời Chúa Jesus Christ. Chúa Jesus phán "Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. " (Mat 7:24). Loạt bài học Nền Tảng cho chúng ta thấy cách để thiết lập nền tảng Kinh Thánh vững chắc dựa trên lối sống vâng lời.
	TextField12_3__0__0_[0]: LOẠT BÀI HỌC NHỮNG BỨC TƯỜNG – Cuộc Sống Thịnh VượngCác bức tường của một tòa nhà là những gì được quan sát bởi những người ở bên ngoài của tòa nhà. Điều này cũng đúng với những người theo Chúa Jesus Christ. Người theo Chúa Jesus Christ đại diện cho Đức Chúa Trời trên trái đất. Là đại diện của Ngài, người theo Chúa Jesus Christ phải tìm kiếm và hành động để những người xung quanh nhận biết Đức Chúa Trời qua họ. Loạt bài học này tập trung vào các mục đích quan trọng của gia đình của Đức Chúa Trời trên trái đất.
	TextField12_4__0__0_[0]: LOẠT BÀI HỌC MÁI CHE – Lẽ Thật Quan TrọngBài học cuối cùng bao gồm những chân lý cơ bản của đức tin của người theo Chúa Jesus. Một mái nhà được thiết kế để loại bỏ những điều không mong muốn. Loạt Bài Mái Che được biên soạn cho người theo Chúa Jesus tránh xa những lời dạy sai trật bằng cách chỉ ra các lẽ thật trong Kinh Thánh.
	TextField12_5__0__0_[0]: Đá Tảng
	TextField12_6__0__0_[0]: Nền Tảng
	TextField12_7__0__0_[0]: Bức Tường
	TextField12_8__0__0_[0]: Mái Che
	TextField12_9__0__0_[0]: Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. (Êph 2:19-22) 
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	TextField12_0__0__0_[0]: Kết Quả và Nhân Bội (BFAM) là cả một chương trình giảng dạy và phương pháp nghiên cứu được thiết kế để giúp môn đồ của Chúa Jesus hiểu Kinh Thánh và sống theo sự giảng dạy của Ngài. Bằng cách sử dụng chương trình giảng dạy và phương pháp BFAM sẽ dẫn người tin Chúa Jesus bước vào một cuộc sống dư dật/phong phú và sẽ giúp tạo ra một mối quan hệ cá nhân sâu sắc với Chúa Jesus Christ. BFAM được dịch sang nhiều ngôn ngữ và ngày càng có nhiều bản dịch mới. Có một danh sách ngôn ngữ ở trang web: www.iBFAM.org. Nếu bạn chưa thấy ngôn ngữ của mình được dịch, xin vui lòng liên lạc EHCI để yêu cầu. 
	TextField12_1__0__0_[0]: Every Home for Christ International (EHCI - Mỗi Nhà Cho Đấng Christ) là tổ chức phát triển và sở hữu bản quyền giáo trình BFAM. Sau đây là trọng tâm sứ mệnh toàn cầu của EHCI: Every Home for Christ tồn tại để phục vụ Thân Thể Đấng Christ trong lĩnh vực huấn luyện và khích lệ những người tin Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới, gia tăng số lượng bằng cách nhân bội thành viên của Hội Thánh để thấy sự hoàn thành Đại Sứ Mạng theo nghĩa đen. Kể từ 1946, EHCI đã chinh phục 1,5 tỷ nhà ở 215 quốc gia bằng Tin Tức Tốt Lành của Chúa Jesus Christ. Kết quả, hơn trăm triệu người đã phản hồi với Phúc Âm. 
	TextField12_2__0__0_[0]: EHCI hoạt động với 3 niềm tin không thay đổi. Đó là: 1. Đại Mạng Lệnh phải được hiểu theo nghĩa đen. Hiện tại, phân phối hệ thống tờ rơi, từ nhà đến nhà, làng đến làng, vẫn là phương tiện tốt nhất để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. (Mat 28:19 và Mác 16:15) 2.  Nếu không có sự đoàn kết, để hoàn thành nhiệm vụ loan báo Phúc Âm trên toàn thế giới là điều không thể. Vì vậy, sự hợp tác của tất cả các nhóm truyền giáo là điều cần thiết để hoàn thành Đại mạng. Đã có hơn 500 chức vụ truyền giáo và giáo phái đã tham gia với văn phòng EHCI trên toàn thế giới. (Giăng 17:21-23.) 3.  Lời cầu nguyện, sẽ loại bỏ mọi trở ngại trên con đường hoàn thành Đại Sứ Mạng. Vì thế, cầu nguyện là yếu tố quan trọng nhất trong toàn bộ chiến dịch. Mức độ cầu nguyện được huy động sẽ là mức độ mà thế giới đang rao giảng Phúc Âm. (Mác 11:22-23) 
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