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Chào mừng đến với IDMC 2021!

IDMC 2021 thân mời bạn dự phần vào hành trình thuộc linh trong lối sống năng động vì 
Nước Trời! Chúng ta không thể sống mà không quan tâm đến rất nhiều thứ đang xảy ra! 
Chúng ta phải sống trong sự hiện diện của CHÚA, bằng quyền phép của CHÚA, với lời hứa 
của CHÚA, cho mục đích của Đức Chúa Trời.

Chủ đề của Hội thảo IDMC năm nay là ÂN ĐIỂN VÀ VINH HIỂN: Năm khối xây dựng căn bản 
của nếp sống trong Nước Trời.

Thi thiên 84:11 chép rằng: “Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên; Đức Giê-
hô-va sẽ ban ân điển và vinh quang; Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành nào cho những 
người sống cuộc đời trọn vẹn”.

Chúa ban ÂN ĐIỂN và VINH HIỂN. Đây là hai món quà quý báu nhất mà Chúa đã ban – Ân 
điển Cứu chuộc chúng ta và Vinh hiển cho Định mệnh chúng ta. Đây là điều cốt lõi để sống 
cho Nước Trời!

Làm sao sống bày tỏ Nước Trời cho thế giới ngày nay?

Qua hội thảo nầy, chúng ta sẽ khám phá năm khối xây dựng căn bản để sống cho Nước Trời.

1. LẼ THẬT
Chúng ta Quý Trọng Lẽ Thật lập vững trên LỜI CHÚA

Chúng ta tin rằng thế giới quan trọng nhất mà chúng ta đang sống là thế giới không thấy 
được, còn vật liệu quý báu nhất trong thế giới vô hình đó là lẽ thật. Lẽ thật nầy được bày tỏ 
qua Lời Chúa.

Như vậy, chúng ta tin rằng Kinh Thánh là Lời được Thần cảm, chuẩn xác, và không thể sai 
trật của Đức Chúa Trời, và có uy quyền tối thượng trong đời sống và việc làm của người tin 
Chúa. Chính từ Kinh Thánh mà chúng ta biết được những giá trị quan trọng như là sự Chủ tể 
của Đấng Christ, sự lạc mất của loài người, năng quyền của cầu nguyện, Nước Đức Chúa 
Trời… Vì thế, cam kết học Lời Chúa, làm theo và dạy dỗ - với tư cách là những thầy tế lễ 
trong Nước Trời – là thật sự sống còn (Ê-xơ-ra 7:10).  Sự dạy dỗ Kinh Thánh thật (với cam kết 
nhận biết lẽ thật, sống bày tỏ lẽ thật, và công bố lẽ thật) là phương tiện chủ yếu để biến đổi 
đời sống và là chìa khóa để môn đồ hóa hiệu quả.

2. CỘNG ĐỒNG
Chúng Ta Quý Trọng Cộng Đồng Sống Thờ Phượng Đức Chúa Trời.

Thay đổi đời sống diễn ra tốt nhất trong cộng đồng. Cộng đồng định hình thế giới quan và 
văn hóa. Vì vậy, trong khi thực tế không lệ thuộc vào những khái niệm của loài người, thế 
nhưng nhận thức của chúng ta về thực tiễn thường được xã hội cấu thành. Do đó, một 
cộng đồng  vận hành theo Kinh Thánh sẽ tăng cường sự phát triển thuộc linh, còn cộng 
đồng mất chức năng này sẽ ngăn trở sự phát triển ấy.

Như vậy, điều quan trọng ở trong Nước Trời là chúng ta biết đối xử với nhau bằng tình yêu 
thương theo Kinh Thánh (Rô-ma 12:9-17). Chúng ta sẽ khám phá những điều sứ đồ Phao-lô 
dạy ở trong bài học gọi là Mười Quy tắc Yêu Thương của Nước Trời.

LỜI TÂM TÌNH TỪ MỤC SƯ EDMUND CHAN
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3. QUẢN LÝ
Chúng Ta Quý Trọng Vai Trò Quả Lý Theo Ý Muốn Đức Chúa Trời.

Chúng ta tin rằng vai trò của mình không phải là làm chủ mà làm quản gia. Chúng ta được 
kêu gọi để trung tín ở trong vai trò quản gia có hai phần: quản gia của Phúc âm và quản lý 
các nguồn lực (thời gian, ta-lâng và của cải). Để làm được điều nầy, chúng ta phải có một 
tâm trí nghĩ đến ngày sau cùng.

Như vậy, chúng ta sẽ khám phá lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ về “sự cuối cùng của muôn 
vật đã gần” (1 Phi-e-rơ 4:7-11). Vừa mang tính khẩn cấp vừa phải giải trình vai trò quản gia 
của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta được Chúa kêu gọi để tận dụng mọi nguồn 
lực của mình để giúp cho sự tấn tới của Nước Trời, hầu cho chúng ta trung tín trong vai trò 
quản gia của Phúc Âm.

4. CÂN BẰNG
Chúng Ta Quý Trọng Sự Cân Bằng Theo Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời.

Trong một thế giới hướng đến chủ nghĩa cực đoan, chúng ta tìm kiếm một sự cân bằng theo 
Kinh Thánh. Chúng ta tin rằng chúng ta phải lèo lái những căng thẳng phức tạp của cuộc 
đời bằng lòng thương xót và phân biện sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan nầy đến từ trên cao.

Như vậy, chúng ta sẽ khám phá lời kêu gọi của Gia-cơ để sống với “sự khôn ngoan từ trên 
mà xuống” (Gia-cơ 3:13-18). Thông thường, cuộc sống không có chuyện cái nầy hay cái kia 
trong một thái cực nào đó. Chúng ta muốn hiểu rõ cả hai thái cực và xây dựng một quan 
điểm cân bằng, mà không làm giảm tính liêm chính theo Kinh Thánh, để hun đúc tính hiệu 
quả mục vụ và sự phù hợp về văn hóa.

5. TAN VỠ
Chúng Ta Quý Trọng Sự Tan Vỡ Theo Đường Lối Của Đức Chúa Trời.

Con đường Gô-gô-tha là một tiến trình đào luyện môn đồ về sự hạ mình và tan vỡ. Chúng 
ta hướng la bàn của mình lên CHÚA. Nhưng đôi khi trong cuộc sống, có RẤT NHIỀU tiếng nói. 
Một vài tiếng nói gây xao lãng. những tiếng gây chán nản. Một vài tiếng nói làm suy yếu. Để 
làm cho vấn đề rắc rối hơn, thì đôi khi Đức Chúa Trời dường như ở quá xa!

Như vậy, một phần sống còn để sống trong Nước Trời là neo chặt vào những Quy tắc Đầu 
tiên. Thi thiên 10 cho chúng ta một vài nhận định thú vị về cách chúng ta có thể bước đi 
cách khiêm nhường và tan vỡ mà vẫn giành thắng lợi!

Thật vậy, mục đích cứu rỗi của Đức Chúa Trời gồm có hai phần thiết yếu: cứu chuộc loài 
người hư mất và định mệnh của loài người đã được cứu chuộc. Và điều nầy được lột tả 
một cách sâu sắc sau khi ân điển Ngài phô bày và trước sự kỳ vĩ của Vinh quang Ngài..

Chúc một ngày tốt lành,

EDMUND CHAN
Cố vấn Lãnh đạo, Hội thánh Tin lành Giao ước Tự do
Người sáng lập, Hội Liên hiệp Các Hội thánh Môn đồ Có Chủ đích Toàn cầu.

Cố vấn lãnh đạo, Nhân rộng môn đồ
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CÁC DIỄN GIẢ CHÍNH

Edmund Chan có một niềm đam mê kép trong mục vụ - giảng giải kinh và cố 
vấn lãnh đạo. Những bài học sâu sắc trong Kinh thánh của ông đã khiến ông trở 

thành một diễn giả được đón nhận ở các thành phố lớn khác nhau trên thế giới, 
thường được mời trước từ 3 đến 5 năm.

Sau khi lãnh đạo với tư cách là Mục sư Quản nhiệm Hội thánh Tin lành Giao ước Tự do (CEFC) 
trong 25 năm, Edmund đã thực hiện thành công kế hoạch kế vị lãnh đạo vào tháng 1 năm 2012. 

Hiện nay, với tư cách là Cố vấn Lãnh đạo của CEFC cũng như là Người sáng lập Hội Liên hiệp Toàn 
cầu các Hội thánh Môn đồ hóa có Chủ đích (Global Alliance IDMC), ông tiếp tục cố vấn cho các 
nhà lãnh đạo cấp cao nhất ở Singapore và hơn thế nữa. Những người nầy bao gồm các giám đốc 
điều hành, các mục sư quản nhiệm và các lãnh đạo hệ phái, các giáo sư thần học cũng như các 
giám đốc quốc gia và khu vực của các tổ chức truyền giáo.

Mục sư Edmund đã viết và xuất bản một số quyển sách, bao gồm Growing Deep in God (2002); 
Mentoring Paradigms (2008); Growing Deep In Faith (2010); Cultivating Your Inner Life (2011); A 
Certain Kind (2013), Radical Discipleship (2014), Life & Legacy (2015), Discipleship Missions (2016), 
Faith & Fire (2018) và Grace & Glory (2021).

Mục sư Edmund đã kết hôn với Ann, bà là người tích cực phục vụ cùng với ông ở trên khắp thế giới. 
Họ có hai cô con gái xinh xắn, Amanda và Belicia.

Mục sư Ann Chan phục vụ tích cực cùng với chồng bà là Mục sư Edmund Chan, 
để hoàn thành khải tượng Hội thánh Môn đồ hoá có Chủ đích (IDMC) trên khắp 

thế giới.

Là một lãnh đạo và nhà giáo tài năng, bà đã tiên phong nhiều mục vụ của Hội thánh 
Giao ước, bao gồm mục vụ Phụ nữ trong Giao ước (WiC). Vì đã từng trải qua những đau 

khổ, nên bà là một cố vấn biết cảm thông và khôn ngoan với những ai đã tiếp cận bà trong 
nhiều năm còn ở trong mục vụ.

Với tư cách là một nhà giáo đã được đào tạo, Ann tốt nghiệp bằng Thạc sĩ về Giáo dục Cơ Đốc 
(bằng Danh dự) tại Trường Thần học Tin lành Trinity vào năm 1994. Bà cũng đã cố vấn và giảng dạy 
ở Hồng Kông, Úc, Mỹ và Luân Đôn.

Bà là đồng tác giả của loạt bài học Kinh thánh môn đồ hóa, Roots & Wings, Life & Legacy, Faith & 
Fire và ấn bản mới nhất, Grace & Glory cùng với chồng bà là Rev Edmund Chan.

MỤC SƯ EDMUND CHAN
Cố vấn Lãnh đạo 

Hội thánh Tin lành Giao ước Tự do
Người sáng lập, Hội Liên hiệp Các Hội thánh 

Môn đồ Có Chủ đích Toàn cầu

MỤC SƯ ANN CHAN 
Mục sư Trợ lý 

Hội thánh Tin lành Giao ước Tự do
Giám đốc Điều hành, Hội Liên hiệp Hội thánh 

Môn đồ có Chủ đích Toàn cầu
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Mục sư Tan Kay Kiong là Mục sư Quản nhiệm của Hội thánh Tin lành Giao 
ước Tự do (Covenant EFC). Ông là một Lãnh đạo-Chăn bầy tận tâm, ông 

thích nhìn thấy mọi người khám phá được tiềm năng trọn vẹn của họ ở trong 
Chúa. Ông đã từng phục vụ trong vai trò mục sư kể từ năm 1993, sự trưởng thành 

của ông trong vai trò lãnh đạo và giảng dạy Lời Chúa đã truyền cảm hứng cho 
nhiều người.

Mục sư Kay Kiong được bổ nhiệm làm mục sư tại Covenant EFC sau khi tốt nghiệp Trường  
Kinh thánh Singapore vào năm 1993. Ngay sau đó, Mục sư Kay Kiong đã giám sát Mục vụ Đời 

sống Gia đình, tại đây ông đã phát triển tiếng gọi của cuộc đời mình. Với tư cách là mục sư Truyền 
giáo và Cộng đồng vào năm 1999, ông cũng đã tiên phong Dịch vụ Cộng đồng Cuộc sống Mới, 
một dịch vụ xã hội của Covenant EFC.

Vào năm 2013, Mục sư Kay Kiong đã phát hành cuốn sách đầu tiên của mình - Legacy Beyond Self: 
A Certain Kind of Family.

Một trong những niềm vui lớn nhất của Mục sư Kay Kiong là nhìn thấy những người đàn ông sống 
tin kính thông qua Mục vụ Nam giới trong Giao ước EFC. Ông hiện là cố vấn mục vụ cho Mạng lưới 
Mục vụ Nam giới ở Singapore.

Mục sư Kay Kiong và vợ của ông là Diana rất thích hướng dẫn các nhóm cố vấn hàng đầu ở trong 
và ngoài Hội thánh Covenant EFC. Họ có hai cô con gái xinh đẹp tên là Hilda và Hazel.

MỤC SƯ TAN KAY KIONG
Mục sư Quản nhiệm

Hội thánh Tin lành Giao ước Tự do



CHÚA BAN 
ÂN ĐIỂN VÀ 
VINH HIỂN
BỞI MỤC SƯ ANN CHAN

BUỔI 1
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BUỔI 1
Giới thiệu

Chúng ta sống trong thời kỳ đầy thách thức.

Chỉ có lẽ thật này mới yên ủi chúng ta: CHÚA ban ân điển và vinh hiển!

“Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên; Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và 

vinh hiển; Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành nào cho những người sống cuộc đời trọn 

vẹn” - Thi thiên 84:11

Có ba tuyên bố từ câu nầy:

Tuyên bố 1: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta là mặt trời và là cái khiên (hai hình ảnh 

minh họa)

MẶT TRỜI: shemesh

CÁI KHIÊN: magen

Tuyên bố 2: CHÚA ban  ÂN ĐIỂN và VINH HIỂN

ÂN ĐIỂN: ḥen

VINH HIỂN: kabod

Tuyên bố 3: Ngài sẽ chẳng từ chối ĐIỀU TỐT LÀNH gì cho những người sống cuộc đời trọn vẹn.

ĐIỀU TỐT LÀNH: tob



ÂN ĐIỂN & VINH HIỂN    IDMC 2021  |  11

Chúng ta cần có hai niềm tin quyết mạnh để neo chặt đức tin nơi Chúa:

A. SỰ TỐT LÀNH CỦA ÂN ĐIỂN CHÚA:

a. Ân điển thật – đến từ Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót

    “…Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót,…” – Xuất 34:6

b. Đức tin thật – đến từ lòng tin chắc nơi Đức Chúa Trời

    “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong  

    sự yếu đuối” – 2 Cô-rinh-tô 12:9

B. SỰ LỚN LAO CỦA VINH HIỂN CHÚA

a. Chỉ tin mà thôi – chúng ta sẽ nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài!

“…nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời…” – Giăng 11:40

b. Chỉ tin cậy mà thôi – chúng ta sẽ kinh nghiệm sự chiến thắng của Ngài!

“sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi” – Ê-sai 58:8
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Kết luận

1. Sống trong Ân điển Lạ lùng của Đức Chúa Trời.

Một đời sống được biến đổi ở trong ân điển của Đức Chúa Trời

“Chúng ta thường xin Chúa thay đổi những hoàn cảnh mà Chúa lại dùng chúng để thay 

đổi chúng ta” – Mark Batterson

2. Sống trong Vinh hiển Huy hoàng của Đức Chúa Trời

Một khao khát mãnh liệt, được ở trong nhà của Đức Chúa Trời

“Một tâm trí kết bện, được soi sáng bởi lẽ thật, làm bừng tỉnh nhận thức; một tấm lòng kết 

bện, được thúc đẩy bởi tình yêu, ắt đánh thức đam mê. Tôi xin nói lại nữa là – dòng năng 

lượng thiết yếu của linh hồn không phải là một trạng thái ngất ngây nào đó, cảm xúc dâng 

trào nào đó hoặc tinh thần lạc quan về cuộc đời: mà đó là một khát khao Chúa mãnh liệt, 

một quyết tâm kiên định để sống vì được yêu và tỏa ra tình yêu” – Brennan Manning



LẼ THẬT XÁC LẬP 
TRÊN LỜI CỦA 
ĐỨC CHÚA TRỜI
Ê-XƠ-RA 7:10

BỞI MỤC SƯ EDMUND CHAN

BUỔI 2
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Giới thiệu

1. Năm giá trị cốt lõi – Các khối xây dựng căn bản để sống trong Nước Trời

2. Tầm quan trọng của các giá trị cốt lõi – Jack Welch và David Novak

Khối xây dựng đầu tiên: Lẽ thật lập xác lập trong Lời Chúa!

Lập ba cam kết với lẽ thật (Ê-xơ-ra 7:10):

“Vì Ê-xơ-ra chuyên tâm NGHIÊN CỨU luật pháp của Đức Giê-hô-va, TUÂN GIỮ và DẠY CHO 

dân Y-sơ-ra-ên biết những luật pháp và các quy định” – Ê-xơ-ra 7:10

A. “NGHIÊN CỨU”: Một cuộc đeo đuổi sáng suốt – CHÚNG TA BIẾT GÌ!

1. Người dạy dỗ như người học trò!

2. Nghiên cứu gì? Lời Chúa!

Năm điều chúng ta cần biết về Kinh Thánh (Thi thiên 119:160)

a. Kinh Thánh là                                                                                                 

b. Kinh Thánh là                                                                                                 

c. Kinh Thánh                                                                               cho chúng ta

d. Kinh Thánh là                                                                                                 

e. Kinh Thánh là                                                                                                 

BUỔI 2
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3. Hãy xét tính độc đáo của Kinh Thánh.

4. Vượt qua ba ngụy biện phổ biến

a. “Tôi không có thời gian!”

b. “Cái đó mất công quá!”

c. “Tôi không hiểu Kinh Thánh”

B. “TUÂN GIỮ”: Thận trọng Vâng lời – CHÚNG TĂNG TRƯỞNG THẾ NÀO!

1. “Làm cho các giá trị của bạn có ý nghĩa” – Patrick Lencioni

2. “Dạy họ TUÂN GIỮ”!



ÂN ĐIỂN & VINH HIỂN    IDMC 2021  |  16

C. “TRUYỀN DẠY”: Lưu truyền có chủ đích - ĐIỀU CHÚNG TA CẦN!

1. Chúng ta là những người tin Chúa đang giữ chức thầy tế lễ !

2. Nhu cầu cần phải “CHUYỂN GIAO”!

- đặc biệt là cho THẾ HỆ KẾ CẬN!

a. Thu hút                                                         của họ

b. Làm cháy lên                                               của họ

c. Lái hướng                                                     của họ

d. Đào sâu                                                       của họ
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3. Quan tâm của Môi-se dành cho thế hệ kế tiếp (Phục truyền)

Kết luận 

Mối Quan tâm của BẠN là gì?



CẢ CỘNG ĐỒNG 
TẬP TRUNG THỜ PHƯỢNG 
ĐỨC CHÚA TRỜI
RÔ-MA 12:9-17

BỞI MỤC SƯ EDMUND CHAN

BUỔI 3
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Giới thiệu

1. Một Chìa khoá Sống còn cho Hội thánh Môn đồ có Sứ mệnh (Truyền giáo)

2. Để đi sâu vào đề tài Cộng đồng Cơ Đốc nầy, tôi muốn thăm dò BỐN SUY XÉT MẤU CHỐT 

cùng với bạn:

a. Rối loạn chức năng Tai hại của Sự bất hòa

b. Tình yêu là tâm lõi của bất kỳ một Phong trào Hiệp nhất nào

c. Mười quy tắc Yêu thương của Nước Trời

d. Sức mạnh của tính hiệp một trong Hội thánh Truyền giáo

A. RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TAI HẠI CỦA SỰ BẤT HÒA

Sự bất hòa thật là tai hại vì bốn lý do:

1. Nó gây chia rẽ Thân thể của Đấng Christ

                                                                                            

2. Nó tuyên truyền một Văn hóa nghi kỵ và mất niềm tin

                                                                                                                                  

3. Nó gây ra sự tranh cạnh và xung đột

                                                                                                                                  

4. Nó làm suy yếu Sứ mệnh của chúng ta và gây ra tiếng xấu cho Danh Chúa

                                                                                                                                  

BUỔI 3
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B. TÌNH YÊU LÀ TÂM LÕI CỦA BẤT KỲ PHONG TRÀO HIỆP MỘT NÀO

1. “Thưa Chúa Jêsus, điều răn LỚN NHẤT là gì?

2. Thước đo mục vụ là TÌNH YÊU THƯƠNG!

C. MƯỜI QUY TẮC YÊU THƯƠNG CỦA NƯỚC TRỜI

1. Quy tắc CÔNG CHÍNH (câu 9) 

“Hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành”

2. Quy tắc TÔN TRỌNG (câu 10) 

“Hãy hết lòng kính nhường nhau”

3. Quy tắc LÒNG NHIỆT THÀNH (câu 11) 

“Hãy nhiệt thành, chớ lười biếng; phải có tinh thần sốt sắng; phải phục vụ Chúa”
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4. Quy tắc CẦU NGUYỆN (câu 12) 

“Hãy vui mừng trong hi vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện”

5. Quy tắc HIẾU KHÁCH (câu 13) 

“Hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách”

6. Quy tắc CHÚC PHÚC (câu 14) 

“Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, đừng nguyền rủa”

7. Quy tắc CẢM THÔNG (câu 15) 

“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc”

8. Quy tắc HIỆP MỘT (câu 16) 

“Hãy sống hòa hợp với nhau; đừng có ý tưởng kiêu ngạo, nhưng hòa mình với những 

người thấp kém”
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9. Quy tắc KHIÊM NHƯỜNG (câu 16) 

“…hòa mình với những người thấp kém”

10. Quy tắc KHÔNG TRẢ THÙ (câu 17) 

“Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chú tâm làm điều thiện trước mặt mọi người”

D. SỨC MẠNH CỦA HIỆP MỘT TRONG HỘI THÁNH CÓ SỨ MỆNH

1. Theo MỘT khởi xướng toàn cầu, 20 triệu người mới tin Chúa đã được thêm vào Hội thánh!

2. Theo các khởi xướng TOÀN CẦU khác…

a. MỘT TRIỆU HỘI THÁNH được mở ra!

b. Buổi nhóm Giới trẻ lớn nhất trong lịch sử Hội thánh!

c. Buổi nhóm Cầu nguyện lớn nhất trong lịch sử Hội thánh!

Kết luận

 Tất cả đều trở về THỜ PHƯỢNG!

 



TƯ CÁCH  
QUẢN GIA 
THEO Ý CHỈ CỦA  
ĐỨC CHÚA TRỜI
1 PHI-E-RƠ 4:7-11

BỞI MỤC SƯ EDMUND CHAN

BUỔI 4
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Giới thiệu

1. BỐN điều tin quyết căn bản của tôi về công tác môn đồ hóa …

2. Thôi thúc phải khẩn trương – Chúa Jêsus sắp trở lại !

Học được từ lời kêu gọi đầy nhiệt huyết của Phi-e-rơ trong 1 Phi-e-rơ 4:7-11 

Có BỐN HÀM Ý QUAN TRỌNG trong sứ điệp của ông:

A. SỐNG VỚI SUY NGHĨ VỀ HỒI KẾT 

- VÌ ĐÓ PHẢI LÀ KIM CHỈ NAM CỦA CHÚNG TA! 

“Sự cuối cùng của muôn vật đã gần”

1. Bi kịch lớn nhất trong Đời không hề là cái chết, mà là sống không có Mục đích

2. Vì vinh quang CỦA AI?

BUỔI 4
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B. PHẢI NGHĨ ĐẾN SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA 

- VÌ ĐÓ PHẢI LÀ SỰ TIN QUYẾT CỦA CHÚNG TA! 

“Sự cuối cùng của muôn vật đã gần”

1. Phải biết các thời kỳ và các Mùa!

2. Luôn Sẵn sàng !

C. PHẢI TỈNH THỨC VÀ TỈNH TÁO 

- VÌ ĐÓ PHẢI LÀ CAM KẾT CỦA CHÚNG TA! 

“…vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức…”

1. Phải nhạy bén. Tỉnh táo. Phải cảnh giác.
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2. Tám Áp dụng Thực tiễn:

a. Tâm điểm của Tỉnh thức không chỉ nhắm vào các sự kiện - mà trước hết là về chính  

    chúng ta.

b. Đừng làm To chuyện điều Vụn vặt

c. Đừng quá bận tâm những thứ tạm bợ chóng qua.

d. Đừng bị bất ngờ, mất cảnh giác!

e. Hãy coi chừng sự nghiện ngập và cạm bẫy của kẻ thù !

f. Không ai được miễn trừ khỏi những thử thách trong tương lai!

g. Không chỉ là sự tỉnh táo; Mà là sự tỉnh thức liên tục.

h. Đừng bỏ bê nếp sống cầu nguyện!

Lưu ý: Tất cả TÁM áp dụng này đều từ Chúa Jêsus và được thấy trong Luca 21:34-36!
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D. HÃY LÀ QUẢN GIA TRUNG TÍN 

- VÌ ĐÓ PHẢI LÀ ĐÓNG GÓP CỦA CHÚNG TA! 

“Như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác 

nhau.”

1. Tóm tắt các phẩm chất và những đức tính được khen ngợi

2. Sống như kẻ tiêu thụ hay kẻ sẻ chia

Kết luận

Hãy Sống cho Điều thực sự quan trọng!



SỐNG CÂN BẰNG 
THEO KHÔN NGOAN 
CỦA CHÚA
GIA-CƠ 3:13-18

MỘT KIM CHỈ NAM MỘT TÍCH HỢP 

BỞI MỤC SƯ EDMUND CHAN

BUỔI 5
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Giới thiệu

1. Cần Khôn ngoan để Cân bằng 

2. Khôn ngoan từ Trên cao (Gia-cơ 3:13-18)

Tôi muốn khám phá Gia-cơ 3:13-18 cách tươi mới! Chúng ta có thể thấm khúc Kinh Thánh 

này hơn nhiều khi nhìn vào bằng hai lăng kính phản chiếu:

A. CÁCH DẠY DỖ TUẦN TỰ

Bảy đặc điểm của Khôn ngoan Thật:

1. Khôn ngoan Trên cao là Thanh sạch.

2. Khôn ngoan Trên cao là Hiếu hòa.

3. Khôn ngoan Trên cao là Dịu dàng.

BUỔI 5
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4. Khôn ngoan Trên cao là Nhường nhịn.

5. Khôn ngoan Trên cao là Đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành.

6. Khôn ngoan Trên cao là không thiên vị.

7. Khôn ngoan Trên cao là Chân thành.

B. CÁCH DẠY DỖ TƯƠNG PHẢN 

Ba Tương phản Sinh động giữa Khôn ngoan thật và Khôn ngoan-Học đòi:

1. Chiều kích từ Bề trong. Tương phản về TÂM THẾ.

- Trả lời câu hỏi: “Điều gì làm suy giảm sự Khôn ngoan thật?”
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2. Chiều kích Hướng lên. Tương phản với NGUỒN.

- Trả lời câu hỏi: “Tìm thấy Khôn ngoan thật ở ĐÂU?”

3. Chiều kích từ Bên ngoài. Tương phản về KẾT QUẢ.

- Trả lời câu hỏi: “TẠI SAO chúng ta đeo đuổi sự khôn ngoan thật?

Kết luận

Khôn ngoan từ Trên cao!



TAN VỠ THEO  
ĐƯỜNG LỐI  
ĐỨC CHÚA TRỜI
THI THIÊN 10

BỞI MỤC SƯ EDMUND CHAN

BUỔI 6
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Giới thiệu

1. Trong đời sống của chúng ta, có NHIỀU tiếng nói.

2. Câu hỏi phức tạp về SỰ VẮNG MẶT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Một góc nhìn tươi mới về Thi thiên 10.

HAI nguyên tắc quan trọng để ghi nhớ khi ren rối đến trong đời sống chúng ta!

A. KHI RỐI REN XẢY ĐẾN, THÁI ĐỘ LÀ QUAN TRỌNG!

Trước giả Thi thiên đã thuận phục sự mầu nhiệm của CHÚA Toàn năng, và xin Chúa chú ý phơi 

bày thế giới quan đầy ngộ nhận của người phàm và kiến thức thần học sai lạc của mình. 

Thi thiên 10 cho chúng ta thấy ba thái độ dại dột khi nói về sự vắng mặt của Đức Chúa Trời:

1. Loài người CHỐI BỎ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời – “Không có Chúa để theo” (câu 4)

2. Loài người GẠT BỎ Đức Chúa Trời – “Không TRUNG THÀNH tuân giữ ” (câu 11)

3. Loài người THÔN TÍNH Đức Chúa Trời – “Không chịu sự kính sợ” (c 13)

BUỔI 6
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B. KHI RỐI REN XẨY ĐÊN, CÁCH PHẢN ỨNG LÀ QUAN TRỌNG!

Bây giờ, trước giả Thi thiên tin kính nói rõ! Ông trả lời bằng một góc nhìn tin kính theo ba 

cái neo thần học sau đây (câu 16-18):

1. Đức Chúa Trời đang TỂ TRỊ! (câu 16)

a. Đức Chúa Trời Cai trị!

“Đức Giê-hô-va làm Vua đến đời đời vô cùng”

b. Đức Chúa Trời Cai trị đời đời!

“Đức Giê-hô-va làm Vua đến đời đời vô cùng”

2. Đức Chúa Trời QUAN TÂM! (câu 17)

a. Đức Chúa Trời, Đấng biết rõ

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe lời ước ao của kẻ hiền từ”

b. Đức Chúa Trời, Đấng Truyền sức lực

“Khiến lòng họ được vững bền”

c. Đức Chúa Trời, Đấng quan tâm

“cũng đã lắng tai nghe”
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3. CHÚA là CÔNG CHÍNH và sẽ làm thành mục đích cứu chuộc của Ngài! (câu 18)

a. Trong Thi thiên 10, Đức Chúa Trời phán rằng: “Ta đang hiện hữu. Ta quan tâm. Ta là 

Đấng công chính!”

“Để thi hành công lý cho kẻ mồ côi và người bị áp bức”

b. Làm sao BIẾT CHẮC? Hãy nhìn vào THẬP TỰ GIÁ!

Wow! CHÚA KHÔNG HỀ VẮNG MẶT BAO GIỜ!

Kết luận

Có NHIỀU tiềng nói trong cuộc sống – Bạn nghe TIẾNG NÓI nào



SỐNG TRONG 
ÂN ĐIỂN VÀ VÌ 
VINH HIỂN CỦA 
ĐỨC CHÚA TRỜI
2 TÊ-SA-LÔ-NI-CA 1:11-12

BỞI MỤC SƯ TAN KAY KIONG

BUỔI 7
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Giới thiệu

1. Hành trình Ân điển và Vinh hiển qua năm khối xây dựng đời sống trong Nước Trời…

2. Cần có gì để sống TAĐC (trong ân điển của Đức Chúa Trời) và VVHC (vì vinh hiển của 

Đức Chúa Trời)?

Hai cam kết kỳ diệu của ĐCT:

A.                                         SẼ GÌN GIỮ SỰ KÊU GỌI SAU CÙNG VÀ THÂN PHẬN 
CỦA CHÚNG TA (câu 11a) 

“…để Đức Chúa Trời chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với sự kêu gọi của 

Ngài…”

B.                                          SẼ GÌN GIỮ ĐỜI SỐNG HIỆN TẠI VÀ MỤC VỤ CỦA 
CHÚNG TA (câu 11b) 

“…hoàn tất mọi khát vọng tốt đẹp và công việc của đức tin anh em…”

Kết luận

Động cơ cao cả và quý giá hơn: #TAĐC / VVHC!
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