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«Tín thư của Phao-Lô gửi

cho Hội Thánh Cô-lô-se »

Cấp 1 – Phần nghiên cứu các sách của Kinh Thánh
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Thơ Cô-lô-se
- 4 bài nghiên cứu dành cho một thư tín-

Làm thế nào để sử dụng một cách có hiệu quả những bài học
này ?

Trước tiên hãy chọn một bài học, và cho in lên giấy. Nguyên tắc học tập sẽ như
sau : tổ chức thành từng tổ gồm từ 3 đến 4 người, không nên đông hơn, và phần
học đầu sẽ tập trung tìm giải đáp cho các câu hỏi. Rất cần thiết phải làm sao cho
những câu hỏi có được cái tác dụng động viên anh em tìm hiểu sâu xa hơn nữa
ý nghĩa các phân đoạn KT ; nếu chỉ có trả lời ‘có’ hay ‘không’, hoặc ‘đúng’ hay
‘không đúng’, thì đấy chưa phải là cách thực sự nghiêm túc trả lời.

Kế đó, người hướng dẫn học tập có trách nhiệm đi thu gom những câu hỏi được
các tổ đưa ra, để có thể bổ khuyết, giải đáp, đi vào thảo luận...v...v...…

Cuối cùng là phần ứng dụng vào bản thân ;  khâu này có thể làm với hai người,
nếu có sự ưng thuận hay yêu cầu từ phía các tham dự viên. Khâu này cũng giúp
mở đường cho các tham dự viên tích cực tham gia thảo luận. Những câu hỏi
thường tỏ ra khá hóc búa để phải động não trả lời.Tuy nhiên, khi gặp ai đó quá
cứng cỏi trong lập trường quan điểm tư duy, thì cách làm trên chưa hẳn đã đủ ;
lúc ấy, có thể phải nhờ tới một sự hỗ trợ từ bên ngoài, song phải thật tế nhị !
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Đề tài nghiên cứu : Đức Chúa Giê-su Christ

1) Trong chương sách này, từ ngữ ‘trong Ngài’/ ‘trong Christ’ / ‘bởi Ngài’ / …v...v...thường
được nhắc đi nhắc lại. Từ ngữ này là một trong những đề tài trọng điểm trong suốt 28 câu đầu
của Thơ Cô-lô-se (và cũng ở trong những câu KT tiếp sau đó nữa). Hãy tự hỏi điều này khiến
bạn suy nghĩ về gì, đâu là những yếu tố mà bạn thấy là quan trọng, và tại sao sứ đô Phao-Lô
nhấn mạnh về lẽ thật trên. Hãy làm bài tập này mà không dùng tới KT, tuy nhiên bạn có thể
tra cứu những từ chìa khoá mà bạn tìm thấy dưới đây.

2) Hãy xem những câu KT sau đây : 2, 4, 7, 13, 16-20, 22, 28, 29.
Vai trò của Đấng Christ trong các KT này là gì ?
Bản tánh, hành động và mục đích của Ngài là gì ?
Tư cách, địa vị của Ngài trong mối tương quan với ĐCT là thế nào ?
Hãy dùng những từ khác ngoài những từ mà bạn đã ghi nhận được ở trên ! Trong số những từ
bạn dùng, hãy xem có những từ nào đi sát với đoạn văn KT không? Và điều này có ý nghĩa
gì ?

3) Ở đây, bạn rút ra được bài học gì cho bản thân mình ?
Phải chăng lẽ thật này sẽ trở nên hữu ích cho đời sống của bạn mỗi ngày ?
Phải chăng Đức Chúa Giê-su Christ có hay cần có ảnh hưởng trên đời sống của bạn mỗi
ngày ?
Nếu có, thì đó là ảnh hưởng gì ?
Nếu không, thì tại sao ?
Đoạn văn KT nói gì về điều này ?
Điều này cụ thể thay đổi được những gì ?
Điều này có thể đem lại sự thay đổi trong các hành động của bạn không ?

4) Bạn đã đọc và nghiên cứu đề tài này của chương sách ; Bạn biết rõ bài học này mang
lại cho đời bạn những điều gì hữu ích. Như vậy, qua đoạn văn KT này, bạn thấy có điều gì khả
dĩ giúp ích cho bạn trong sự làm chứng về Chúa cho những người sống chung quanh mình
không ?
Sự làm chứng của bạn gồm có những gì, và còn thiếu sót điều chi đối với những người sống
chung quanh bạn ?
Điều gì có thể gây ra hiểu nhầm ?
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Đề tài nghiên cứu : Lớn Lên và Vững Mạnh

1) Trong chương sách này, các động từ ‘lớn lên’, ‘phát triển’, ‘vững mạnh’ đều có một tầm
quan trọng nào đó. Bạn hãy tự hỏi những động từ ấy khiến bạn nghĩ gì, đâu là những yếu tố
mà bạn thấy là quan trọng, và tại sao sứ đồ Phao-Lô nói đến điều ấy .Hãy làm bài tập này mà
không dùng tới KT, tuy nhiên bạn có thể tra cứu những từ chìa khóa mà bạn tìm gặp dưới đây.

2) Xin xem các câu 5-6, 9-11, 22-23 và28.
Đâu là những từ được dùng để mô tả sự lớn lên hay phát triển ?
Bước đầu của sự lớn lên là gì ?
Mục đích của sự lớn lên là gì ?
Quá trình lớn lên hay phát triển phải đi qua những giai đoạn nào, hay phải có các điều kiện,
yêu cầu gì ?
Lớn lên trong Christ, có phải cũng giống như chấm dứt thời kỳ con trẻ không ?
Đâu là mối tương quan, nếu như bạn thấy có, giữa các câu 9, 10 với đời sống của bạn ?
Bạn hãy dùng những từ khác ngoài các từ mà bạn đã ghi nhận ở trên ! Trong số những từ này,
bạn thấy có từ nào đi sát với đoạn văn KT không ? Và điều này có ý nghĩa gì ?

3) Ở đây, bạn rút ra được bài học gì cho bản thân ?
Bài học này có ích lợi gì cho đời sống hàng ngày của bạn không ?
Bạn có ao ước mỗi ngày đời sống mình cứ được lớn lên và vững mạnh trong Chúa không ?
Nếu có, thì làm thế nào ?
Nếu không, thì tại so vậy ?
Đoạn văn KT nói gì về điều này ?
Điều này cụ thể thay đổi được gì ?
Điều này có thể đem lại sự thay đổi trong các hành động của bạn không ?

4) Bạn đã đọc và nghiên cứu đề tài này của chương sách ; Bạn biết rõ bài học này mang lại
cho đời bạn những điều gì hữu ích. Như vậy, qua đoạn văn KT này, bạn thấy có điều gì khả dĩ
giúp ích cho bạn trong sự làm chứng về Chúa cho những người sống chung quanh
mình không ?
Sự làm chứng của bạn gồm có những gì, và còn thiếu sót điều chi đối với những người sống
chung quanh bạn ?
Điều gì có thể gây ra hiểu nhầm ?
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Đề tài nghiên cứu : Sự Hi Vọng (hay Sự Trông Cậy)

1) Trong chương sách này, sự hi vọng (hay trông cậy) trở thành bài thánh ca chúc tụng Đấng
Christ. Hãy tự hỏi từ này khiến bạn suy nghĩ về gì, đâu là những yếu tố mà bạn thấy  là quan
trọng, và tại sao sứ đồ Phao-Lô đề cập tới vấn đề trên. Hãy làm bài tập này mà không dùng tới
KT, tuy nhiên bạn có thể ghi chú hay tra cứu những từ chìa khoá mà bạn gặp dưới đây.

2) Xin xem các câu 5 và 23. Đâu là những từ được dùng để mô tả cái bối cảnh của sự hi vọng
hay trông cậy ?
Nội dung của sự hi vọng là gì ?
Mục đích của sự hi vọng là gì ?
Những điều kiện để hi vọng là gì ?
Hãy dùng những từ khác ngoài các từ mà bạn đã ghi nhận ở trên ! Trong số những từ này, bạn
xem có từ nào đi sát với đoạn văn KT không ? Và điều ấy có nghĩa như thế nào ?

3) Ở đây, bạn rút ra được bài học gì cho bản thân ?
Bài học này có giúp ích được gì cho đời sống hàng ngày của bạn không ?
Bạn có tìm cách sống với hi vọng đó trong cuộc sống hàng ngày của mình không ?
Nếu có, thì bằng cách nào ?
Nếu không, thì tại sao vậy ?
Đoạn văn KT nói gì về điều này ?
Điều này cụ thể thay đổi được gì ?
Điều này có thể giúp bạn thay đổi được nếp hành động của mình không ?

4) Bạn đã đọc và nghiên cứu đề tài này của chương sách ; bạn biết rõ bài học mang lại cho
bạn những ích lợi gì . Như vậy, điều gì trong đoạn văn KT này xét ra có ích cho bạn trong sự
làm chứng về Chúa cho những người sống chung quanh mình ?
Lời làm chứng của bạn gồm có những gì, và còn thiếu sót điều chi đối với những người sống
chung quanh bạn ?
Điều gì có thể gây ra hiểu nhầm ?

Để tìm hiểu sâu hơn, xin hãy đọc thêm : Rôm. 5/5 ; Eph. 2/12 ; I Tim. 4/10 ; I Phi-e-rơ 1/21.
Với những người chưa biết Đấng Christ, bạn sẽ nói thế nào về niềm hi vọng hay sự trông cậy
của Cơ-đốc nhân ?
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Đề tài nghiên cứu : Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời

1) Trong chương sách này, từ ngữ « mầu nhiệm » hay « huyền nhiệm » đáng để chúng ta
phải suy gẫm. Hãy tự hỏi từ ngữ này khiến chúng ta suy nghĩ về gì, đâu là những yếu tố mà
bạn thấy là quan trọng, và tại sao sứ đồ Phao-Lô đề cập tới vấn đề trên ? Hãy làm bài tập này
mà không dùng tới KT, tuy nhiên bạn có thể tra cứu và ghi nhận những từ chìa khoá mà bạn
gặp dưới đây.

2) Hãy xem các câu 25-27.
Đâu là những từ được dùng để mô tả về sự mầu nhiệm của ĐCT ?
Mục đích của sự mầu nhiệm là gì ?
Vì sao ĐCT đã giấu kín để rồi lại bày tỏ ra ?
Theo ông Can-vanh (Cavin) , sự mầu nhiệm này có ba phương diện quan trọng :
1) ĐCT đã dẫn dắt dân sự Y-sơ-ra-ên một cách kín đáo, và người ta chỉ có thể biết điều này
khi Đấng Christ tới ;
2) Đấng Christ đã thay thế cho các nghi thức, nghi lễ, -là những thứ chỉ làm hình bóng cho
những điều tốt lành sắp đến.
3) Thế gian vốn bị hư mất, và ngày nay được kêu gọi tới sự cứu rỗi.
Gán những yếu tố trên vào sự mầu nhiệm của ĐCT, làm vậy thấy có hữu lý không ?
Hãy dùng những từ khác ngoài các từ mà bạn đã ghi nhận ở trên ! Trong số những từ sau, bạn
hãy xem có từ nào đi sát với văn đoạn KT không ? Và điều ấy có ý nghĩa gì ?

3) Ở đây, bạn có thể rút ra được bài học gì cho bản thân ?
Bài học này có hữu ích cho đời sống hàng ngày của bạn không ?
Làm sao để sống có trách nhiệm và xứng đáng với ân huệ đã nhận biết được sự mầu nhiệm
của ĐCT ?
Đoạn văn KT nói gì về điều này ?
Điều này cụ thể thay đổi được gì ?
Điều này có thể đem lại thay đổi trong nếp hành động của bạn không ?

4) Bạn đã đọc và nghiên cứu đề tài này của chương sách ; bạn biết rõ bài học mang lại
những ích lợi gì .Vậy, điều gì trong văn đoạn KT này có thể giúp ích cho bạn trong sự làm
chứng về Chúa cho những người sống chung quanh mình ?
Lời làm chứng của bạn gồm có những gì , và còn thiếu sót điều chi đối với những người sống
chung quanh bạn ?
Điều gì có thể gây ra hiểu nhầm ?



7

CÔ-LÔ-SE  / 2
.

Đề tài nghiên cứu : Sự nghiệp của Đức Chúa Giê-su Christ

1) Hãy tự hỏi đề tài này khiến bạn suy nghĩ về gì, đâu là những yếu tố mà bạn cho là quan
trọng, và tại sao sứ đồ Phao-Lô nhấn mạnh về vấn đề trên ? Hãy làm bài tập này mà không
dùng tới KT, tuy nhiên bạn có thể tra cứu và ghi nhận những từ chìa khóa mà bạn tìm gặp
dưới đây.

2) Hãy xem những câu KT : 9-10, 11-15.
Theo các câu KT này, vai trò của Đấng Christ là gì ?
Bản tánh, hành động và mục đích của Ngài là gì ?
Trong mối tương quan với ĐCT, Ngài có tư cách hay địa vị thế nào ?
Hãy dùng những từ khác ngoài những từ màbạn đã ghi nhận ở trên ! Trong số những từ sau,
bạn có thấy từ nào đi sát với văn đoạn KT không ? Và điều ấy có ý nghĩa gì ?

3) Ở đây, bạn rút ra được bài học gì cho bản thân ?
Bài học này có giúp ích cho đời sống hàng ngày của bạn không ?
Phải chăng Đức Chúa Giê-su Christ có hay cần có ảnh hưởng trên đời sống hàng ngày của
bạn ?
Nếu có, thì đó là ảnh hưởng gì ?
Nếu không, thì tại sao vậy ?
Đoạn văn KT nói gì về điều này ?
Điều này cụ thể thay đổi được gì ?
Điều này có thể đem lại thay đổi trong nếp hành động của bạn không ?

4) Bạn đã đọc và nghiên cứu đề tài này của chương sách ; bạn biết rõ bài học mang lại
những điều ích lợi gì. Vậy hãy xem điều gì mà văn đoạn KT này có thể giúp ích cho bạn trong
sự làm chứng về Chúa cho những người sống chung quanh mình ?
Lời làm chứng của bạn gồm có những gì, và còn thiếu sót điều chi đối với những người sống
chung quanh bạn ?
Điều gì có thể gây ra hiểu nhầm ?
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Đề tài nghiên cứu : Phao-Lô, một người có tinh thần trách nhiệm

1) Hãy tự hỏi những từ "có trách nhiệm" và "có thẩm quyền " khiến bạn suy nghĩ về gì
, và đâu là những yếu tố mà bạn thấy là quan trọng ? Hãy làm bài tập này mà không dùng tới
Kinh Thánh, tuy nhiên bạn có thể tra cứu và ghi nhận những từ chìa khóa mà bạn tìm gặp
dưới đây. Cũng hãy xem có những gì làm bạn không vui lòng chăng ?

2) Xin xem các câu KT : 1-5.
Vai trò của Phao-Lô là gì, trong những câu KT này cũng như trong những câu KT còn lại của
chương sách (ch.2) ?
Ong giữ tư cách gì đối với Chúa cũng như với HT Cô-lô-se ?
Hãy dùng những từ khác ngoài số từ đã ghi nhận được ở trên. Bạn hãy xem trong số những từ
này, có từ nào tương ứng với văn đoạn KT không ?
Và điều này có ý nghĩa gì ?

3) Ở đây, bạn rút ra được bài học gì cho bản thân ?
Bài học này có giúp ích được gì cho đời sống của bạn trong Hội Thánh không ?
Bạn có trách nhiệm ở những khu vực hay lãnh vực nào ?
Bạn chịu dưới quyền hướng dẫn của ai và ở các lãnh vực hay khu vực nào ?
Làm thế nào để sống với hai tư cách trên (tức có trách nhiệm, và chịu dưới quyền hướng dẫn)
?
Điều gì trong văn đoạn KT có thể giúp thay đổi nếp hành động của bạn ?
Bạn có nên đặt mình dưới quyền hướng dẫn của một người thiếu tinh thần trách nhiệm
không ?
Tại sao ?

4) Bạn đã đọc và nghiên cứu đề tài này của chương sách ; bạn biết rõ bài học mang lại
những lợi ích gì. Vậy bây giờ bạn hãy xem điều gì ở đoạn văn KT có thể giúp ích cho bạn
trong việc làm chứng về Chúa cho những người sống chung quanh mình ?
Lời làm chứng của bạn gồm có những gì, và có còn điều chi thiếu sót đối với những người
sống chung quanh bạn không ?
Điều gì có thể gây ra hiểu nhầm ?
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CÔ-LÔ-SE / 2

Đề tài nghiên cứu : Những kẻ cừu địch của HT Cô-lô-se

1) Xin xem các câu KT : 4, 6-8. Làm thế nào để nêu ra được những giáo huấn giả ngụy mà
Phao Lô cương quyết chống đối ? Xin bạn cũng hãy đặt câu hỏi tương tự đối với các câu 9-15,
vì trong các câu này Phao Lô bày tỏ quyết tâm sửa sai những luận điệu của các kẻ cừu địch
của Hội Thánh.

2) Hãy xem các câu 16-23.
Qua các câu KT này, những đặc điểm của các kẻ chống nghịch HT là gì ?
Họ tuyên truyền giáo huấn thế nào về nếp sống và các phẩm chất cần có ?
Bạn nghĩ gì về điều này ?
Nó tỏ ra khập khiểng và bất cập ở chỗ nào ?
Cũng xin đọc lại những câu 3, 5-15; điều gì tỏ ra khác biệt với những gì mà Phao-Lô đã công
kích ở chương 2 ?

3) Ở đây, bạn rút ra được bài học gì cho bản thân ?
Phải chăng ngày nay cũng có những giáo huấn giả ngụy giống như luận điệu của những kẻ
chống lại Phao-Lô và HT Cô-lô-se ngày xưa ? Đó là những giáo huấn thế nào ?
Phải chăng những câu trả lời của sứ đồ Phao-Lô trở nên hữu ích cho đời sống hàng ngày của
bạn ?
Điều này cụ thể giúp thay đổi được gì ?
Điều này có thể giúp đem lại sự thay đổi trong những hành động của bạn không ?

4) Bạn đã đọc và nghiên cứu đề tài này của chương sách ; bạn biết rõ bài học mang lại cho
bạn những sự ích lợi gì. Vậy hãy xem điều gì của văn đoạn KT này có thể giúp ích cho bạn
trong sự làm chứng về Chúa cho những người sống chung quanh mình ?
Lời làm chứng của bạn gồm có những gì, và còn thiếu sót điều chi đối với những người sống
chung quanh bạn ?
Điều gì có thể gây ra hiểu nhầm ?
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CÔ-LÔ-SE / 3

Đề tài nghiên cứu : Địa vị (hay Tư cách) của chúng ta trong Christ

1) Hãy tự hỏi đề tài này khiến bạn suy nghĩ về gì , đâu là những yếu tố mà bạn cho là quan
trọng, và tại sao đây lại là vấn đề mà Phao-Lô muốn đề cập tới ? Hãy làm bài tập này mà
không dùng tới KT, tuy nhiên bạn có thể tra cứu những từ chìa khóa mà bạn tìm gặp dưới đây.

2) Hãy xem các câu KT : 1, 3-4, 7-8, 10-11, 12, 13, 15, 24.
Vai trò của Đấng Christ trong những câu KT này là gì ?
Bản tánh, tư cách và mục đích của Cơ-đốc nhân là gì ?
Ở đâu cho thấy cái tư cách hay địa vị này của Cơ-đốc nhân có liên hệ tới những câu KT 5-17
và 3,18-4,1 ?
Tại sao Phao-Lô luôn dùng cụm từ « trong anh em » ?
Hãy dùng những từ khác ngoài những từ đã ghi nhận được. Trong số những từ sau, bạn thấy
có từ nào tương ứng với văn đoạn KT không ? Và điều ấy có ý nghĩa gì ?

3) Ở đây, bạn rút ra được bài học gì cho bản thân ?
Bài học này có đem lại lợi ích cho đời sống hàng ngày của bạn không ?
Cái tư cách hay địa vị của bạn trong Chúa Giê-su Christ có ảnh hưởng trên đời sống hàng
ngày của bạn không ?
Nếu có, thì đó là ảnh hưởng gì ; còn nếu không, thì tại sao vậy ?
Đoạn văn KT nói gì về điều này ?
Điều này cụ thể thay đổi được gì ?
Điều này có thể đem lại những đổi thay trong các hành động của bạn không ?

4) Bạn đã đọc và nghiên cứu đề tài này của chương sách ; Bạn biết rõ bài học mang lại
cho mình những lợi ích gì. Vậy điều gì ở đoạn văn KT này có thể giúp ích cho bạn trong việc
làm chứng về Chúa cho những người sống chung quanh mình ?
Lời chứng của bạn gồm có những gì, và còn thiếu sót điều chi đối với những người sống
chung quanh mình ?
Điều gì có thể gây ra hiểu nhầm ?
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CÔ-LÔ-SE / 3

Đề tài nghiên cứu : Một Đời Sống Mới

1) Đề tài này khiến ta suy nghĩ về gì, đâu là những yếu tố mà ta cho là quan trọng, và tại sao
đây là đề tài mà Phao Lô muốn nói tới ?
Điều gì khiến chúng ta cần phải tham dự vào ?
Tại sao ?
Hãy làm bài tập này mà không dùng tới KT, tuy nhiên bạn có thể tra cứu hay ghi nhận những
từ chìa khóa mà bạn tìm gặp dưới đây.

2) Hãy xem những câu KT sau đây : 5-15, 16-17 và 3,18-4,1.
Phao-Lô gọi những Cơ-đốc nhân là gì ?
Tại sao đưa ra một bản kê dài đến thế ?
Trong bản kê này, vai trò của ĐCT là gì ?
Câu 17 có chức năng gì ?
Ý nghĩa của cụm từ « nhân danh » là gì ?
Hãy dùng những từ khác ngoài những từ đã được ghi nhận ở trên, và trong số các từ sau, hãy
tìm ra những từ tương ứng với văn đoạn KT. Và điều ấy có ý nghĩa gì ?

3) Ở đây, bạn rút ra được bài học gì cho bản thân ?
Bài học này có ích lợi gì cho đời sống hàng ngày của bạn không ?
Ở điểm nào ?
Bạn có sẵn sàng nhập cuộc không ?
Tại sao ?
Đoạn văn KT nói gì về diều này ?
Điều này cụ thể thay đổi được gì ?
Điều này có thể giúp thay đổi nếp hành động của bạn không ?

4) Bạn đã đọc và nghiên cứu đề tài này của chương sách ; Bạn biết rõ bài học mang lại cho
bạn những ích lợi gì. Vậy hãy xem điều gì ở đoạn văn KT này có thể giúp ích cho bạn trong
việc làm chứng về Chúa cho những người sống chung quanh bạn ?
Lời làm chứng của bạn gồm có những gì, và còn thiếu sót điều chi đối với những người sống
chung quanh bạn ?
Điều gì có thể gây ra hiểu nhầm ?
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CÔ-LÔ-SE  / 4

Đề tài nghiên cứu : Những mối quan hệ trong Hội Thánh

1) Hãy tự hỏi từ thuật « Hội Thánh » khiến bạn suy nghĩ về gì, đâu là những yếu tố mà
bạn thấy là quan trọng ? Điều gì làm bạn yêu mến và chán ghét trong Hội Thánh ? Hãy làm
bài tập này mà không dùng tới KT, tuy nhiên bạn có thể tra cứu hay ghi nhận những từ chìa
khóa tìm thấy dưới đây.

2) Hãy xem các câu KT : 7-18.
Bản kê khá dài này bày tỏ điều gì ?
Giữa Phao-Lô và những người này có những mối quan hệ như thế nào ?
Lời chào thăm trong câu 18 quan trọng ở điểm nào ?
Những hàng này cho thấy thoát ra một khải tượng như thế nào về Hội Thánh ?
Hãy dùng những từ khác ngoài những từ đã được ghi nhận ở trên ; trong số những từ sau, bạn
hãy xem có các từ nào tỏ ra tương ứng với văn đoạn KT không ? Và điều ấy có ý nghĩa thế
nào ?

3) Ở đây, bạn rút ra được bài học gì cho bản thân ?
Bài học này có giúp ích gì cho bạn trong đời sống hàng ngày không ?
Nếu có, thì đó là sự ích lợi thế nào ?
Còn nếu không, thì tại sao vậy ?
Điều này cụ thể thay đổi được gì ?
Điều này có thể giúp bạn thay đổi những hành động của mình không ?

4) Bạn đã đọc và nghiên cứu đề tài này của chương sách ; Bạn biết rõ bài học mang lại cho
bạn những ích lợi gì .Vậy hãy xem điều gì ở văn đoạn KT này có thể giúp  ích cho bạn trong
việc làm chứng về Chúa cho những người sống chung quanh bạn ?
Lời làm chứng của bạn gồm có những gì, và còn thiếu sót điều chi đối với những người sống
chung quanh mình ?
Điều gì có thể gây ra hiểu nhầm ?
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CÔ-LÔ-SE  / 4

Đề tài nghiên cứu : Điều rất quan trọng đối với Phao-Lô

1) Hãy xem Sứ đồ Phao-Lô đã nói gì ở phần kết thúc lá tín thư ?
Điều gì là rất quan trọng đối với Phao-Lô ?
Chúng ta phải thuộc về ai ?
Tại sao ?
Hãy làm bài tập này mà không dùng tới KT, tuy nhiên bạn có thể tra cứu hay ghi nhận những
từ chìa khóa mà bạn tìm gặp dưới đây.

2) Tôi tìm được 4 đề tài trong những câu KT sau đây : 2-3 và 2 / 3-4 / 5-6 / 12.
Bạn đã đặt tên cho những đề tài đó chưa ?
Trong chương này, có thêm đề tài gì khác nữa không ?
Tại sao Phao-Lô đặc biệt quan tâm đến những đề tài này ?
Có đề tài nào nói trên đã được lá tín thư đề cập tới rồi chăng ?
Hãy dùng những từ khác ngoài những từ mà bạn đã ghi nhận ở trên. Trong số từ sau của bạn,
hãy xem có những từ nào tỏ ra tương ứng hay đi sát với văn đoạn KT không ? Và điều ấy có ý
nghĩa gì ?

3) Ở đây, bạn rút ra được bài học gì cho bản thân ?
Những đề tài này có quan trọng đối với bạn không ?
Bài học này có đem lại cho bạn những phương tiện cần thiết để tiến lên trên con đường học
biết, yêu mến, thờ lạy và hầu việc Chúa không ?
Sự dạy dỗ này cụ thể thay đổi được những gì ?
Bài học này có thể giúp bạn thay đổi được nếp sống và hành động chăng ?

4) Bạn đã đọc và nghiên cứu đề tài này của chương sách ; Bạn biết rõ bài học mang lại
cho bạn những lợi ích gì. Vậy hãy xem điều gì ở văn đoạn KT nghiên cứu có thể giúp bạn
trong sự làm chứng về Chúa cho những người chung quanh mình ?
Lời làm chứng của bạn gồm có những gì, và còn thiếu sót điều chi đối với những người sống
chung quanh bạn ?
Điều gì có thể gây ra hiểu nhầm ?


