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Tôi biết tôi đã thuộc về Chúa bởi vì:
…Kinh Thánh đã cho tôi biết như vậy.
Ga-la-ti 3:26 cho tôi biết rằng … Tôi là con của Chúa.
1 Giăng 1:9 cho tôi biết rằng … Chúa tha thứ tôi.
Giăng 3:16 cho tôi biết rằng … Chúa yêu tôi.
Giăng 14:2,3 cho tôi biết rằng … Tôi sẽ đến thiên đàng.

Tên tôi là: _______________________________
Tôi đã trở thành một người con trong gia đình của Chúa
vào ngày ______________, đây là ngày sinh nhật thứ hai của tôi.

Giờ đây bạn là một tín hữu Tin Lành, và là một người con
trong gia đình của Chúa…
…
…
…
…
…

Đọc Kinh Thánh mỗi ngày.
Thưa chuyện với Chúa, Cha ở trên trời.
Đi học Kinh Thánh và thờ phượng Chúa thường xuyên.
Chia sẻ với bạn bè và bà con về Chúa Giê-xu.
Sẳn sàng để làm việc lành.

Hôm nay là Sinh Nhật của Minh. Minh ăn mừng sinh nhật
mười tuổi.

HÃY ĐỌC
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Nhiều bạn bè đã đến tiệc mừng sinh nhật. Họ chơi trò chơi, ăn
bánh và cà rem, và rồi đến giờ mở quà.
Minh lần lượt mở từng món quà - một chiếc xe hơi, một hỏa
tiển, một chiếc đồng hồ rất đẹp. Minh được tặng không mấy
món đồ nầy. Một số bạn bè rất thích Minh đã đem tặng cho
Minh.
Minh rất đổi vui mừng! sinh nhật của Minh. Minh ăn mừng
ngày mình ra đời là một bé sơ sinh mười năm về trước.
Món quà cuối cùng là của Trúc, một người bạn thân nhất của
Minh. Trong món quà có kẹp một miếng giấy nhỏ. Trên miếng
giấy đó có một câu hỏi. Câu hỏi như thế nầy:

“Bạn đã gia nhập vào gia đình của Chúa chưa?”
Câu hỏi nầy làm Minh bối rối. Minh tự hỏi: “Tôi đã gia nhập vào
gia đình của Chúa chưa?”
“Trúc, mi muốn nói gì đây? Tớ có gia nhập vào gia đình của
Chúa chưa? có nghĩa là gì?”
Trúc trả lời, “Mi có phải là một tín hữu Tin Lành không?”
“Tớ đi nhà thờ, có phải mi muốn hỏi vậy không? Minh hỏi lại.
“Nếu mi đã được sinh lại vào gia đình của Chúa thì mi có thể
ăn mừng hai ngày sinh nhật đó.” Trúc nói thêm.
“Hai lễ sinh nhật hả? Nói chơi đó phải không?” Minh hỏi lại.
Minh cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Làm sao Minh có thể
trở thành một đứa bé trở lại? Làm thế nào Minh có thể gia nhập
vào gia đình của Chúa? Làm sao để được trở thành một tín
hữu Tin Lành?
Bạn có giống như Minh không? Bạn có thắc mắc như vậy không?
Bạn có câu trả lời không? Nếu không, bạn hãy đọc tiếp rồi bạn
sẽ biết cách nào bạn có thể có hai ngày sinh nhật:
1. Bạn có biết rằng mọi người đều làm sai quấy? Kinh Thánh
chép rằng:”Mọi người đều đã phạm tội.”
2. Bạn có biết rằng Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự để
gánh lấy hình phạt cho những việc làm sai quấy của bạn?
3. Bạn có biết rằng Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài là Chúa
Giê-xu đến thế gian như một món quà cho cả nhân loại?
4. Bạn có biết Chúa Giê-xu hiện đang sống?
5. Bạn có biết rằng Chúa muốn bạn tin nhận Ngài? Điều nầy
có nghĩa là bạn được sinh lại vào gia đình của Chúa và bây
giờ bạn có HAI sinh nhật! (Đức Chúa Giê-xu phán rằng,
“Các con phải được sinh lại.” Giăng 3:7)

Giờ đây, bạn có muốn thưa với Chúa bằng lời cầu
nguyện để gia nhập vào gia đình của Ngài không?
Chúa tha thứ cho những điều sai trật của bạn, “vì mọi
1. Xin
người đều đã phạm tội…” Rô-ma 3:23
với Chúa rằng bạn tin Đức Chúa Trời đã ban Đức Chúa
2.Thưa
Giê-xu để chết trên thập tự giá cho bạn. “Chúa Cứu Thế chịu
chết vì tội chúng ta theo lời Thánh Kinh.” 1 Cô-rinh-tô 15:3
với Chúa rằng bạn muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm
3.Thưa
Cứu Chúa của bạn và là một người bạn. “ Tất cả những
người tiếp nhận Chúa Giê-xu đều được quyền làm con cái
của Đức Chúa Trời.” Giăng 1:12
ơn Chúa là Cha của bạn ở trên trời vì Ngài đã ban Đức
4.Cám
Chúa Giê-xu, Con của Ngài. 2 Cô-rinh-tô 9:15
sẻ với ai đó rằng bây giờ bạn thuộc vào gia đình của
5.Chia
Đức Chúa Trời. Lu-ca 2:17

Một lơì cầu
nguyện…
Lạy Cha ở trên trời:
Xin tha thứ cho con những điều sai trật con đã làm. Con
tin rằng Con của Ngài là Giê-xu đã chết thay cho con để
cất tội lỗi của con.
Xin giúp con nói năng và hành động như một người tín
hữu của Chúa nên làm. Xin giúp con làm đẹp lòng Chúa
trong mọi sự con nói hay làm.
Và bây giờ, con xin cám ơn Cha về Con Ngài là Chúa
Giê-xu, Đấng đã yêu thương con và sẳn sàng giúp đở con.
A-men

