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Chương Một
Điều Gì Đã Xảy Đến Cho Bạn?
Xảy Ra Khi Nào?
Xảy Ra Ở Đâu?
Xảy Ra Thế Nào?
Vì Sao Lại Xảy Ra?

Kinh Thánh Trả Lời Các Câu Hỏi Này Rất Đầy Đủ!
Điều đó đã xảy ra hơn hai ngàn năm trước trên Đồi Sọ.
Điều đó đã xảy ra trong lòng bạn ngay giờ phút bạn tin
Điều đó xảy ra vì cớ Đức Chúa Trời yêu thương bạn.
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian [bạn], đến nỗi đã ban
Con một của Ngài, hầu cho hễ ai [bạn] tin Con ấy không bị hư
mất mà được sự sống đời đời.” Giăng 3:16

Điều Gì Đã Xảy Ra Cho Bạn?
Bây giờ bạn là Cơ Đốc nhân, bạn đã quyết định cho đời sống
của mình. Bạn đã xưng nhận tội lỗi và quyết định đặt lòng tin
của bạn nơi Đức Chúa Giê-su Christ là Chúa của bạn; và ngay
giờ phút đó, huyết của Đức Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời,
thanh tẩy mọi tội lỗi khỏi đời sống của bạn. I Giăng 1:7

Có Lẽ Bạn Đang Tự Nhủ Rằng:
• Tôi biết mình khác đi.
• Tôi cảm nhận có sự thay đổi về những ước mong, niềm tin,
và những tham vọng của tôi.
• Tôi thấy khao khát sự cứu rỗi của những bạn hữu mình,
nhưng tôi đi theo đường lối thế gian.
• Tôi thấy mình quan tâm tới những vấn đề thuộc linh và đời
đời trong khi vẫn còn đang sống trong một thế giới vật
chất.
• Tôi thấy mình có một mối quan hệ hoàn toàn mới với Đức
Chúa Trời Toàn Năng và Lời Ngài.
Cách đối diện với những vấn đề này:
Sống thế nào để đẹp lòng Chúa và để đời sống của tôi ích lợi
cho bạn hữu tôi; đây là vấn đề lớn tôi phải giải quyết.
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Một số điều trước hết bạn phải nhận thức về
mình:
• Bạn là một phép lạ, một “sự dựng nên mới trong Đấng
Christ.” II Cô-rinh-tô 5:17
• Bây giờ bạn là một thành viên trong gia đình của Đức Chúa
Trời—là con Đức Chúa Trời. I Giăng 3:1-3
• Bây giờ bạn được tha thứ hoàn toàn. I Giăng 1:9
• Bạn là người được cứu—được cứu khỏi tội lỗi Rô-ma 10:9,
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• Bây giờ bạn có sự sống đời đời. Giăng 5:24
• Bây giờ bạn có mối tương giao với một Người mới, Đức
Chúa Giê-su Christ.
Khi bạn được cứu, bạn gặp một Người. Bạn mở rộng đời sống
của bạn cho Ngài và bây giờ bạn đang sống dưới sự dẫn dắt
trực tiếp của Ngài và cuộc đời bạn giờ được Ngài bảo bọc. Côlô-se 3:2, 3

Các Câu Hỏi
1. Biến cố vĩ đại nào đã xảy ra 2,000 năm trước?
2. Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho thế
gian và cho chính bạn như thế nào? Hãy trưng dẫn một câu
Kinh Thánh.
3. Điều gì xảy ra cho bạn khi bạn tin nhận Đức Chúa Giê-su
Christ làm Cứu Chúa của mình?
4. Hãy làm chứng về việc bạn được cứu.
5. Từ khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân, đời sống bạn có điều
gì thay đổi hay không?
6. Bây giờ bạn đã là Cơ Đốc nhân, bạn phải nhận biết những
điều gì?
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Chương Hai
Mọi Sự Có Nên Mới Không?
Khi bạn trở thành một Cơ Đốc nhân, đây là sự biến đổi diễn ra
trong đời sống bạn.

1. Đức Chúa Trời tha thứ những tội lỗi của bạn
Bạn xưng nhận tội lỗi mình ra, Đức Chúa Trời tha thứ hết
thảy.
“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công
bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi
điều gian ác.” I Giăng 1:9

2. Đức Chúa Trời ban cho bạn sự công nghĩa của
Ngài
Như thế Ngài mới có thể chấp nhận bạn.
“Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà
luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ
ra ngoài luật pháp: tức là sự công bình của Đức Chúa Trời,
bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào
tin. Chẳng có phân biệt chi hết.” Rô-ma 3:21, 22

3. Đức Chúa Trời biến bạn trở thành con Ngài
“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép
trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin
danh Ngài.” Giăng 1:12

4. Đức Chúa Trời ban cho bạn cùng một di sản
với Đấng Christ
“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng
chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con
cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ
đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau
đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.” Rôma 8:16, 17
“Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ
chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại
sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại
từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp
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không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các
từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của
Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra
trong kỳ sau rốt!” I Phi-e-rơ 1:3-4

5. Đức Chúa Trời ban cho bạn niềm vui không
thể diễn tả được
“Ngài là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến; dầu bây giờ
anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm
một cách không xiết kể và vinh hiển.” I Phi-e-rơ 1:8

Đôi điều về niềm vui của Cơ Đốc nhân
Niềm vui thể hiện bằng những tình cảm bên ngoài có thể thay
đổi tùy theo hoàn cảnh mỗi ngày của bạn. Tuy nhiên, niềm vui
bên trong vì được thuận hòa với Đức Chúa Trời, niềm vui vì tội
lỗi được thứ tha, niềm vui vì Đấng Christ đã chuộc tội thay cho
bạn sẽ không phai mờ mà cứ còn mãi khi bạn bước đi đẹp
lòng Đức Chúa Trời.

Các Câu Hỏi
1. Sự biến đổi nào diễn ra khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân?
2. Niềm vui vì cớ bạn là một Cơ Đốc nhân tùy thuộc vào điều
gì?
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Chương Ba
Lời Đáp Cho Một Số Vấn Đề Bạn Sẽ Gặp
Mỗi một tân tín hữu đều gặp phải ba vấn đề lớn sau đây:
1. Vấn đề về sự bảo đảm.
Làm sao bạn biết chắc rằng mình đã được cứu?
2. Vấn đề về cuộc sống hằng ngày.
Những mối quan hệ với thế giới và với bạn bè.
3. Vấn đề về sự cám dỗ.
Làm thế nào để bạn tránh được cám dỗ phạm tội.

1. Vấn Đề Về Sự Bảo Đảm
Kinh thánh, Lời của Đức Chúa Trời bảo đảm về sự cứu chuộc,
sự tha thứ tội lỗi và chiến thắng cho bạn.
Sự bảo đảm về sự cứu rỗi đời sống bạn không đến bởi cảm
xúc, là điều luôn thay đổi, mà đến từ Lời Đức Chúa Trời, tức là
điều không bao giờ thay đổi.
Nhiều Điều Có Thể Làm Thay Đổi Cảm Xúc Của Bạn:
• Những hoàn cảnh bên ngoài
• Sức khỏe thuộc thể
• Những khó khăn trong công việc
• Những vấn đề trong gia đình và trường học
Tất cả những điều này tác động đến bạn, nên bạn không thể
nương dựa vào cảm xúc của mình để bảo đảm về sự cứu rỗi
của bạn. Ngày hôm nay bạn có thể cảm thấy mình được cứu,
sang ngày hôm sau bạn có thể nghi ngờ. Cho nên, bạn phải
học biết nương dựa vào một điều không bao giờ dời đổi, đó là
Lời Chúa; điều duy nhất đáng tin cậy trên cả thế giới này chính
là Kinh Thánh.
Dưới Đây Là Một Vài Câu Kinh Thánh Bảo Đảm Về:
Sự Cứu Rỗi
• Hãy học thuộc lòng các câu này.
• Hãy nhắc lại cho chính bạn thường xuyên
• Đừng bao giờ quên sự bảo đảm của Kinh Thánh
• Hãy lập lại các câu Kinh Thánh bất cứ khi nào bạn thấy
mình tỏ ra nghi ngờ
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“Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho
chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con
thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có
sự sống. Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các
con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con
Đức Chúa Trời.” I Giăng 5:11-13

Sự Tha Thứ
“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công
bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi
điều gian ác.” I Giăng 1:9

Mọi Sự Bảo Đảm Đều Dựa Trên Lời Đức Chúa
Trời
Nếu Đức Chúa Trời đã phán như vậy, thì mọi sự là đúng như
vậy. Đức Chúa Trời không thể nói dối nên chúng ta phải tin
cậy Ngài và Lời Ngài. Bất cứ khi nào sự nghi ngờ nổi lên, hãy
luôn tìm cách chạy đến với những trang Kinh Thánh để tìm
xem Đức Chúa Trời phán gì về vấn đề đó. Kế đến, xem như
vấn đề này đã được giải quyết rồi.

2. Vấn Đề Về Cuộc Sống Hằng Ngày
A. Một Người, Đức Chúa Giê-su Christ, đã cứu bạn, và Người
đó, Đức Chúa Giê-su Christ, sẽ gìn giữ bạn.
“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi
sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống
trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống
trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và
đã phó chính mình Ngài vì tôi.” Ga-la-ti 2:20
B. Do Đấng Christ chỉ có thể điều khiển phần nào trong đời
sống mà bạn dâng phó cho ngài, nên bạn phải dâng phó
hết thảy mọi sự cho Chúa. Bạn phải dâng tấm lòng, thân
thể, đời sống; hết thảy mọi sự cho Ngài, nếu bạn muốn
sống đắc thắng và hạnh phúc.
“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời
khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và
thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ
của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa
bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn
tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể
nào.” Rô-ma 12:1-2
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C. Bây giờ đời sống của bạn đã trao phó cho Đấng Christ, bạn
không được lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Thay vào đó, hãy
trình dâng mọi sự cho Ngài bằng lời cầu nguyện. Như thế
Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn sự bình an trọn vẹn diệu kỳ
mà chỉ có Cơ Đốc nhân mới tận hưởng được. Không có
điều gì mà bạn không dám cầu xin. Đức Chúa Trời quan
tâm tới tất cả những gì liên hệ tới bạn! Hãy tin điều đó!
“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu
nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của
mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời
Vượt Quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh
em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Phi-líp 4:6-7

3. Vấn Đề Về Sự Cám Dỗ
A. Sẽ có cám dỗ—việc bị cám dỗ là điều rất bình thường. Mọi
người đều bị cám dỗ.
Người được cứu lẫn người chưa được cứu, người tốt lẫn
người xấu, người thuộc linh lẫn người không thuộc linh—
tất cả đều bị cám dỗ.
Vấn đề không phải ở chỗ vì sao bạn bị cám dỗ, mà là ở chỗ
bạn chống cự nó như thế nào.
Câu hỏi đặt ra là: Đức Chúa Trời đã ban cho tôi điều gì để
tôi thắng hơn sự cám dỗ?
Câu Kinh Thánh bảo đảm sự chiến thắng cám dỗ là: “Những
sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài
người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh
em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ,
Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu
được.” I Cô-rinh-tô 10:13
Hãy học thuộc lòng câu Kinh Thánh này—câu này sẽ giúp
ích cho bạn rất nhiều trong những ngày tháng tới.
B. Phải nhận biết rằng sự cám dỗ tự bản thân nó không phải là
tội lỗi, mà chỉ là sự lôi kéo phạm tội mà thôi. Nếu bạn
không chìu theo sự lôi kéo phạm tội đó, thì bạn không
phạm tội. Đức Chúa Giê-su đã “bị thử thách trong mọi việc
cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.” Hê-bơ-rơ 4:15
C. Sự cám dỗ là sự lôi kéo phạm tội. Sự lôi kéo phạm tội càng
mạnh mẽ, thì sự cám dỗ càng lớn.
“Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa
Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám
dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi
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người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình.” Gia-cơ
1:13-14
D. Phải nhận biết rằng sự cám dỗ sẽ đến trên cuộc đời bạn.
Cũng hãy nhìn biết rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ bạn
trong lúc gặp cám dỗ nếu như bạn tìm kiếm sự dẫn dắt và
giúp đỡ của Ngài.
“Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên
có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.” Hê-bơ-rơ 2:18
E. Hãy nhớ rằng, trong lúc bị cám dỗ, Đức Chúa Trời đứng về
phía của bạn.
“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá
sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề
cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự
cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể
chịu được.” I Cô-rinh-tô 10:13

Cách Đối Đầu Với Sự Cám Dỗ
Chúng ta nhìn thấy nơi Chúa Giê-su tấm gương về cách đối
đầu với những cám dỗ. Nhận biết sự cám dỗ, rồi can đảm đến
gần ngôi thi ân để cầu xin sự giúp đỡ và hướng dẫn.
“Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể
cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử
thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.
Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho
được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì
giờ có cần dùng.” Hê-bơ-rơ 4:15-16
Hãy Dừng Lại Và Nói Với Chính Bạn
• Tôi có muốn, có thực sự muốn chiến thắng tội lỗi không?
• Tôi có muốn chiến thắng sự cám dỗ không? Hay tôi chỉ
muốn mình được tha thứ cách dễ dàng trong khi vẫn đùa
giỡn với tội lỗi. Nếu bạn chưa quyết định trả lời câu hỏi
này, thì bạn không thể bước vào thế giới của Cơ Đốc nhân.
Hoặc là ngay giờ đây bạn thuận phục Đấng Christ, quyết định
theo Ngài trọn đường, hoặc là ngay giờ đây bạn quyết định
chọn thất bại bằng cách từ khước đầu phục Ngài trọn vẹn.

Chống Lại Sự Cám Dỗ
1. Tôi nhìn biết rằng những cám dỗ sẽ là một phần trong đời
sống tôi, và sự cám dỗ đến để giúp tôi lớn lên trong mối
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tương giao với Đức Chúa Trời. Khi tôi thắng hơn sự cám
dỗ, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong linh trình theo Chúa.
2. Tôi nhìn nhận rằng khi tôi bị cám dỗ, tôi chưa phạm tội,
miễn là tôi đừng đầu hàng sự cám dỗ. Nhưng khi tôi chống
lại sự cám dỗ, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để chờ đón sự
cám dỗ tiếp theo.
3. Tôi nhìn nhận rằng vì cớ Đấng Christ đã chiến thắng sự cám
dỗ, Ngài ban sức cho tôi để tôi cũng có thể chiến thắng sự
cám dỗ, rằng tôi không cần phải thất bại, mà tôi có thể
sống trong chiến thắng.
4. Tôi nhận biết rằng Thánh Linh Đức Chúa Trời có thể dẫn
dắt tôi tới những nơi tôi có thể bị cám dỗ. Nhưng mặt khác,
tôi cũng phải tránh những cám dỗ cho chính mình tạo nên.
Tôi phải tránh những sách vở, nơi chốn, khung cảnh, tư
tưởng và những bạn bè nào có thể khiến tôi bị cám dỗ hoặc
đưa dẫn tôi vào chỗ cám dỗ.
5. Tôi nhìn biết rằng khi sự cám dỗ đến, tôi phải tuyên chiến
với nó ngay lập tức nếu tôi muốn thắng hơn nó. Tôi phải
lập tức cầu xin Đấng Christ giúp tôi, rồi tôi mới kháng cự
lại.
“Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ,
và hành phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ
ngày phán xét.” II Phi-e-rơ 2:9
“Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó
sẽ lánh xa anh em.” Gia-cơ 4:7
6. Tôi ý thức rằng cách tốt nhất để chống lại cám dỗ là chuẩn
bị trước khi cám dỗ tới. Điều tốt nhất giúp tôi phòng thủ là
Lời Đức Chúa Trời. Tôi phải đọc Lời Chúa, nghiên cứu, ghi
nhớ và học cách sử dụng Lời Chúa càng sớm càng tốt, để
tôi có thể trụ vững trước kẻ thù.
“Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội
cùng Chúa.” Thi Thiên 119:11
7. Tôi phải nhận thức rằng thói quen là điều quan trọng trong
việc đối đầu với cám dỗ. Trước khi tôi trở thành Cơ Đốc
nhân thật, thất bại là một thói quen—giờ tôi phải hình
thành thói quen mới, đó là thói quen thành công. Mỗi khi
tôi chiến thắng cám dỗ, thì điều đó giúp tôi lần tới dễ dàng
hơn. Tôi phải hình thành thói quen đem trình dâng mọi sự
cho Đấng Christ, cầu xin Ngài giúp đỡ tôi trong mọi việc,
lớn hay nhỏ.
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Như thế, chiến thắng trở thành một thói quen cũng như
thất bại đã từng là thói quen vậy.
8. Tôi phải nhìn nhận tầm quan trọng của Đức Chúa Trời và sự
hiện diện của Ngài trong việc giúp tôi vượt qua. Tôi phải
nhận thức rằng Đấng Christ ở trong tôi luôn luôn. Chúa
Giê-su phán rằng, “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho
đến tận thế.” Ma-thi-ơ 28:20
Đức Chúa Trời cũng phán: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu,
chẳng bỏ ngươi đâu.” Hê-bơ-rơ 13:5
Cũng hãy xem I Phi-e-rơ 1:5-7.

Điều Này Có Nghĩa Gì Cho Tôi?
Điều đó có nghĩa là sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở với tôi
luôn luôn, ngày cũng như đêm.
• Ngài ở với tôi khi tôi cảm nhận được Ngài, và khi tôi không
cảm nhận được Ngài, thì Ngài cũng ở với tôi.
• Ngài ở với tôi những lúc vui cũng như những lúc gặp khó
khăn.
• Ngài ở với tôi khi tôi thành công cũng như khi tôi thất bại.
Ngài chẳng bao giờ lìa bỏ tôi—Ngài ở với tôi luôn luôn—
Đấng Christ luôn ở với tôi.

Có Ba Điều Cần Làm Liên Hệ Đến Sự Hiện Diện
Của Đấng Christ Trong Đời Sống Bạn:
1. Khi bạn thức dậy mỗi sáng, hãy nhắc nhở chính mình rằng
Đấng Christ hiện diện. Hãy nhìn biết sự hiện diện của Ngài
lúc đó và nói với Ngài rằng bạn mong muốn Ngài ở với bạn
trọn cả ngày. Hãy cầu nguyện điều đó với Chúa.
2. Suốt cả ngày, hãy nhắc nhở chính bạn về sự thật kỳ diệu là
Đấng Christ ở với bạn từng giây phút. Ngay cả khi bạn
không cảm nhận được Ngài, thì bạn cũng biết rằng Ngài ở
với bạn, vì Kinh Thánh đã nói như thế.
3. Đến lúc cuối ngày, khi bạn nghỉ ngơi trong đêm tối, hãy
dành thời gian tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã ở cùng bạn suốt
ngày. Hãy nói với Ngài bạn biết ơn Ngài như thế nào vì sự
hiện diện của Ngài. Hãy cầu xin Ngài bảo bọc và gìn giữ bạn
khi bạn ngủ.

Hãy Nhớ Rằng Bạn Đã Được Dựng Nên Mới
Một số những điều mới mẻ trong sự tạo dựng mới mà II Côrinh-tô 5 đề cập:
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1. Một sự bảo đảm mới—các câu 1-7
2. Một mục đích mới—câu 9
3. Một sự kết hợp mới—câu 14
Hiệp một với Chúa
4. Một thái độ mới—câu 15
“Sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình”
5. Một hoạt động mới—câu 7
Bước đi bởi đức tin
6. Một sự gắn kết mới—câu 14
Gắn kết bởi tình yêu thương của Đấng Christ
7. Một lời nói mới—câu 20
Công bố sứ điệp về sự hòa giải. (Làm một nhân chứng)

“Cuộc đời rồi sẽ chóng qua
Duy tình yêu Chúa thiết tha hằng còn”

Các Câu Hỏi
1. Bây giờ bạn đã là Cơ Đốc nhân, bạn có còn gặp khó khăn
không?
2. Hãy liệt kê ba điều bạn phải đối diện mà chương 3 đề cập
tới.
3. Là Cơ Đốc nhân, lòng tin của bạn đặt nơi đâu?
4. Hãy trưng dẫn một câu Kinh Thánh bày tỏ sự bảo đảm về
sự cứu rỗi bạn.
5. Hãy trưng dẫn một câu Kinh Thánh bảo đảm về sự tha thứ
tội lỗi của bạn.
6. Hãy trưng dẫn một câu Kinh Thánh về lối sống hằng ngày
của một Cơ Đốc nhân.
7. Đức Chúa Trời toàn năng có thể điều khiển bao nhiêu
phần của cuộc đời bạn?
8. Giờ bạn đã là Cơ Đốc nhân rồi, bạn có nên lo lắng không?
9. Là Cơ Đốc nhân, bạn có bị cám dỗ không?
10. Sự cám dỗ có phải là tội lỗi không?
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11. Sự cám dỗ là gì? Hãy trưng dẫn Kinh Thánh.
12. Khi nào thì sự cám dỗ trở thành tội lỗi?
13. Hãy trưng dẫn một câu Kinh Thánh bảo đảm bạn chiến
thắng sự cám dỗ.
14. Làm thế nào để bạn đắc thắng sự cám dỗ?
15. Hãy nêu ba điều giúp bạn duy trì được sự Hiện Diện của
Đấng Christ trong đời sống bạn.
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Chương Bốn
Nếu Bạn Thất Bại Thì Sao?
Điều Phải Làm Gì Khi Bị Thất Bại:
Thất bại là điều rất có thể xảy ra. Bạn hoàn toàn có thể vấp
ngã và công việc của ma quỷ là làm cho bạn vấp ngã. Tuy
nhiên, mục đích của bạn là sống vượt trên thất bại. Bạn hoàn
toàn có thể sống vượt trên thất bại nếu Đức Chúa Giê-xu giúp
đỡ bạn. Tuy nhiên, nếu có chuyện gì xảy ra, và bạn trượt té
hay vấp ngã, thì không có nghĩa là bạn bị hư mất rồi. Điều đó
có nghĩa là bạn đang ở trong tình trạng nguy hiểm, cần phải
giải quyết ngay; vì nếu tiếp tục tình trạng đó sẽ dẫn đến sự
đoán xét.

Ba Điều Cần Làm Nếu Bạn Vấp Ngã:
1. Lập tức xưng nhận thất bại của bạn với Đấng Christ. Hãy
nói rõ về thất bại đó. “Chúa ôi, con đã nói dối,” hay, “Chúa
ôi, con không kềm giữ được mình, con đã dối trá,” hoặc bất
cứ việc gì bạn đã làm. Nếu bạn xưng tội mình cách cụ thể,
thì Đức Chúa Trời cũng sẽ tha thứ cách cụ thể.
2. Học hỏi từ thất bại của bạn, rằng đây là sự yếu đuối cần
phải liên tục cảnh giác để bạn không thất bại lần nữa.
3. Chạy đến với Lời Đức Chúa Trời để tìm sự bảo đảm về sự
tha thứ cho thất bại của bạn.
“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công
bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi
điều gian ác.” I Giăng 1:9
“Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến
ngày đó.” I Ti-mô-thê 1:12
Chính khoảng thời gian giữa lúc thất bại và lúc ăn năn đã đánh
bại hầu hết các Cơ Đốc nhân. Bạn ăn năn sớm chừng nào, thì
càng tốt chừng nấy.
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Các Câu Hỏi
1. Giờ bạn là Cơ Đốc nhân rồi, bạn có thể thất bại không?
2. Bạn cần phải làm gì nếu bạn bị thất bại? Hãy nêu 3 điều.
3. Hãy trưng dẫn một câu Kinh Thánh tạo cho bạn lòng tin và
giúp bạn không thất bại.
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Chương Năm
Bạn Tìm Kiếm Sức Lực Hằng Ngày Của
Mình ở Đâu?
A. Trong Việc Đọc Kinh Thánh
Kinh Thánh là cách Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Kinh
Thánh trình bày cho chúng ta tỏ tường về ý muốn của Chúa,
cũng như cách để sống đẹp lòng Ngài, và giữ chúng ta trong
tình yêu của Ngài. Hãy đọc Giu-đe 20, 21.

Những Điều Bạn Cần Biết Về Việc Đọc Kinh Thánh
Giờ bạn đã là Cơ Đốc nhân, bạn sẽ thấy rằng bạn có lòng yêu
mến Kinh Thánh, nhưng tình yêu này phải được vun đắp để
lớn lên.

Học Biết Xem Kinh Thánh Như Là Lời Của Đức
Chúa Trời
Đối với bạn, là một Cơ Đốc nhân, Kinh Thánh chính là Lời của
Đức Chúa Trời. Bạn phải đối xử, đọc và tin Kinh Thánh như
vậy.
Phải Vâng Theo Lời Kinh Thánh Như Là Lời Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời không bao giờ bắt buộc bạn phải vâng phục
Ngài, nhưng sau khi bạn đã đọc Lời Ngài, và Đức Thánh Linh
cảm động bạn, thì bạn phải hành động. Việc vâng phục hay
không vâng phục là tùy thuộc vào bạn.
• Bí quyết thành công của một Cơ Đốc nhân thật là sự vâng
phục ngay tức thì.
• Hầu hết các Cơ Đốc nhân thất bại là vì cớ họ không vâng
phục.
• Một khi bạn đã biết rõ ý muốn Đức Chúa Trời, bạn phải làm
theo nếu muốn mình được tăng trưởng.
• Bạn có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ
đòi hỏi bạn làm bất cứ điều gì không tốt cho bạn.
“Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm
tội.” Gia-cơ 4:17
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Cách Đọc Kinh Thánh:
1. Một trong những cách tốt nhất để đọc Kinh Thánh, và cũng
là cách khiêm nhường nữa, đó là cầu xin Đức Chúa Trời,
trong danh Đức Chúa Giê-xu, phán với bạn qua những
trang Kinh Thánh.
2. Hãy đọc đi đọc lại phân đoạn mà bạn chọn cho ngày hôm
đó, cho tới khi nào Thánh Linh Đức Chúa Trời phán với bạn
và nói một điều gì đó đặc biệt từ trong Lời Chúa—một sứ
điệp nào đó cho ngày hôm nay.
3. Khi Ngài phán—và Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn phán qua lời
Ngài—hãy viết điều đó xuống để ghi nhớ.
4. Kế đến hãy cầu nguyện với Chúa về những điều Ngài đã
phán cho lòng của bạn qua Lời Ngài. Dù đó là một mạng
lệnh, một lời hứa, hay một lẽ thật mới, hãy nói lại với Đức
Chúa Trời rằng bạn tin điều đó, và vâng theo—dù có đòi hỏi
gì.
5. Sau đó hãy thực hiện những gì Đức Chúa Trời đã đặt để
trong lòng và trong đời sống của bạn.
6. Hãy chia sẻ với một người nào đó, càng sớm càng tốt, về
phần Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời khiến thực hữu đối với
bạn. Hãy chia sẻ phước hạnh bạn nhận được với những
người khác để được nhận lãnh thêm vào ngày hôm sau.
7. Mỗi ngày hãy dành thời gian lên kế hoạch đọc Kinh Thánh—
tốt hơn hết là cùng một thời điểm mỗi ngày. Việc biệt riêng
thì giờ và địa điểm là điều quan trọng. Nếu được đầu ngày
càng tốt. Bạn càng chần chờ dành thì giờ đọc Kinh Thánh
bao nhiêu, thì giá trị một ngày của bạn càng giảm sút trong
cõi đời đời. Nếu bạn không thể dành riêng thì giờ cho Đức
Chúa Trời mỗi ngày, bạn không thể sống một đời sống Cơ
Đốc thành công.

B. Trong Sự Cầu Nguyện—Cách Cầu Nguyện Của
Một Cơ Đốc nhân
Cầu nguyện là thưa chuyện với Đức Chúa Trời và để Ngài phán
với bạn. Cầu nguyện là sự bày tỏ tấm lòng của bạn bằng chính
ngôn từ của bạn. Đó là lúc bạn thông công với Đức Chúa Trời,
là lúc hướng sự khao khát ấm áp, dịu dàng mà bạn cảm nhận
từ sâu thẳm trong đáy lòng bạn. Việc bạn cầu nguyện dài hay
ngắn, lâu hay mau, lớn tiếng hay thầm lặng, nơi công cộng
hay chốn riêng tư là không quan trọng. Điều quan trọng đó là
bạn cầu nguyện.
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Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta Phải Quy Hướng
Về Đấng Christ
Bạn cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu, vì sự Vinh Hiển
Ngài, với đức tin nơi Lời Ngài, để tôn vinh Ngài. Hãy đọc Giăng
16:23-24.

Những Điều Bạn Nên Biết Về Sự Cầu Nguyện:
1. Hãy dành một thời gian và địa điểm cho việc cầu nguyện
hằng ngày, tốt hơn hết là cùng một thời điểm mỗi ngày.
Bạn phải đụng chạm Đức Chúa Trời bằng lời cầu nguyện ít
nhất một lần mỗi ngày, càng sớm càng tốt.
2. Hãy lập danh sách cầu nguyện. Hãy ghi vào đó những điều
bạn muốn từ Đức Chúa Trời. Kế đến cầu nguyện trình dâng
từng vấn đề một. Lưu danh sách đó lại, đánh dấu xem
những điều cầu xin nào đã được nhậm. Bạn sẽ thấy thật
thích thú khi viết “đã được nhậm” và ngày tháng vào kế bên
nan đề mình nêu ra.
3. Hãy cầu nguyện dựa trên nền tảng là Lời Chúa. Nếu có thể,
hãy tìm một lời hứa mà bạn có thể trích dẫn với Chúa khi
bạn cầu nguyện, một số lời hứa bạn có thể đặt đức tin mình
nơi đó. Hãy nói với Chúa rằng bạn trông đợi Ngài đáp lời vì
đó là điều Ngài đã hứa. Hãy đọc I Giăng 5:14-15.
4. Hãy biến lời cầu nguyện thành đòn bẩy cho sự vâng phục.
Không có điều gì làm tổn hại đến đời sống cầu nguyện của
bạn nhiều cho bằng sự không sẵn sàng vâng phục điều Đức
Chúa Trời đã thì thầm vào lòng bạn. Không vâng phục có
nghĩa là thất bại, mất chiến thắng, và thua cuộc trong đời
sống Cơ Đốc của bạn. Hãy nói với Chúa rằng bạn sẽ vâng
phục, rồi đứng dậy, đi ra và làm theo lập tức.
5. Hãy luôn luôn xưng nhận với Chúa bất cứ những tội lỗi nào
mà bạn biết lúc cầu nguyện. Làm điều này ngay khi bạn
phát hiện ra, hoặc ngay khi bạn vừa thất bại.
“Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn;
nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.”
Châm Ngôn 28:13
6. Hãy trông đợi sự đáp lời sau khi bạn đã cầu nguyện. Đức
tin chỉ đơn thuần là trông mong Đức Chúa Trời hành động
như Đức Chúa Trời—tức là thực hiện điều mà Chúa phán
Ngài sẽ làm. Mỗi ngày, hãy trông đợi sự đáp lời cho những
lời cầu xin của bạn, và chúng sẽ đến. Bạn không được cầu
xin Chúa bất cứ điều gì mà bạn không mong đợi Ngài đáp
lời.
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7. Đừng bao giờ cố gắng cầu nguyện giống như một người
khác. Đức Chúa Trời muốn bạn là chính bạn. Hãy nhìn biết
bạn là một Cơ Đốc nhân, và Đức Chúa Trời muốn đối xử với
bạn như một Cơ Đốc nhân. Hãy cứ bình thường, chân thật,
và ngay thẳng khi bạn cầu nguyện.
8. Hãy học tập cầu nguyện cho những người khác, những
người bạn yêu mến, những bạn bè chưa được cứu, mục sư,
Hội Thánh, các giáo sĩ, và những vấn đề khác. Hãy học cầu
nguyện về tất cả mọi sự. Không có điều gì là quá nhỏ bé đối
với Chúa để Ngài không quan tâm tới.
9. Hãy cầu nguyện về tất cả mọi vấn đề trong đời sống cá
nhân của bạn. Những vấn đề hằng ngày, công việc, bạn
hữu, các quyết định, trên thực tế, tất cả mọi sự. Giờ bạn đã
là Cơ Đốc nhân, bạn phải học tập đem tất cả mọi sự trình
dâng cho Chúa trong sự cầu nguyện vì Ngài quan tâm tới
bạn, và mọi chi tiết trong đời sống cá nhân của bạn.
10. Khi bạn cầu nguyện xong rồi, hãy tin rằng Đức Chúa Trời
lắng nghe, vì Giăng 14:13 chép rằng, “Các ngươi nhân
danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để
Cha được sáng danh nơi Con.”
Hãy nhớ rằng sự tạ ơn và ngợi khen là một phần quan trọng
trong đời sống cầu nguyện của bạn. Sự tạ ơn và ngợi khen
Đức Chúa Trời có thể gọi là “đức tin trong hành động.” Khi
Kinh Thánh nói rằng, “Hãy xin sẽ được”—thì có nghĩa là hãy
cầu xin và tin rằng Đức Chúa Trời đáp lời.
Hãy lưu ý các câu Kinh Thánh sau đây:
“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu
nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình
cho Đức Chúa Trời…” Phi-líp 4:6-8
“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa.” I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Hãy tìm các phân đoạn Kinh Thánh khác nói về sự ngợi khen,
tạ ơn, và cầu nguyện.

C. Trong Việc Làm Chứng
Một nguồn sức lực hằng ngày khác đến từ sự làm chứng cho
những người khác về ý nghĩa của Đức Chúa Giê-xu đối với bạn
khi bạn giờ đã là Cơ Đốc nhân.
• Làm chứng không phải là một nan đề.
• Sao bạn có thể nín lặng, sao bạn có thể chần chừ mà không
làm chứng lại về mọi điều Đấng Christ đã làm cho bạn?
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Bạn Có Biết Rằng Bạn Đang Làm Chứng Mỗi Ngày
Không?
• Dù bạn được cứu hay chưa được cứu, chiến thắng hay bại
trận, thuộc linh hay xác thịt, thì bạn lúc nào cũng làm
chứng.
• Một số người làm chứng về sự ích kỷ, sự nhỏ mọn, sự gian
ác của họ, trong khi những người khác thì làm chứng về
tình yêu thương họ dành cho Đức Chúa Trời.

Bạn Là Một Chứng Nhân:
Bất cứ điều gì cai trị cuộc đời bạn, dù bạn là gì đi nữa, thì cũng
tạo nên một ảnh hưởng. Bạn đang ảnh hưởng những người
khác bằng chính đời sống của bạn, dù bạn có nhận biết điều
đó hay không. Giờ bạn đã là Cơ Đốc nhân, bạn muốn đời sống
mình làm chứng về Đức Chúa Trời.
• Bạn có thể làm chứng bằng đời sống của bạn.
• Bạn có thể làm chứng bằng việc làm của bạn.
• Bạn có thể làm chứng bằng lời nói của bạn.

Cách Làm Chứng Cho Những Người Khác Qua Lời
Nói Của Bạn:
1. Hãy vượt qua rào cản tâm lý cho rằng bạn không thể nói
chuyện với người khác.
(Bạn có thể nói với họ về những chủ đề khác.)
Đừng để ma quỷ nói với bạn rằng bạn không thể nói điều gì
về Đấng Christ, vì thực ra bạn hoàn toàn có thể, nếu bạn
muốn. Vấn đề không phải ở chỗ là Tôi không thể mà là ở
chỗ Tôi không muốn.
2. Mỗi ngày hãy cầu xin Chúa dẫn dắt. Hãy xin Chúa hướng
dẫn, định hướng cho bạn, và ban cho bạn cơ hội tốt. Kế
đến, khi có cơ hội, hãy tận dụng cơ hội đó.
3. Hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh hướng dẫn bạn và ban cho
bạn nói điều đúng. Đừng bao giờ làm chứng nếu không cầu
xin Chúa hướng dẫn trước.
4. Phải ý thức rằng sự làm chứng hằng ngày là điều cần thiết
cho sự tăng trưởng Cơ Đốc. Bạn không thể tăng trưởng nếu
không làm chứng. Chỉ khi nào bạn chia sẻ với những người
khác, thì Đức Chúa Trời mới ban phước cho bạn.
5. Đừng bao giờ tranh luận với người khác về Kinh Thánh.
Thay vào đó, hãy trình bày cho họ một lời chứng tích cực về
ý nghĩa của Đấng Christ đối với bạn, điều Đấng Christ đã
làm cho bạn, và để Đức Thánh Linh làm phần còn lại.
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Các Câu Hỏi
1. Sức mạnh để giúp bạn sống cho Chúa mỗi ngày đến từ đâu?
2. Hãy nghĩ ra vài cách tốt nhất để đọc Kinh Thánh.
3. Cầu nguyện là gì?
4. Những lời cầu nguyện nào đẹp lòng Chúa?
5. Hãy nêu lên vài ý nghĩ của bạn về sự cầu nguyện.
6. Mỗi lời cầu nguyện phải có cập theo điều gì?
7. Hãy đưa lên vài ý kiến của bạn về sự làm chứng.
8. Còn cách nào thêm vào với lời nói để làm chứng về Chúa?
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Chương Sáu
Vài Gợi Ý Về Cách Học Kinh Thánh
Hãy bắt đầu bằng những phần dễ trước. Đề nghị bạn xem bốn
sách Phúc Âm trước, sách Thi Thiên, Công Vụ, và phần còn lại
của Tân Ước, rồi chuyển sang đọc những sách khó hơn trong
Cựu Ước.
1. Đọc hết thảy các sách của Kinh Thánh—tìm chủ đề và sứ
điệp chính.
2. Theo dõi những câu chuyện đời sống của các nhân vật Kinh
Thánh—học tập những bài học từ cuộc đời họ.
3. Nghiên cứu một số chủ đề lớn. Tra xem Kinh Thánh cho
từng chủ đề.
4. Nghiên cứu Kinh Thánh theo từng chương. Đọc một
chương, chọn chủ đề, câu gốc, và bài học.
5. Ghi nhớ những câu Kinh Thánh quan trọng bạn gặp khi
đọc, khi các câu đó tạo ấn tượng cho bạn.
6. Ghi chú những bài học của bạn—hãy dùng một sổ tay cho
riêng mục đích này.

Một Phương Pháp Nghiên Cứu
Khi bạn đọc một sách nào đó của Kinh Thánh, hãy viết những
điều sau đây xuống:
• Tên sách
• Câu gốc
• Chủ đề chính hoặc từ khóa
• Những nhân vật quan trọng
• Biến cố chính của sách, hoặc những dữ kiện quan trọng
nhất
• Bài học cá nhân mà bạn rút ra được

Phương Pháp Gạch Kinh Thánh Theo màu
Đỏ—sự cứu rỗi
Vàng—sự thánh khiết
Xanh dương—sự chữa lành thiêng liêng
Tím—sự tái lâm
Xanh lá cây—đức tin
Nâu—những phước hạnh và lời khuyên bảo tạm thời
Đen—tội lỗi, điều ác
KD—“những điều kỳ diệu” Thi Thiên 119:18
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Các Câu Hỏi
1. Hãy trình bày một số suy nghĩ về cách nghiên cứu Kinh
Thánh.
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Chương Bảy
Cách Phân Biệt Đúng –
Sai Trong Đời Sống Cơ Đốc
Cách đơn giản nhất để xác định hành vi đúng là liên hệ mọi sự
trong đời sống của bạn với Đức Chúa Giê-xu Christ. Khi có
điều gì nghi vấn xuất hiện, hãy hỏi chính bạn điều này:
• Điều này có tôn vinh Đức Chúa Trời, có làm đẹp lòng Ngài,
hay làm hổ danh và buồn lòng Chúa?
• Việc này là vâng phục hay bất tuân lời dạy của Đấng Christ?
• Việc này khiến tôi đứng chung với các Cơ Đốc nhân khác
hay đứng chung với thế gian?
• Điều này giúp đỡ hay ngăn trở đời sống cầu nguyện của
tôi?
• Điều này làm tăng khao khát đọc Lời Đức Chúa Trời, Kinh
Thánh, trong tôi hay làm giảm đi?
Nếu vấn đề nghi vấn kia đem lại ích lợi cho Đấng Christ, thì đó
là điều đúng. Nếu việc đó ngăn trở hoặc gây hại cho đời sống
Cơ Đốc của bạn, hoặc đi ngược lại ý muốn Chúa, hoặc ngăn
trở bạn đặt Đấng Christ lên hàng đầu trong đời sống bạn, thì
việc đó là sai.

Cách Cuối Cùng Để Quyết Định Mọi Vấn Đề
Hãy tự hỏi chính bạn những câu hỏi sau đây:
• Đức Chúa Giê-xu sẽ làm gì nếu Ngài ở địa vị của tôi, nếu
Ngài ở trong hoàn cảnh tôi, đối diện với những nan đề của
tôi?
• Nếu bây giờ Đấng Christ đến, thì tôi có muốn ở đây không?
• Nếu bây giờ Đấng Christ đến, tôi có muốn làm những việc
này không?
• Nếu bây giờ Đấng Christ đến, tôi có muốn nói những lời
này không?
• Chúa sẽ làm gì—Ngài sẽ hành xử như thế nào—Ngài sẽ đi
hướng nào?
Một khi bạn đã xác định cách Đấng Christ sẽ hành động, điều
Ngài sẽ làm, thì lập tức bạn đã có hướng đi rồi. Bạn phải noi
theo những bước chân của Ngài, và làm điều mà bạn cảm nghĩ
rằng Ngài sẽ làm. Như thế bạn sẽ không bao giờ bị lạc lối.
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Ôn Nhớ
Chúng ta đã bàn đến việc bạn là một Cơ Đốc nhân mới, bạn
được bảo đảm về sự cứu rỗi.
Chúng ta đã bàn đến vấn đề đời sống Cơ Đốc; sự cám dỗ và
cách chống lại.
Chúng ta cũng đã nói về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong
đời sống bạn.
Chúng ta đã nói về những gì cần làm khi gặp thất bại, và cách
làm chứng cho Đấng Christ.
Chúng ta đã bàn đến việc nghiên cứu Kinh Thánh, và cách cầu
nguyện.
Cuối cùng, chúng ta đã bàn đến những việc đúng và sai.
Đây không phải là bản kê chi tiết cách sống như một Cơ Đốc
nhân mới, mà chỉ là những nét sơ khởi chúng tôi hy vọng và
cầu nguyện là những điều này sẽ đem lại phước hạnh cho bạn,
giờ bạn đã là Cơ Đốc nhân.
Hãy nhớ rằng bạn có thể sống cho Đấng Christ! Cô-lô-se 2:6
Tội lỗi là điều duy nhất có thể đánh bại bạn. Đấng Christ có
thể chiến thắng và tha thứ mọi tội lỗi. Tội lỗi duy nhất mà
Đấng Christ không thể tha thứ là tội mà bạn không chịu trao
phó cho Ngài, tội mà bạn cứ tiếp tục phạm.
Giờ phút tội lỗi được xưng nhận là lúc Đấng Christ tha thứ.
Hãy nhớ điều đó!
Hãy trao phó đời sống bạn cho Đức Chúa Trời. Hãy tin cậy
Đấng Christ luôn luôn trong mọi hoàn cảnh.
Hãy đọc Kinh Thánh của bạn mỗi ngày, cầu nguyện mỗi ngày,
làm chứng mỗi ngày. Hãy giữ đừng để tội lỗi xâm nhập đời
sống bạn—bằng cách không chiều theo tội lỗi, hoặc xưng
nhận tội lỗi ra—và bạn sẽ trở thành một Cơ Đốc nhân thuộc
linh được chính Đức Chúa Trời Toàn Năng sử dụng. “Anh em
lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của
mọi quyền cai trị và mọi thế lực.” Cô-lô-se 2:10
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Hãy học sống trong bầu khó khăn ngợi khen và cảm tạ. Hãy để
Đức Thánh Linh đầy dẫy và tái đầy dẫy đời sống bạn. Hãy noi
gương Chúa trong báp-tem bằng nước. Hãy hiệp một với
những người trung tín trong Hội Thánh và trở thành một
thành viên tích cực. Hãy thông công và hỗ trợ Hội Thánh bằng
sự dâng hiến. Hãy trung tín tham dự các buổi thờ phượng.
Sự tăng trưởng tâm linh và tiến trình Cơ Đốc tùy
thuộc vào sự vâng phục của bạn nơi Lời Đức Chúa
Trời, và đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong đời
sống của bạn. Hãy đọc Ma-thi-ơ 6:33.

Các Câu Hỏi
1. Nhờ cách gì mà bạn biết được điều gì là đúng hoặc điều gì
là sai trong đời sống Cơ Đốc của bạn?
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Chương Tám
Còn Trách Nhiệm Của Bạn Trước Chúa
Thì Sao?
Báp-tem Bằng Nước
Sau khi được cứu, bạn nên chịu phép báp-tem bằng nước
càng sớm càng tốt. Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đồ
rằng:
“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức
Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm 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.”
Ma-thi-ơ 28:19-20
Ở đây chúng ta thấy rằng việc báp-tem bằng nước là một
thánh lễ Cơ Đốc phải đi kèm với sự ăn năn.
• Trước khi cải đạo, báp-tem không có ý nghĩa thuộc linh gì
cả, nhưng
• Sau khi tấm lòng đã được thanh tẩy khỏi tội lỗi, báp-tem
nói lên sự đồng nhất của chúng ta trong sự chết, sự chôn
và sự sống lại của Đấng Christ.
“Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong
sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha
được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống
trong đời mới thể ấy.” Rô-ma 6:4

Hãy Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18)
Kinh nghiệm vinh hiển này còn hơn cả một đặc ân, vì bạn
không thể trở thành người mà Chúa muốn bạn trở thành, hoặc
làm điều mà Ngài sẽ làm nếu không có sự ban cho năng quyền
này.
Chính Chúa Giê-xu đã không bắt đầu chức vụ tại thế cho tới
khi Đức Thánh Linh ngự trên Ngài, và bạn cũng cần sự ban ơn
thiêng liêng này để làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời
trong đời sống bạn, cũng như để phục vụ những người khác.
“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi…” Công
Vụ 1:8
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Lễ Tiệc Thánh
Cũng vậy, Lễ Tiệc Thánh là một thánh lễ mà bạn nên dự phần
mỗi khi nào có thể được.
“‘…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.” I Cô-rinh-tô 11:25-26

Các Câu Hỏi
1. Giờ bạn đã là Cơ Đốc nhân, hãy nêu một số trách nhiệm
của bạn đối với Đức Chúa Trời.
2. Việc báp-tem bằng nước có cứu rỗi linh hồn bạn không?
3. Điều gì phải xảy ra trước đó để việc báp-tem bằng nước
mới có thể làm ứng nghiệm Lời Chúa và ý muốn của Ngài
trong đời sống bạn?
4. Vì sao bạn cần Đức Thánh Linh trong đời sống của mình?
5. Vì sao chúng ta dự Lễ Tiệc Thánh?
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Chương Chín
Trách Nhiệm Của Bạn Đối Với Hội Thánh
Hãy thường xuyên tham dự các buổi thờ phượng tại Hội Thánh
và những buổi nhóm họp trong tinh thần thờ phượng. Linh
hồn của bạn sẽ được tươi mới.
“Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến
nhà Đức Giê-hô-va.” Thi Thiên 122:1

Thành Viên Hội Thánh
Hãy kết hiệp với một nhóm tín hữu nào đó để bạn không chỉ
có một gia đình Hội Thánh, nhưng cũng có thể dự phần cụ thể,
và chia sẻ trách nhiệm, lan truyền sứ điệp Phúc Âm kỳ diệu
này, và trở nên vững vàng trong đức tin. Bạn cần phải tìm hiểu
kỹ và cần có sự hướng dẫn thiêng thượng trước khi quyết định
gia nhập một Hội Thánh, vì than ôi, có những Hội Thánh
không phải là Hội Thánh thật của Đức Chúa Trời và Lời Ngài.

Góp Phần Vào Sự Nghiệp Của Đấng Christ
Dâng Hiến Có Hệ Thống Với Tinh Thần Thờ Phượng
Bây giờ bạn đã tiếp nhận Đấng Christ rồi, và vui hưởng mối
tương giao kỳ diệu với Ngài, thì dĩ nhiên bạn cũng muốn cho
những người khác biết về Ngài. Có nhiều cách để làm việc đó,
nhưng xin cho tôi được đề cập tới một yếu tố rất cần thiết
trong việc hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Đức Chúa Giê-xu
“hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người.” Cần phải
có tiền để thực thi công việc của Đức Chúa Trời, cũng như cần
phải có tiền để điều hành bất cứ doanh nghiệp nào; mà việc
rao truyền Phúc Âm là công việc lớn nhất trên đất này. Việc rao
giảng Lời Chúa tốn kém rất nhiều, và bạn phải dâng hiến
không phải chỉ vì đó là một đặc ân vinh hiển, mà còn là một
trách nhiệm cụ thể của việc dự phần vào công tác này.
“Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, mà tôn vinh Đức
Giê-hô-va; vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, và những
thùng của con sẽ tràn rượu mới.” Châm Ngôn 3:9-10
“Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu
mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch
khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng
ngươi cũng ở đó.” Ma-thi-ơ 6:20-21
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“Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc
cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi…” Lu-ca 6:38
“…lời chính Đức Chúa Giê-su có phán rằng: ‘Ban cho thì có
phước hơn là nhận lãnh.’” Công Vụ 20:35

Cách Dâng Hiến Theo Kinh Thánh
“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho
có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy
điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta
có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống
cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” Ma-la-chi
3:10

Dâng Hiến Phải Là Một Phần Sự Thờ Phượng Của
Chúng Ta
Nếu bạn muốn dâng hiến cách có hệ thống, rời rộng và thậm
chí hy sinh, thì Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng dư dật cho bạn.
Nhiều Cơ Đốc nhân đã kinh nghiệm rằng việc đều đặn biệt
riêng phần mười của Ngài (một phần mười thu nhập) để dùng
trong công việc Chúa, và rồi dâng hiến hơn cả số đó, tùy theo
sự cảm động của Chúa, thì sẽ đem lại nhiều phước hạnh cho
đời sống của mình cả về thuộc linh, và thuộc thể nữa.
Đừng sợ việc dâng hiến quá nhiều cho Chúa. Ngài đã phó
chính mình Ngài vì bạn.
Bạn không thể nào ban cho nhiều hơn Đức Chúa Trời đâu.

Các Câu Hỏi
1. Giờ bạn đã là Cơ Đốc nhân rồi, bạn có trách nhiệm nào với
Hội Thánh và các tín hữu không?
2. Hãy nêu một số trách nhiệm mà bạn có đối với Hội Thánh
địa phương và với những tín hữu khác.
3. Việc dâng hiến cho công việc Chúa có phải là trách nhiệm
của bạn hay không?
4. Hãy trưng dẫn một câu Kinh Thánh nói về cách dâng hiến
theo Kinh Thánh.
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Chương Mười
Tóm Tắt
Có Một Kế Hoạch Thành Công Dành Cho Bạn
Dấu hiệu của một cây ăn trái tốt là sinh ra bông trái tốt—điều
đó là hoàn toàn tự nhiên. Dấu hiệu của một tội nhân được
chuộc cứu bởi ân điển là sản sinh ra những việc lành. Hãy đọc
Ma-thi-ơ 7:16-20
Nhiều lần chúng tôi nghe nói rằng: “Tôi sẵn sàng làm việc,
nhưng tôi không thể làm được gì cả.”
Mỗi Cơ Đốc nhân đều có thể làm được một việc gì đó!
Do đó chúng tôi vạch ra chương trình sáu (6) điểm cho mỗi
thành viên và bạn hữu của Hội Thánh. Chương trình này trình
bày đơn giản điều Kinh Thánh dạy chúng ta, để không một Cơ
Đốc nhân nào có thể bào chữa được.
1. Cầu nguyện. I Ti-mô-thê 2:1
Đặc ân và cũng là nghĩa vụ của mỗi Cơ Đốc nhân đối với
Hội Thánh, mục sư, các tín hữu khác, cũng như những
người chưa được cứu đó là cầu nguyện hằng ngày.
2. Đọc một chương Kinh Thánh mỗi ngày.
“Dò xem Kinh thánh…” Giăng 5:39
Việc giấu lời Chúa trong lòng để “…không phạm tội cùng
Chúa” (Thi Thiên 119:11) là một đặc ân, và cũng là nghĩa vụ
của bạn.
3. Mỗi tuần nhân danh Chúa và vì sự vinh hiển Ngài mà đi
thăm viếng một lần. Gia-cơ 1:17, Ma-thi-ơ 25:36
Hội Thánh sẽ tăng trưởng qua phương pháp này và bạn sẽ
tăng trưởng thuộc linh, khiến bạn trở nên một Cơ Đốc nhân
tốt hơn. Việc thăm viếng để đem lại phước hạnh cho người
khác là nghĩa vụ và cũng là đặc ân của bạn.
4. Mỗi tuần mời ít nhất một người đến thờ phượng chung với
bạn.
“Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến
nhà Đức Giê-hô-va.” Thi Thiên 122:1
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5. Tham dự ba giờ đồng hồ học Kinh Thánh và thờ phượng tại
Hội Thánh của bạn vào mỗi Chúa Nhật. Hãy bảo đảm rằng
mọi người trong gia đình của bạn đều tham dự với bạn.
Mỗi tuần lễ có 168 tiếng đồng hồ, và chúng ta chỉ có ba (3)
tiếng dành cho sự thờ phượng mỗi Chúa Nhật: Trường
Chúa Nhật, giờ thờ phượng buổi sáng và buổi tối.
“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm…” Hê-bơ-rơ
10:25
6. Hãy mang phần mười và các của dâng của bạn đến mỗi
Chúa Nhật.
“Chẳng ai nên tay không đến trước mặt ta.” Xuất 23:15
“Hãy đem hết thảy phần mười vào kho.” Ma-la-chi 3:10
“Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy
sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà
mình…” I Cô-rinh-tô 16:2
Nếu bạn làm theo những lời khuyên trên—
• Bạn sẽ được phước
• Hội Thánh sẽ tăng trưởng
• Mục sư của bạn sẽ vui mừng
• Đức Chúa Trời sẽ vận hành
(Hãy đặt những lời khuyên này ở một nơi dễ thấy hầu nhắc
nhở bạn luôn luôn.)

Các Câu Hỏi
1. Làm thế nào để bạn thành công trong đời sống Cơ Đốc?
2. Bằng ngôn từ của riêng bạn, hãy lập ra một kế hoạch để
được vui thỏa và tăng trưởng trong đời sống Cơ Đốc.
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Lời Kết
“Vả, nguyền Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và
khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui
mừng, không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời có một, là Cứu
Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta,
được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về
Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A men.”
Giu-đe 24-25
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Lời Đáp Cho
Các Câu Hỏi
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Chương Một
1. Đức Chúa Giê-su Christ đã chết trên thập tự giá để cứu rỗi
tội nhân.
2. Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài khi Ngài
ban Con Một của Ngài xuống thế gian để chết trên thập tự
giá cho chúng ta. Giăng 3:16
3. Đức Chúa Trời đã thanh tẩy tôi khỏi mọi tội lỗi. I Giăng 1:7
4. Hãy trình bày lời chứng cá nhân của bạn về những hoàn
cảnh dẫn đến sự cứu rỗi của bạn.
5. Hãy trình bày lời chứng cá nhân của bạn về cách bạn được
thay đổi.
6. Tôi là một tạo vật mới
Một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời
Tội lỗi tôi đã được tha
Tôi có sự sống đời đời
Chúa Giê-su là Cứu Chúa tôi.

Chương Hai
1. Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi tôi.
Tôi được dựng nên mới
Đức Chúa Trời ban cho tôi sự công chính của Ngài
Đức Chúa Trời khiến tôi trở nên con Ngài
Đức Chúa Trời ban cho tôi niềm vui lớn và sự sống đời đời
với Ngài.
2. Để nhìn biết những gì Đấng Christ đã làm cho tôi, rằng tôi
được công bình trước Chúa, và tội lỗi tôi đã được tha.

Chương Ba
1. Có, có nhiều nan đề xảy ra cho mọi Cơ Đốc nhân mới.
2. Vấn đề về sự bảo đảm của tôi
Vấn đề về cuộc sống hằng ngày
Vấn đề về sự cám dỗ
3. Lời Đức Chúa Trời
4. I Giăng 5:11-15
5. I Giăng 1:9
6. Ga-la-ti 2:20
7. Chỉ những gì tôi trao phó cho Ngài.
8. Không. Phi-líp 4:6, 7
9. Có. I Cô-rinh-tô 10:13
10. Không, sự cám dỗ tự bản thân nó không phải là tội lỗi.
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11. Sự thu hút vào tội lỗi. Gia-cơ 1:14
12. Khi tôi phó mình cho sự cám dỗ. Gia-cơ 1:15
13. II Phi-e-rơ 2:9
14. Chống trả lại ma quỷ. Gia-cơ 4:7
15. Nhìn nhận sự Hiện Diện của Đấng Christ trong tôi không
ngừng—
Khi tôi thức dậy vào buổi sáng
Suốt cả ngày
Lúc cuối ngày

Chương Bốn
1. Có, có thể vấp ngã.
2. Xưng nhận thất bại và tội lỗi của tôi ngay lập tức với Chúa.
Học hỏi từ thất bại của tôi để tôi có thể cẩn thận hơn về yếu
đuối của mình. Hãy đến với Lời Đức Chúa Trời để được bảo
đảm về sự tha thứ. I Giăng 1:9
3. II Ti-mô-thê 1:12

Chương Năm
1. Trong sự đọc Kinh Thánh
Trong sự cầu nguyện
Trong sự chia sẻ kinh nghiệm của tôi với những người khác
Trong sự nương dựa nơi Đức Thánh Linh để Ngài hướng
dẫn tôi.
2. Hãy trình bày bằng lời của bạn.
3. Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời bằng lời của
tôi.
4. Lời cầu nguyện tôn vinh Đức Chúa Giê-su Christ và nhân
danh Ngài.
5. Hãy trình bày bằng lời của bạn.
6. Sự tạ ơn. Phi-líp 4:6-7
7. Hãy thuật lại bằng lời của bạn.
8. Có, bằng lời nói và hành động.

Chương Sáu
1. Đọc mọi sách của Kinh Thánh, nghiên cứu lịch sử đời sống
của những nhân vật nam và nữ trong Kinh Thánh.
Tìm kiếm những chủ đề lớn.
Nghiên cứu Kinh Thánh theo chương.
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Ghi nhớ các câu Kinh Thánh quan trọng nhất.
Viết xuống những điểm quan trọng nhất.

Chương Bảy
1. Khi tôi có sự nghi ngờ, thì tự hỏi mình những câu hỏi sau
đây:
Điều này đem vinh hiển hay làm ô danh Chúa?
Điều này làm đẹp lòng hay làm buồn lòng Chúa?
Điều này là vâng lời hay không vâng lời Đấng Christ và Lời
Ngài?
Điều này đặt tôi vào vị trí của các Cơ Đốc nhân khác, hay
vào vị trí của thế gian?
Điều này có khiến tôi ham muốn đọc lời Đức Chúa Trời hơn
không?
Cách cuối cùng để trả lời cho mọi câu hỏi đó là tự hỏi tôi:
“Chúa Giê-su sẽ làm gì?”

Chương Tám
1. Báp-tem bằng nước. Ma-thi-ơ 28:19-20, Rô-ma 6:4
Được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Công Vụ 1:8, Ê-phê-sô 5:18
Sống đời sống vinh hiển. Rô-ma 8:37
Dự Tiệc Thánh. I Cô-rinh-tô 11:25-26
2. Không. Đây là một việc làm vâng phục Đấng Christ và là
một lời chứng cho thế giới.
3. Tôi phải tin nhận, được cứu và tái sanh.
4. Để làm theo ý muốn toàn hảo của Đức Chúa Trời trong đời
sống tôi.
5. Để ghi nhớ sự hy sinh của Đấng Christ cho chúng ta. I Côrinh-tô 11:23-28

Chương Chín
1. Có
2. Rao truyền Phúc Âm
Nhận lãnh sức mạnh tâm linh
Vững vàng trong niềm tin Cơ Đốc.
3. Phải, để làm trọn Đại Mạng Lệnh rao giảng Phúc Âm cho
mọi người.
4. Ma-la-chi 3:10
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Chương Mười
1. Qua sự cầu nguyện. I Ti-mô-thê 2:1
Đọc một chương Kinh Thánh mỗi ngày.
Mỗi tuần nhân danh Chúa và vì sự vinh hiển của Ngài mà
thăm viếng một ai đó.
Mời ít nhất một người đi nhà thờ mỗi tuần.
Bằng lời của riêng bạn.
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