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Giới thiệu
Đã bao nhiêu lần người ta hỏi bạn rằng: “Anh/Chị có phải là Cơ Đốc nhân không?”
Bạn có nhớ được mình đã trả lời như thế nào trong những tình huống đó không? Bạn thấy
tức giận hay phì cười? Một số người vội nói rằng: “Tất nhiên là có rồi! Thế anh nghĩ tôi là ai,
người ngoại à?”
Bạn có thật sự biết liệu hôm nay mình có phải Cơ Đốc nhân hay không? Người ta có phải
đợi đến khi chết mới biết được là mình lên thiên đàng hay xuống địa ngục không?
Trải qua khóa học này, chúng tôi hy vọng trả lời cho bạn những câu này và nhiều câu
khác nữa. Mục đích của khóa học này là giải thích rõ bốn vấn đề sau.
1.

Trở thành Cơ Đốc nhân như thế nào?

2.

Tìm bằng chứng ở đâu để chứng minh rằng bạn là Cơ Đốc nhân?

3.

Có mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-su nghĩa là gì?

4.

Khi không biết mình có phải Cơ Đốc nhân hay không, bạn có thể làm gì?
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Chương 1

Một người trở thành Cơ Đốc nhân
như thế nào?
Trước khi biết chắc rằng mình là Cơ Đốc nhân thì bạn phải biết về việc trở thành
Cơ Đốc nhân. Không ai tình cờ trở thành Cơ Đốc nhân cả. Chúa không lừa ai trở thành người
theo Ngài cả. Nếu bạn muốn trở thành Cơ Đốc nhân thì bạn phải cam kết với Chúa Giê-su.
Ba điều dưới đây liên quan đến bước này:
Cam kết bằng tâm trí của mình
Cam kết bằng ý chí của mình
Cam kết bằng cảm xúc của mình
Hãy xem kỹ hơn từng cam kết trong ba cam kết trên:

A. Cam kết bằng tâm trí của mình
1. Bạn phải hiểu và tin những sự thật nhất định trong
Kinh thánh - những điều chỉ cho bạn biết cách
trở thành Cơ Đốc nhân
Khi trở thành Cơ Đốc nhân, bạn không thực hiện một “bước đức tin mù quáng.”
Quyết định trở thành Cơ Đốc nhân của bạn cần dựa trên những sự thật trong Kinh thánh,
những thực tế lịch sử được chứng minh qua các nghiên cứu khoa học và nghiên cứu của
nhiều học giả.
Nếu muốn trở thành Cơ Đốc nhân thì bạn không cần phải hiểu mọi thứ trong Kinh thánh.
Nhưng bạn phải hiểu những sự thật cơ bản liên quan đến việc trở thành Cơ Đốc nhân.
Đây không phải là những dạy dỗ thần học phức tạp. Những sự thật cơ bản trong Kinh thánh
đơn giản tới mức trẻ con cũng có thể hiểu được chúng.

2. Đây là những sự thật bạn cần biết về việc trở thành
Cơ Đốc nhân
1. Đức Chúa Trời có thật. Hê-bơ-rơ 11:6
2. Kinh thánh là đúng đắn. 2 Ti-mô-thê 3:16
3. Mình đã phạm tội vì không tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Rô-ma 3:23
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4. Đức Chúa Trời yêu mình và Ngài đã sai Con Một của Ngài - Chúa Giê-su Christ - đến
sống và chết cho mình. Giăng 3:16
5. Chúa Giê-su là Đấng duy nhất có thể tha thứ tội lỗi cho mình. Công vụ 4:12
6. Hình phạt của tội lỗi là sự chết (sự chết đời đời). Rô-ma 6:23
7. Mình có thể được cứu khỏi hình phạt của tội lỗi bằng cách thú nhận tội lỗi của mình với
Chúa Giê-su và xin Ngài tha thứ. 1 Giăng 1:19.
8. Mình có thể trở thành Cơ Đốc nhân bằng cách để Chúa Giê-su làm Chủ cuộc đời mình.
Rô-ma 10:9-10
Nếu bạn đã quyết định trở thành Cơ Đốc nhân thì hãy dành một phút để nghĩ lại về
thời điểm đó. Hãy xem lại tám sự thật trên một lần nữa. Trước khi trở thành Cơ Đốc nhân,
người khác đã giải thích rõ cho bạn (những) sự thật nào trong tám sự thật trên? Trước khi
trở thành Cơ Đốc nhân, người khác chưa giải thích rõ cho bạn (những) sự thật nào trong tám
sự thật trên? Điều này có khiến tâm trí bạn lúng túng không biết trở thành Cơ Đốc nhân
thực chất là thế nào?
Ở đây, chúng ta cần cẩn thận, đừng đặt Chúa trong một khuôn khổ và nói rằng trước khi
tha thứ tội lỗi cho một người nào đó, Ngài phải làm theo danh sách các sự thật của chúng ta.
Đức Chúa Trời nhìn thấu tấm lòng của con người. Nếu họ đến với Chúa và thật lòng muốn
biết Ngài cũng như được giải phóng khỏi tội lỗi thì Chúa sẽ tiếp nhận họ. Trong Giăng 6:37,
Chúa Giê-su nói rằng: “người nào đến với Ta, Ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ!”
Nhưng vấn đề này có một khía cạnh khác. Một số người cảm thấy buồn và cầu nguyện
với Chúa, rồi họ cho rằng mọi thứ sẽ thay đổi chỉ vì họ đã cầu nguyện. Vài ngày hay vài tuần
sau, họ không thấy cuộc sống mình có thay đổi gì nên kết luận rằng: “Đức Chúa Trời chắc là
không có thật. Hoặc mọi điều về Cơ Đốc giáo đều là giả dối.” Vấn đề ở chỗ họ chưa bao giờ
trải nghiệm sự cứu rỗi thật sự. Ai đó đã cố gắng để người đó đưa ra quyết định quá
nhanh chóng - khi họ còn chưa thực sự hiểu trở thành Cơ Đốc nhân có nghĩa là gì.

B. Cam kết bằng ý chí của mình
Khi một đứa trẻ được sinh ra trên thế giới này, cha mẹ không phải ngày nào cũng đến và
hỏi nó năm câu về những gì nó muốn làm trong hôm đó. Đứa trẻ chưa đủ trưởng thành để
lựa chọn hay đưa ra quyết định. Điều ngày trái ngược hoàn toàn với việc trở thành
Cơ Đốc nhân. Đứa trẻ đó không có quyền lựa chọn là mình có sinh ra hay không. Nhưng
mỗi người đều có quyền lựa chọn xem mình có “sinh lại” hay không. Bạn cần lựa chọn để
trở thành một Cơ Đốc nhân và trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Không ai có thể đưa ra
quyết định này thay bạn.
Không phải bạn đang quyết định “thử một tôn giáo” nào đó với những cảm xúc nhất định
bên trong mà bạn đang quyết định xem ai là Chủ đời sống mình. Lựa chọn của bạn có
liên quan đến một người nữa, đó là chính Chúa. Hoặc là bạn tiếp nhận Chúa, hoặc là bạn
chối bỏ Ngài.
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1. Bạn cần hiểu trở thành Cơ Đốc nhân có nghĩa là gì
Đức Chúa Trời sẽ không chấp nhận những quyết định thiếu suy xét. Nếu muốn trở thành
Cơ Đốc nhân thì bạn phải biết mình đang làm gì. Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn hiểu được rằng
dâng đời sống cho Chúa là như thế nào. Bạn phải hiểu rằng mình có trách nhiệm gì trong
quyết định đó. Bạn phải thú nhận tội lỗi của mình, tức là thừa nhận với Chúa rằng bạn đã
vi phạm luật pháp của Ngài. Bạn phải quyết định quay lưng lại với tội lỗi và bắt đầu
bước theo Chúa Giê-su và sự dạy dỗ của Ngài.
Gia-cơ 1:21
Vì thế, hãy bỏ tất cả những điều ô uế, gian ác đang lan tràn, lấy lòng mềm mại
nhận lấy lời Chúa đã trồng trong anh chị em, là lời có khả năng cứu rỗi linh hồn
anh chị em.
Trước khi đưa ra cam kết bằng ý chí của mình, bạn phải hiểu rằng trở thành Cơ Đốc nhân
là như thế nào. Nếu bạn không thật sự hiểu được những gì mình cam kết thực hiện thì trong
những ngày và những tuần kế tiếp, nghi ngờ sẽ thường xuyên ghé thăm bạn. Hãy tìm hiểu kỹ
sự thật và biết mình đang bước vào điều gì. Nhưng đồng thời bạn cũng phải nhận ra rằng
mình sẽ không thể hiểu hết mọi thứ về đời sống Cơ Đốc trước khi quyết định bước theo
Đấng Christ. Bạn chỉ có thể hiểu một số phần trong đời sống Cơ Đốc sau khi bắt đầu sống
đời sống đó. Nếu bạn có nhiều thắc mắc về vấn đề này, hãy cầu nguyện và hỏi Chúa.
Hãy cầu xin sự giúp đỡ của Ngài.

2. Bạn cần quyết định trở thành Cơ Đốc nhân
Khi đã hiểu rõ những sự thật đó, bạn sẽ phải lựa chọn. Hãy dừng lại và cân nhắc
tầm quan trọng của quyết định này. Bạn phải quyết định thừa nhận với Chúa rằng bạn đã
phạm tội. Bạn phải chọn Chúa là Chủ đời sống mình. Bạn phải làm nhiều thứ hơn là chỉ nghĩ
về nó. Bạn phải ra quyết định hay cam kết. Trong Cựu Ước, Giô-suê cũng thách thức những
người theo mình như vậy. Ông kêu gọi họ lựa chọn giữa việc phục vụ Đức Chúa Trời thực sự
của thiên đàng hoặc những thần giả dối của dân ngoại.
Giô-suê 24:14-15
14Vậy,

bây giờ hãy kính sợ CHÚA và hết lòng trung tín phục sự Ngài. Hãy
ném bỏ các thần mà tổ tiên các ngươi đã thờ phượng bên kia Sông Lớn và tại
Ai-cập mà phục sự CHÚA. 15Nhưng nếu các ngươi không thích phụng sự CHÚA
thì ngày nay hãy chọn ai mà các ngươi muốn phụng sự, hoặc các thần mà tổ tiên
đã phụng sự bên kia Sông Lớn, hoặc các thần của dân A-mô-rít trong lãnh thổ
các ngươi đang ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự CHÚA.
Bạn phải đặt niềm tin nơi Chúa rằng Ngài sẽ thực hiện những điều Kinh thánh chép.
Bạn không thể sai khiến Chúa tha thứ tội lỗi cho mình mà chỉ có thể thú nhận tội lỗi của mình
mà thôi. Nhưng Chúa không bắt bạn phải bỏ hết mọi thói quen tội lỗi rồi mới được trở thành
Cơ Đốc nhân. Ngài cần một quyết định. Bạn phải chọn xem mình sẽ phục vụ ai. Nếu bạn
chọn Chúa Giê-su làm Chủ đời sống mình thì Ngài sẽ cho bạn năng lực để thay đổi lối sống.
Đây là một tiến trình tăng trưởng mất cả đời người. Nhưng quyết định trở thành
Cơ Đốc nhân chỉ mất vài phút, cũng như đứa trẻ chỉ mất một thời gian ngắn để chui ra từ
bụng mẹ.
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Bạn phải hiểu rằng mình đang cam kết cho cả phần đời còn lại. Đức Chúa Trời không tìm
những người trở thành Cơ Đốc nhân trong một hai tuần cho tới khi họ giải quyết được vấn đề
đang gặp phải. Ngài sẽ ban cho bạn năng lực - đức tin - để đưa ra quyết định đúng đắn.
Nhưng bạn là người lựa chọn vì Ngài sẽ không ép bạn trở thành con Ngài.

3. Với sự giúp đỡ của Chúa, bạn phải đi đến cùng và
thực hiện những gì bạn đã quyết định thực hiện
Khi đã quyết định thì bạn phải hành động dựa trên quyết định đó. Bạn phải gánh
trách nhiệm của mình. Chúa mong đợi bạn làm gì? Ngài muốn bạn thú nhận tội lỗi của mình
(xem I Giăng 1:9), vâng phục Chúa (Gia-cơ 1:21) và lắng nghe Đức Thánh Linh khi Ngài
cáo trách tội lỗi của bạn (Giăng 16:8). Khi quyết định trở thành Cơ Đốc nhân, bạn giống như
“được sinh lại.” Giờ đây, vì bạn đã sống như con của Đức Chúa Trời, bạn cần tăng trưởng và
sống động về mặt tâm linh. Kinh thánh đầy những dạy dỗ thực tế về cách làm điều này.
Chúa sẽ hướng dẫn và giúp đỡ bạn. Ngài sẽ không bỏ rơi bạn.
Gia-cơ 2:24
Anh chị em thấy con người được công chính bởi hành động, chứ không phải chỉ
bởi đức tin mà thôi.
Bạn cần hành động dựa trên quyết định của mình. (Xem Hê-bơ-rơ 12:1-2.) Đồng thời,
cũng hãy biết rằng khi bạn quyết định trở thành Cơ Đốc nhân, Chúa cũng đáp lời bạn bằng
hành động. Ngài đáp lời bằng cách tha thứ tội lỗi cho bạn và giải phóng bạn khỏi quyền lực
mà tội lỗi đã đè nặng trên bạn.
1 Giăng 1:9
Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ
tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.
Với sự giúp đỡ của Chúa, bạn có thể đi đến cùng với quyết định quan trọng nhất cuộc đời
của mình. Đầu tiên, bạn cam kết trong tâm trí để hiểu sự thật. Sau đó bạn phải cam kết trong
ý chí và quyết định bước theo Chúa Giê-su. Bây giờ bạn cần đặt cảm xúc của mình trong
quá trình quyết định này.

C. Cam kết bằng cảm xúc của mình
Cảm xúc là một phần quan trọng của mỗi người chúng ta và chúng có liên quan đến việc
trở thành Cơ Đốc nhân. Bạn cần hiểu rõ xem cảm xúc liên quan đến việc trở thành
Cơ Đốc nhân như thế nào

1. Cảm xúc liên quan đến việc trở thành Cơ Đốc nhân
như thế nào?
a.

Tất cả chúng ta đều phản ứng với hoàn cảnh theo cách
khác nhau
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Hãy nghĩ về một vài người bạn của bạn. Bạn có biết một ai đó rất dễ hứng chí mà cũng rất
dễ xúc động không? Bạn đã bao giờ gặp một người không bao giờ thể hiện bất cứ một
cảm xúc gì chưa? Có khi bạn lại tự hỏi rằng không biết tim người đó có phải sắt đá không.
Tất cả chúng ta đều phản ứng với những tình huống gặp phải trong ngày theo các cách khác
nhau.
Có ai hứa với bạn rằng bạn sẽ cảm thấy khác đi khi trở thành Cơ Đốc nhân không?
Họ có kể với bạn về tình yêu thương, sự vui mừng và bình an đến ngập tràn trên đời sống họ
khi họ cầu nguyện để trở thành Cơ Đốc nhân không? Hãy cẩn thận với lời hứa của họ rằng
bạn cũng có thể cảm thấy như vậy. Có thể bạn cảm thấy thế thật. Nếu vậy thì tốt quá!
Hãy cảm tạ Chúa vì bạn có tâm trạng tốt.
Nhưng những người khác đã cầu nguyện cùng một lời cầu nguyện như vậy mà không
thấy gì cả. Hà đã suy nghĩ rất kỹ những điều Kinh thánh nói về việc trở thành Cơ Đốc nhân.
Cô biết rằng nếu cô quyết định trở thành Cơ Đốc nhân thì điều đó sẽ tác động đến phần đời
còn lại của mình. Tin rằng đó là quyết định đúng đắn, cô cầu nguyện với Chúa, thú nhận
tội lỗi của mình và mời Chúa Giê-su trở thành Chủ đời sống cô. Rồi cô chờ đợi. Chẳng có gì
xảy ra cả. Cô chẳng cảm thấy gì. Rồi cô cầu nguyện lại, cẩn thận cầu nguyện với tấm lòng
hết sức thành thật. Cô lại đợi mà chẳng có gì xảy ra cả. Cô cầu nguyện thêm lần thứ ba mà
vẫn vậy. Cuối cùng cô gọi cho một người bạn là Cơ Đốc nhân và kể lể sự tình. Bạn cô nói
rằng: “Đừng lo Hà ạ, cậu sẽ sớm cảm nhận được thôi.”
Hà đã hai lần là nạn nhân của lời khuyên tệ hại. Người ta hứa với cô rằng khi trở thành
Cơ Đốc nhân thì cô sẽ cảm thấy tràn ngập vui mừng và bình an. Điều này không xảy ra khi
cô cầu nguyện. Người bạn đưa ra lời khuyên cũng tệ không kém. Không có câu Kinh thánh
nào hứa rằng: “Ngay sau khi trở thành Cơ Đốc nhân thì anh chị em sẽ cảm thấy sự vui mừng,
tình yêu thương và sự bình an.”
Đúng là một số Cơ Đốc nhân có trải nghiệm cảm xúc mạnh mẽ khi đến với Chúa Giê-su.
Nhưng nhiều người khác không cảm thấy gì cả. Thật ra thì Hà đã lo lắng tới vài tuần sau.
Mỗi khi cô mắng con mình, cô cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Sau này cô mới biết rằng
chính Đức Thánh Linh đã nhắc nhở cô rằng cô cần thay đổi hành vi đối với con cái.
Cô không phải là người duy nhất thấy rằng trở thành Cơ Đốc nhân còn khổ sở hơn trước.

b.

Cảm xúc của bạn thay đổi

Tuy nhiên Hà cũng trải qua nhiều cảm xúc tích cực sau nhiều tuần và nhiều tháng sau khi
quyết định trở thành Cơ Đốc nhân. Khi nhìn lại, cô không hối hận về quyết định đó.
Hoàn cảnh của cô chỉ rõ rằng đúng là cảm xúc của chúng ta thay đổi sau khi trở thành
Cơ Đốc nhân. Nhưng chúng ta cần cẩn thận với việc ngày nào cũng mong chờ Chúa đổ đầy
tình yêu thương, sự vui mừng và bình an. Đó không phải hiện thực.
Đôi khi cảm xúc của chúng ta thay đổi rất nhanh. Hôm nay bạn có thể thấy rất gần với
Chúa nhưng ngày mai chẳng cảm thấy gì ngoài sự tức giận, chán nản và thất vọng. Như vậy
có nghĩa là bạn đã mất sự cứu rỗi sao? KHÔNG! Hãy chấp nhận sự thật rằng bạn là
con người và cảm xúc của bạn thay đổi. Đó là điều bình thường. Đừng cố gắng quay lại và
tìm kiếm cảm giác giống hệt với tuần trước, tháng trước hoặc với ngày bạn trở thành
Cơ Đốc nhân. Hãy nhìn lên Chúa để đón nhận phước hạnh cho từng ngày. Điều này có thể
đem đến những hoàn cảnh mà bạn dễ dàng trải nghiệm sự vui mừng và bình an. Những ngày
khác sẽ đem đến sự thử thách khi sự tức giận và buồn rầu sẽ tràn đến.
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c.

Khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân, bạn nên để cảm xúc
của mình ở vị trí thứ ba

Khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân thì cảm xúc quan trọng như thế nào? Chúa có muốn bạn
phớt lờ chúng không. Không. Nhưng chúng nên ở vị trí thứ ba. Điều đầu tiên và quan trọng
nhất là những sự thật nhất định trong Kinh thánh - những điều chỉ cho bạn biết cách trở thành
Cơ Đốc nhân. Thứ hai là đức tin (năng lực) mà Chúa ban cho bạn để hành động dựa trên
những thực tế đó - để làm theo chúng và trở thành Cơ Đốc nhân.

Hãy so sánh ba điều này – sự thật, đức tin và cảm xúc – với một căn nhà. Móng nhà
tượng trưng cho các sự thật trong Kinh thánh – những điều chỉ cho chúng ta cách trở thành
Cơ Đốc nhân. Tường, mái nhà, cửa sổ,… tượng trưng cho đức tin mà Chúa đã ban để
chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân. Ngài ban cho chúng ta quyền năng để thực sự thay đổi
đời sống mình. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt. Có thể so sánh cảm xúc của chúng ta với
lò sưởi trong nhà. Cảm xúc giúp chúng ta tận hưởng mỗi ngày như cái lò sưởi ấm căn nhà
trong ngày đông lạnh lẽo.
Cảm xúc rất quan trọng vì Chúa tạo nên chúng ta là những con người nhạy bén và có
tình cảm. Nhưng cảm giác của chúng ta khi trở thành Cơ Đốc nhân không quan trọng bằng
việc hiểu và vâng theo các sự thật trong Kinh thánh – những điều chỉ cho chúng ta cách
trở thành Cơ Đốc nhân.
Khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân, Đức Chúa Trời hứa sẽ tha thứ cho tội lỗi của bạn, gột rửa
đời sống bạn và ban sự sống mới cho tâm linh của bạn. Ngài hứa sẽ đến và sống trong bạn.
Bạn không cần phải cảm thấy khác đi để trở thành Cơ Đốc nhân. Mọi thay đổi trong cảm xúc
mà bản trải nghiệm chỉ đơn giản là lợi ích kèm theo sự thay đổi thật sự mà Chúa làm trên
đời sống bạn. Hãy đặt sự tin cậy của mình vào Lời Đức Chúa Trời - Kinh thánh - chứ không
phải cảm xúc của bạn.
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2. Cảm xúc có liên quan gì đến việc bạn trở thành
Cơ Đốc nhân?
Nhiều người thật sự cảm thấy có nhiều cảm xúc trước và sau khi trở thành Cơ Đốc nhân.
Trước khi một người trở thành Cơ Đốc nhân, họ thường trải qua cảm giác tội lỗi là điều
không thể phớt lờ. Đây thường là công việc của Đức Thánh Linh: Ngài nhắc nhở bạn những
tội lỗi mà bạn chưa thú nhận trong đời sống mình.
Sự hào hứng, bình an và vui mừng là những cảm xúc người ta thường gặp khi trở thành
Cơ Đốc nhân. Kiểm tra phần ghi chép trên lớp và Dự án 2: “Cảm xúc” trong Hướng dẫn học
để biết thêm thông tin về chủ đề này.
Dưới đây là một vài câu Kinh thánh chỉ ra cảm xúc có liên quan gì đến việc bạn trở thành
Cơ Đốc nhân.
Thi thiên 51:1-2

Lu-ca 19:5

Thi thiên 32:5

Giăng 14:27

Gia-cơ 4:8-10

3. Học cách mà Chúa Giê-su muốn bạn thể hiện cảm
xúc của mình mỗi ngày
Nếu Chúa Giê-su đã là Chủ đời sống của bạn thì bạn cần biết Chúa Giê-su muốn bạn
thể hiện cảm xúc của mình trong đời sống thường ngày như thế nào. Chúa không muốn bạn
phớt lờ cảm xúc của mình. Kinh thánh nói nhiều đến cách bộc lộ cảm xúc.

a.

Đặt cảm xúc của mình dưới sự dẫn dắt của
Chúa Giê-su Christ

Đừng để cảm xúc của bạn kiểm soát quyết định hay thái độ của bạn. Nhiều người trong
chúng ta xuất thân từ chỗ chỉ làm những điều mình thích làm. Chúng ta sẽ tránh mọi thứ mà
mình không thích. Với những người khác thì tức giận là cảm xúc chủ đạo. Sợ hãi cũng có thể
là một ông chủ quyền lực trong đời sống bạn.
Bạn cần đến với Chúa và nói với Ngài rằng bạn đặt cảm xúc của mình dưới sự dẫn dắt
của Ngài. Bạn muốn học cách thể hiện cảm xúc theo cách khiến Chúa hài lòng. Bạn cũng cần
thực tế nữa. Cách thể hiện cảm xúc thường là phần sâu thẳm nhất trong tính cách của bạn.
Chỉ cầu nguyện với Chúa và cam kết lĩnh vực này của đời sống mình với Chúa không phải
lúc nào cũng đem đến sự thay đổi ngay tức khắc.
Hãy cam kết với Chúa một cách thành thật và bắt đầu tìm hiểu những gì Kinh thánh nói
về những cảm xúc khác nhau mà bạn thể hiện. Dùng mục lục để tìm những câu Kinh thánh
nói đến những cảm xúc này - tức giận, yêu thương, sợ hãi, bình an, tội lỗi, vui mừng hay
hạnh phúc, buồn bã hay rầu rĩ. Tìm cách thực hành những điều Chúa bảo bạn làm liên quan
đến việc thể hiện cảm xúc trong những tình huống khác nhau.
Rô-ma 12:1-2 nói đến việc cam kết với Đức Chúa Trời và bắt đầu công việc đổi mới
tâm trí mình. Khi bạn có tấm lòng cởi mở để tăng trưởng, Đức Thánh Linh sẽ dẫn bạn vào
mọi lẽ thật.
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b.

Học cách xác định cảm xúc của mình một cách
đúng đắn

Nếu muốn đặt cảm xúc của mình dưới sự dẫn dắt của Chúa Giê-su Christ thì bạn sẽ phải
sẵn sàng thừa nhận cảm xúc mà mình đang trải qua. Ở đây, việc học cách xác định cảm xúc
của mình một cách đúng đắn là một bước quan trọng.
Đôi khi người ta sợ đối diện với chính mình và cảm xúc của mình. Bạn không có gì phải
sợ hãi cả. Đức Chúa Trời có quyền năng để giúp bạn sống một đời sống tin Chúa cân bằng.
Ngài có thể chỉ cho bạn cách trưởng thành về mặt tình cảm.
Hãy dành một vài phút và nghĩ về những điều khác nhau mà bạn đã trải qua trong
vài ngày gần đây. Bạn có nghĩ đến thời điểm mà bạn cảm thấy
cô đơn?
vui mừng?
lúng túng?
buồn rầu?
thất vọng?
tức giận?
Bạn có thể nhớ đến thời điểm mà bạn từng trải cảm xúc
sợ hãi?
tội lỗi?
yêu mến?
bình an?
Biết đặt đúng tên cho cảm xúc của mình là một bước quan trọng để thể hiện nó theo cách
mà Chúa muốn. Mỗi ngày, hãy dành thời gian để nghĩ đến một số những điều khác nhau mà
bạn đã trải qua và cố gắng nhớ xem lúc đó bạn cảm thấy cảm xúc gì. Cảm xúc chẳng có gì là
tội lỗi cả nên đừng sợ, hãy thành thật với chính mình. Nếu bạn tức giận thì hãy thừa nhận
điều đó với chính mình. Bạn có thể mong rằng mình không thể hiện cảm xúc đó tại thời điểm
đó, nhưng hãy sẵn sàng đối mặt với sự thật.
Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời tạo ra bạn có cảm xúc. Chúng không phải là tội lỗi.
Chúng ta phạm tội khi để cảm xúc của mình hủy hoại và làm những người khác tổn thương.
Hãy cầu nguyện điều này với Chúa: “Chúa ơi, xin giúp con nhận biết được cảm xúc của
mình. Con muốn Ngài - chứ không phải cảm xúc của con - kiểm soát đời sống con giờ này.

c.

Học cách giải tỏa cảm xúc qua lời cầu nguyện

Nhiều khi điều ích lợi nhất mà chúng ta có thể làm là nói cho người khác biết mình
thật sự cảm thấy như thế nào. Khi trút bỏ bỏ cái ách đó khỏi vai mình thì chúng ta sẽ
cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Rất tiếc là nhiều khi chúng ta trút những bực dọc của mình lên
bạn bè hoặc người thân, khiến họ tổn thương hay tức giận.
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Một trong những cách tốt nhất để giải tỏa những cảm xúc bực dọc là trò chuyện với Chúa.
Đó có thể là cách tốt nhất nhưng chắc hẳn không phải là cách dễ dàng nhất với bạn.
Vua Đa-vít trong Cựu Ước là một người thành thạo kỹ năng này.
Nếu dành thời gian đọc kỹ sách Thi thiên thì bạn sẽ thấy vua Đa-vít nói những điều rất
mạnh mẽ, thậm chí là độc ác về kẻ thù của mình. Nhiều khi Đa-vít xin Chúa tiêu diệt
hoàn toàn kẻ thù của mình. Nhưng bạn không đọc thấy rằng Đa-vít nổi trận lôi đình, sai
các tướng dưới quyền mình tiêu diệt những người đó.
Đa-vít đã biết bí mật của việc thành thật với Chúa về cảm xúc của mình. Bạn cũng có thể
làm như vậy. Chúa không ngạc nhiên với cảm xúc của bạn. Vì Ngài là Chúa nên Ngài đã biết
mọi điều diễn ra trong bạn. Vì vậy, hãy nói cho Chúa biết cảm giác của bạn. Sau đó hãy xin
Ngài ban cho bạn tình yêu và sự bình an của Ngài để bạn có thể đến và đối xử với người đó
cách nhẹ nhàng và tử tế.

d.

Học cách nói rõ cảm xúc của mình cho người khác biết

Nhiều người trong chúng ta thể hiện cảm xúc của mình với người khác khá tốt. Nhưng
chúng ta thường thể hiện cảm xúc của mình bằng những phản ứng khác nhau. Khi tức giận thì
chúng ta la hét, ném các đồ vật như bát đĩa, sách vở. Khi buồn thì chúng ta khóc. Khi
thất vọng thì chúng ta thể hiện cảm xúc đó bằng thái độ chán ghét mọi thứ xảy ra trong ngày.
Chúng ta cần học cách nói cảm xúc của mình với những người khác. Hãy thành thật
nhưng đồng thời cũng thể hiện cảm xúc theo cách bày tỏ sự tôn trọng với người đó.
Nếu thấy mình bắt đầu tức giận ai đó, hãy nói một điều tương tự như thế này:
“Tớ bắt đầu thấy tức vụ này rồi đấy. Hay mình nói chuyện sau nhé,
tớ cần chút thời gian để bình tĩnh lại và tìm hiểu rõ vấn đề này!”
Có thể rất khó để nói câu này với giọng bình thường, nhưng nếu bạn luyện tập và
quyết tâm thì bạn có thể đạt được mục tiêu đó.
Khi nói cảm xúc của mình với những người khác, bạn cần làm rõ rằng những cảm xúc đó
là do bạn. Bạn không trách người đó vì làm mình cảm thấy như vậy. Không ai buộc bạn phải
tức giận cả. Bạn chọn đáp lại bằng sự tức giận vì những điều người đó nói.
Cuốn “Why Am I Afraid to Tell You Who I Am? (Tạm dịch: Tại Sao Tôi Sợ Nói Cho
Bạn Biết Con Người Tôi?) đưa ra rất nhiều ý tưởng thực tế về cách thể hiện cảm xúc của bạn
và giao tiếp với những người khác.

e.

Học cách bộc lộ cảm xúc rõ ràng hơn

Sau khi trở thành Cơ Đốc nhân, hầu hết những người mới tin Chúa đều thấy mình rơi vào
nhiều thay đổi trong cảm xúc. Bạn cần tập trung vào việc phát triển và thể hiện những
cảm xúc có thể giúp bạn phục vụ Chúa tốt hơn. Bình an là một trong những cảm xúc mà
Chúa hứa sẽ giúp chúng ta có được.
Giăng 14:27
Ta để lại sự bình an cho các con. Sự bình an Ta ban cho các con không phải như
của thế gian cho. Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi.
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Lời hứa Chúa Giê-su đã nói là dành cho bạn. Dù quanh bạn có nhiều khó khăn đến đâu
thì bạn vẫn có thể nếm trải sự bình an của Chúa ở trong lòng mình.
Nhưng những cảm xúc khác cũng có thể cướp mất sự bình an này khỏi bạn. Nếu bạn
tức giận hay để sự lo lắng choán hết tâm trí của mình thì bạn sẽ mau chóng đẩy mọi sự
bình an của Chúa ra khỏi cuộc sống mình. Đó là lý do tại sao bạn cần học cách bộc lộ
cảm xúc của mình một cách rõ ràng hơn. Hãy học cách tích cực thể hiện sự bình an và
tình yêu thương của Chúa. Có thể bạn sẽ mất cả đời để phát triển điều này, nhưng đây là
mục tiêu đáng theo đuổi.
Trong những tình huống mà bạn thường thể hiện sự tức giận, hãy cố gắng thể hiện
sự buồn rầu, lòng đồng cảm và tình yêu thương với người đó. Khám phá những biểu hiện
cảm xúc mới có thể là phần thưởng cho đời sống tin Chúa của bạn. Điều quan trọng nhất là
đặt Chúa Giê-su lên hàng đầu và Ngài sẽ dẫn dắt bạn để hiểu sâu sắc hơn những lẽ thật của
Ngài.

f.

Cẩn thận với những Cơ Đốc nhân “nghiện cảm xúc”

Một trong những hiểu lầm của một số Cơ Đốc nhân về đời sống mới này là nhấn mạnh
quá nhiều đến “cảm xúc tích cực mà Chúa ban cho bạn.” Họ dạy rằng bạn có thể “phiêu cùng
Chúa Giê-su.” Nếu bạn trở thành Cơ Đốc nhân và vâng theo sự dạy dỗ của Ngài thì bạn sẽ
luôn có sự vui mừng, bình an và mọi cảm xúc tuyệt vời khác kèm theo “cuộc sống tốt lành.”
Đừng rơi vào cái bẫy luôn cố gắng tìm kiếm những cao trào cảm xúc đó. Đúng là Chúa
muốn bạn nếm trải sự vui mừng mà bình an đến cùng với sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng có
được điều quan trọng nhất - sự cứu rỗi cũng có nghĩa là có những lợi ích kèm theo. Bạn cần
tìm kiếm Chúa để biết Ngài nhiều hơn chứ không tìm kiếm những cảm xúc tích cực. Khi biết
Ngài nhiều hơn, bạn có thể khám phá ra nhiều cách để tận hưởng tình yêu thương, sự bình an
và vui mừng.
Kể cả những Cơ Đốc nhân vĩ đại nhất trên thế giới cũng phải trải qua những thời kỳ
khó khăn, đơn độc và thất vọng. Đôi khi họ chán nản. Chúng ta cần nhớ rằng dù chúng ta
cảm thấy như thế nào thì Chúa vẫn ở cùng chúng ta và Chúa hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ
xa lìa hay rời bỏ chúng ta.
Tại sao chúng ta lại mất đi những cảm xúc tích cực khi trở thành Cơ Đốc nhân được một
thời gian ngắn? Hoặc những cảm xúc tích cực chẳng bao giờ đến trên đời sống bạn?
Đừng ngạc nhiên khi bạn không có được chúng hoặc chúng cứ dần biến mất. Chúa không
bao giờ hứa rằng khi trở thành Cơ Đốc nhân thì bạn sẽ cảm thấy khác đi. Nhưng Ngài có nói
rằng bạn sẽ khác đi, và đó mới là điều thật sự quan trọng. 2 Cô-rinh-tô 5:17 nói rằng nếu
bất kỳ ai trở thành Cơ Đốc nhân thì “Người đó là một tạo vật mới” hay một con người mới.
Ở đây không hứa rằng bạn sẽ “cảm thấy” như một người mới.
Đôi khi Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào những thử thách để giúp chúng ta tăng trưởng.
Đôi khi Ngài có thể lấy lại những cảm xúc đó để dạy bạn không phụ thuộc vào chúng.
Ngài muốn bạn đứng vững trong cam kết với Ngài ngay cả khi bạn không cảm thấy
sự hiện diện hoặc tình yêu và sự bình an của Ngài. Nếu đặt Chúa lên trước nhất thì bạn sẽ
thấy rằng sự bình an, vui mừng và tình yêu thương của Ngài cùng bất kỳ cảm xúc nào mà
Ngài mang lại đều tốt hơn những điều Sa-tan đưa đến rất nhiều.
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Chương 2

Tìm bằng chứng ở đâu để chứng minh
rằng mình là Cơ Đốc nhân?
Khi bạn đã quyết định trở thành Cơ Đốc nhân thì làm thế nào để bạn biết chắc rằng mình
là Cơ Đốc nhân thật? Bạn cần tìm bằng chứng nào để chứng tỏ rằng mình là Cơ Đốc nhân?
Tìm ở đâu? Khi Sa-tan mang đến sự nghi ngờ trong tâm trí của bạn, bạn có thể chỉ ra điều gì
để chứng minh rằng bạn là Cơ Đốc nhân?
Những thay đổi quan trọng cần bắt đầu diễn ra trong đời sống của người đã trở thành
Cơ Đốc nhân. Một số thay đổi đến rất nhanh chóng; số khác cần một thời gian dài.
Nhưng người mới tin Chúa cần chỉ ra được một số bằng chứng chỉ rõ rằng Chúa Giê-su đang
thay đổi đời sống họ.
Là người mới tin Chúa, bạn cũng có thể dựa vào Kinh thánh và Đức Thánh Linh để có
những bằng chứng chỉ ra rằng mình là Cơ Đốc nhân. Hãy xem kỹ hơn để biết cách dùng hai
điều này khi chứng minh một người có phải là Cơ Đốc nhân hay không.

A. Kinh thánh
Kinh thánh là một cuốn sách đặc biệt với Cơ Đốc nhân. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính
Ngài cho chúng ta qua Kinh thánh, và Ngài đã ban sự dạy dỗ rõ ràng về cách mà Ngài muốn
chúng ta sống theo. Kế hoạch Chúa dành cho chúng ta rất đơn giản; ngay cả trẻ con cũng có
thể vâng theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời.

1. Kinh thánh có những sự thật cơ bản để dạy bạn
cách trở thành Cơ Đốc nhân.
Những sự thật này được nói đến trong trang 5 và trang 6 của sách này. Cũng hãy xem
trong 1 Giăng 5:9-13 và Rô-ma 10:9-12. Người mới tin Chúa cần đọc Kinh thánh và tự mình
hiểu những điều Chúa nói trong cuốn sách của Ngài. Đừng dựa dẫm vào những điều người
khác nói về lời Chúa - hãy tự đọc nó và cầu xin Đức Thánh Linh giúp bạn hiểu được lẽ thật
của Đức Chúa Trời.
Khi bạn đọc Kinh thánh, bạn cần chắc chắn rằng mình hiểu đúng những gì mình đọc.
Khi chỉ đọc một phần của phân đoạn hoặc một chương trong Kinh thánh, bạn rất dễ xuyên tạc
ý nghĩa trọn vẹn của phân đoạn hay chương đó. Ví dụ như Kinh thánh nói rằng “không có
Đức Chúa Trời.” Điều này dường như trái ngược với hàng trăm câu Kinh thánh khác chỉ rõ
rằng có Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi bạn đọc cả câu thì Thi thiên 14:1 nói rằng:
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“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Không có Đức Chúa Trời.” Khi bạn đọc Kinh thánh, hãy
đảm bảo rằng mình hiểu trọn ý.
Dành thời gian để tìm hiểu xem Chúa nói gì về cách trở thành một trong những người con
đặc biệt của Đức Chúa Trời. Hãy viết những câu đó ra để khi bắt đầu nghi ngờ việc mình là
Cơ Đốc nhân, bạn có thể nhìn vào những câu đó. Chúng đưa ra bằng chứng rõ ràng rằng bạn
là Cơ Đốc nhân.

2. Bạn phải vâng theo sự dạy dỗ trong Kinh thánh.
Nếu muốn trở thành Cơ Đốc nhân thì chỉ hiểu các sự thật nói đến cách trở thành
Cơ Đốc nhân không thôi là chưa đủ. Bạn phải vâng theo những sự thật này. Như vậy, bạn sẽ
yên tâm rằng mình là Cơ Đốc nhân.
Chỉ biết những điều Kinh thánh nói về việc trở thành Cơ Đốc nhân sẽ không thể nào
chứng minh rõ được rằng bạn là Cơ Đốc nhân. Nhưng nếu bạn có thể nói rằng “Tôi vâng theo
những hướng dẫn trong Kinh thánh,” thì bạn hoàn toàn có thể tự tin rằng bạn là con của
Đức Chúa Trời. Hãy xem Gia-cơ 1:19-27.
Vâng theo sự dạy dỗ của Chúa nghĩa là bạn đã tạo ra bằng chứng cá nhân rằng mình là
Cơ Đốc nhân. Nếu ai đó yêu cầu bạn chứng minh mình là Cơ Đốc nhân thì bạn có thể dùng
những lý lẽ lô-gíc để trình bày những sự thật trong Kinh thánh. Đó là điều đúng đắn.
Nhưng bạn càng có bằng chứng thuyết phục hơn khi chỉ ra những dạy dỗ cụ thể trong Kinh
thánh mà mình đang vâng theo và cho họ biết kết quả.

3. Những sự thật trong Kinh thánh không hề thay đổi.
Kinh thánh là một cuốn sách cổ xưa. Những sách đầu tiên được viết vào khoảng 4000
năm trước và cuốn sách cuối cùng được viết gần 2000 năm trước. Thông tin trong cuốn sách
cổ này có phải là bằng chứng đáng tin cậy để chứng minh một người là Cơ Đốc nhân không?
Có chứ! Chúng ta có thể hoàn toàn tự tin rằng Kinh thánh mà chúng ta có ngày nay là bản sao
chính xác của những văn tự ban đầu. Có hàng ngàn bản sao cổ của các sách Kinh thánh.
Một số bản sao được chép lại chỉ vài trăm năm sau khi các sách ban đầu được viết ra.
Một lý do khác khiến chúng ta hoàn toàn tự tin rằng Kinh thánh đáng tin cậy là nhìn vào
những điều Chúa Giê-su nói về Kinh thánh. Cũng hãy xem Ma-thi-ơ 5:17-18, Ma-thi-ơ 24:35
và Lu-ca 16:17.
Ma-thi-ơ 5:17-18
17“Đừng

nghĩ rằng Ta đến để hủy bỏ Kinh Luật và Kinh Tiên Tri; Ta đến
không phải để hủy bỏ mà để hoàn thành. 18Vì thật, Ta bảo các con: Cho đến khi
trời đất qua đi thì một chấm, một nét trong Kinh Luật cũng không qua đi cho
đến chừng tất cả được thành tựu.
Chúa Giê-su nói rõ rằng Lời Chúa sẽ không thay đổi. Điều gì đúng với mọi người từ
2000 năm về trước cũng đúng cho chúng ta ngày nay.

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?

17

2 Ti-mô-thê 2:19
Tuy nhiên nền móng kiên cố của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn vững chắc nên
đã có đóng ấn lời này: “Chúa biết những người thuộc về Ngài” và “phàm ai đã
kêu cầu Danh Chúa phải tránh xa điều ác.”
Xem vào những lời hứa trong Kinh thánh là một cách khác để thử xem Kinh thánh có
đáng tin hay không. Khi cẩn thận áp dụng những lời hứa này vào trong đời sống, bạn sẽ thấy
Chúa liên tục chứng minh rằng chính Ngài là đúng đắn. Chúng ta phải học cách tin cậy Chúa
cho dù chưa thấy ngay kết quả.
Rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng Kinh thánh mà chúng ta có ngày nay là bản sao
chính xác của những văn tự đầu tiên viết ra từ hàng ngàn năn trước. Hãy xem khóa
Học Nhóm Cho Người Mới Tin Chúa có tên Tổng quan Kinh Thánh để xem thông tin chi tiết
hơn về những bằng chứng chỉ ra tính chính xác của Kinh thánh chúng ta đang có ngày nay.
Chúng ta không phải sợ rằng Kinh thánh của mình bị xuyên tạc hay sợ những dạy dỗ chính bị
cắt bớt đi. Cơ Đốc giáo nổi tiếng vì Kinh thánh chính xác và những lời hứa của Chúa ở
trong đó là xác thực.

B. Đức Thánh Linh
Chúa đã ban Kinh thánh cho chúng ta như một nguồn chứng minh chúng ta là
Cơ Đốc nhân. Ngài cũng ban cho chúng ta Đức Thánh Linh là một kiểu bằng chứng khác cho
điều này. Bạn có thể đọc Kinh thánh. Sự thật thì rất rõ ràng. Nhưng Đức Thánh Linh là một
Đấng - Ngài là Đức Chúa Trời. Bạn không thể thấy Ngài nhưng bằng chứng mà Ngài cho bạn
lại rất xác thực. Kinh thánh cho chúng ta biết Đức Thánh Linh sẽ đưa ra bằng chứng để chỉ ra
rằng bạn là Cơ Đốc nhân.

1. Đức Thánh Linh sẽ đến và sống trong bạn
Ở một số chỗ, Kinh thánh hứa rằng ngay sau khi một người trở thành Cơ Đốc nhân,
Đức Thánh Linh sẽ đến và sống trong người đó. Nếu bạn tin Kinh thánh là đúng đắn thì bạn
phải tiếp nhận sự thật này. Nếu bạn đã cầu nguyện để trở thành Cơ Đốc nhân thì giờ đây
Đức Thánh Linh đang sống trong tâm linh của bạn. Có thể bạn không thấy gì khác, nhưng
sự thật vẫn là sự thật.
2 Cô-rinh-tô 1:21-22
Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập chúng tôi với anh chị em vững vàng trong
Chúa Cứu Thế, cũng là Đấng xức dầu cho chúng tôi; 22Đấng đóng ấn sở hữu trên
chúng tôi và ban Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi để bảo chứng.
Ê-phê-sô 1:13-14 nói rõ rằng Đức Chúa Trời đóng ấn sở hữu trên chúng ta bằng cách ban
Đức Thánh Linh cho chúng ta. “Anh chị em được Đức Chúa Trời niêm ấn bằng Thánh Linh
như đã hứa.” Chúng ta có thể tự tin đối mặt với tương lai rằng Đức Chúa Trời đang chăm chú
dõi theo chúng ta và đặc biệt quan tâm tới những điều xảy đến trong đời sống thường ngày
của chúng ta. Cũng hãy xem Ga-la-ti 4:6-7 và 1 Giăng 3:24.
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2. Đức Thánh Linh sẽ là Thầy của bạn
Tại sao Đức Thánh Linh lại đến và sống trong bạn sau khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân?
Đức Thánh Linh đến trong đời sống bạn để hoàn thành trách nhiệm mà Đức Chúa Trời Cha
đã giao phó cho Ngài. Ngài bước vào để giúp bạn, dẫn dắt bạn, dạy dỗ bạn và an ủi bạn.
Đức Thánh Linh không ngồi trên ngôi cao trọng cách xa hàng triệu ki-lô-mét và phán truyền
luật lệ của Ngài, buộc bạn phải tuân theo. Ngài sống trong bạn, biết hết mọi điều mà
hằng ngày bạn phải trải qua.
Nếu muốn trở thành Cơ Đốc nhân thành công, vượt qua nhiều cám dỗ cũng như vấn đề
(chắc chắn điều này sẽ xảy đến) thì bạn sẽ cần được giúp đỡ rất nhiều. Đức Thánh Linh
sẵn sàng an ủi bạn, khích lệ bạn, nhắc nhở khi bạn phạm tội, dạy dỗ khi bạn đọc Kinh thánh
và nhiều điều hơn nữa. Bạn cũng cần học trò chuyện với Ngài mỗi ngày. Hãy tự nói với
chính mình rằng Ngài đang sống trong bạn. Khi bạn gặp vấn đề, hãy trò chuyện với Ngài về
điều đó.

3. Ngài sẽ nói với bạn và cho bạn biết rằng bạn
là Cơ Đốc nhân
Đức Chúa Trời không nín lặng. Rô-ma 8:16 nói rõ rằng Đức Thánh Linh nói với mọi
Cơ Đốc nhân.
Rô-ma 8:16
Chính Đức Thánh Linh hiệp với tâm linh làm chứng cho chúng ta rằng chúng ta
là con của Đức Chúa Trời.
Một bản dịch khác chép rằng:
Vì chính Đức Thánh Linh Ngài nói với chúng ta từ sâu trong lòng, và nói cho
chúng ta biết rằng chúng ta thực sự là con cái của Đức Chúa Trời.
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5 và Giăng 14:17 cũng nêu cùng một lời hứa như vậy. Nếu bạn là
Cơ Đốc nhân thì Đức Thánh Linh sẽ nói với bạn rằng bạn là con của Đức Chúa Trời.
Thế nhưng Đức Thánh Linh nói với chúng ta như thế nào? Chúng ta nên lắng nghe điều gì?
Rô-ma 8:16 nói rằng Đức Thánh Linh nói với chúng ta từ sâu trong lòng. Đừng lắng nghe
một tiếng phán như sấm truyền từ trời rằng: “Hãy nghe vì Đức Thánh Linh đang phán với
ngươi!” Từ sâu trong lòng bạn sẽ tin chắc rằng những điều bạn đã trải nghiệm là xác thực.
Nhiều khi Đức Thánh Linh nói với chúng ta qua lương tâm. Có thể bạn phải học cách
lắng nghe Chúa để khi nghe thấy Chúa khi Ngài nói với bạn.

4. Làm thế nào để trở nên nhạy bén với tiếng của
Đức Thánh Linh hơn?
Khi bật ti vi, bạn có thể thấy và nghe được các tín hiệu đến từ đài truyền hình. Tuy nhiên
những tín hiệu đó đã vào phòng bạn khi bạn còn chưa bật ti vi lên. Nhưng tai của bạn không
có khả năng thu những tín hiệu đó. Cái TV có khả năng nhận những tín hiệu vô hình đó,
chuyển chúng thành hình ảnh và âm thanh để mắt và tai bạn có thể nhìn và nghe thấy.
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Một số người nói rằng: “Tôi chưa bao giờ nghe thấy Chúa nói với mình điều gì.
Tôi chẳng tin mấy chuyện người ta kể về việc nghe thấy Chúa nói với họ đâu.” Vấn đề không
phải là Chúa im lặng. Chỉ là chúng ta khi Ngài nói, chúng ta không nghe thấy tiếng Ngài
cũng như khi không có TV thì chúng ta không nghe thấy tín hiệu chương trình TV
quanh mình.
Vậy Đức Thánh Linh nói với chúng ta như thế nào? Khi Chúa nói với bạn thì làm thế nào
để bạn biết được? Một Cơ Đốc nhân đã miêu tả về điều này như sau: “Đức Thánh Linh
chủ yếu nói với tôi qua lương tâm. Tôi biết rằng đó là tiếng Đức Thánh Linh vì tôi không thể
tự nhận ra tội lỗi của mình được. Lương tâm của tôi sẽ cắn rứt cho tới khi tôi thú nhận tội lỗi
mình với Chúa và nhận được sự tha thứ của Ngài. Tôi cũng cảm thấy sự bình an của Chúa
ở trong lòng mình. Sau đó, khi tôi nghĩ về cái chết và sự sống, tôi thật sự an tâm rằng mình sẽ
ở cùng Đức Chúa Trời.”
Một Cơ Đốc nhân khác nói thế này: “Tôi không nghe thấy tiếng nói, nhưng tôi biết rằng
Đức Thánh Linh đang nói cùng mình. Một suy nghĩ đến trên tâm trí tôi mà tôi không thể lờ
nó đi. Nhưng tôi luôn kiểm chứng suy nghĩ đó trước khi tin rằng đó là điều Đức Thánh Linh
nói với mình. Nếu điều đó đúng với Kinh thánh thì tôi sẽ tiếp nhận nó. Nếu điều đó
trái ngược với Kinh thánh thì tôi sẽ bỏ ngoài tai vì chứng tỏ rằng Đức Thánh Linh không
phán với tôi.”
Kinh nghiệm của người vừa rồi đưa ra một bài toán khó. Tất cả chúng ta đều có những
suy nghĩ đến trong tâm trí mình. Làm thế nào để biết suy nghĩ nào đến từ Chúa? Không có
một cách thức đơn giản nào để bạn tự theo đó mà biết chắc rằng Chúa đang nói với mình.
Dưới đây là một số ý tưởng có thể giúp bạn.
Làm thế nào để mình biết được là Chúa đang nói với mình?
1. Kiểm chứng suy nghĩ đó bằng Kinh thánh. Nếu nó trái với những dạy dỗ trong
Kinh thánh thì bạn có thể chắc chắn rằng điều đó không đến từ Đức Chúa Trời.
2. Trò chuyện với Đức Chúa Trời và cố gắng lắng nghe Ngài. Ngài sẽ không tức giận khi
bạn đến để kiểm chứng suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, nếu Kinh thánh đã nói rất rõ rằng
bạn nên làm điều gì đó (chẳng hạn như vâng lời người lãnh đạo) và bạn lại đi hỏi Chúa
xem bạn có nên vâng theo điều đó không thì đúng là mất công. Ngưng cầu nguyện và
bắt đầu vâng lời đi thôi. Hãy làm những điều mà Kinh thánh bảo bạn làm.
3. Hãy tự hỏi mình rằng: “Mình có thấy bình an trong lòng không?” Nhiều khi Chúa sẽ
xác nhận trong lòng bạn rằng đây là điều Ngài muốn bạn làm. Nếu sự bình an đến từ
Chúa thì nó sẽ không qua đi nhanh chóng.
4. Mình có thể rũ bỏ suy nghĩ đó không? Nếu suy nghĩ cứ quay trở lại và nó đúng với
Kinh thánh thì điều đó có thể đến từ Chúa.
5. Có thể bạn cần sự giúp đỡ của những người tin Chúa lâu năm hơn. Hãy sẵn sàng học hỏi
từ những người khác. Nhưng đừng phụ thuộc hoàn toàn vào những điều người khác nói.
Trước tiên, hãy học cách sử dụng những nguyên tắc trên đã.
Có một trường hợp mà bạn có thể chắc chắn 99% rằng mình nên làm theo ý nghĩ đó.
Nếu bạn nghĩ rằng Chúa đang bảo mình cầu nguyện cho ai đó thì cứ làm đi.
Dù Đức Thánh Linh không bảo bạn làm như vậy thì việc cầu nguyện chắc chắn cũng chẳng
hại gì đến người đó.
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C. Những thay đổi trong đời sống bạn
Khi trở thành Cơ Đốc nhân, phần duy nhất thay đổi ngay là tâm linh của bạn. Chúa đem
sự sống mới đến cho tâm linh của bạn khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân. Ngài chuyến đến và
ở trong tâm linh của bạn. Hiếm khi người ta được giải phóng ngay khỏi mọi vấn đề ngay
ngày đầu tin Chúa. Trên thực tế thì một số người còn thấy rằng khi trở thành Cơ Đốc nhân thì
cuộc sống họ gặp nhiều vấn đề hơn.
Có thể hiểu điều này giống như với một đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ đã sống trong một
môi trường bình an, ấm áp và an toàn trong vòng chín tháng. Ngay sau khi sinh ra, đứa trẻ
gặp rất nhiều vấn đề mới cần giản quyết. Những vấn đề này thường khiến nó khóc rất nhiều.
Tuy có nhiều phiền toái như vậy nhưng đứa trẻ vẫn lớn lên. Nhiều tuần, nhiều tháng trôi đi,
bạn có thể thấy sự thay đổi trong đứa trẻ đó. Là người mới tin Chúa cũng vậy. Bạn có thể
đối mặt với nhiều nỗi đau tương tự lớn dần lên theo từng tuần, từng tháng sau khi bạn dâng
cuộc đời mình cho Chúa.
Về cơ bản thì trở thành Cơ Đốc nhân nghĩa là trở nên giống Chúa Giê-su Christ hơn
mỗi ngày. Tuần này Chúa muốn bạn thay đổi điều gì? Hãy nghĩ về những lĩnh vực trong
đời sống mà bạn cần trở nên giống Chúa Giê-su hơn. Hãy tiếp tục xây dựng những phẩm chất
thể hiện Đời sống của Ngài trong đời sống bạn. Đừng tiêu tốn hết sức lực của mình chỉ để
loại bỏ các vấn đề mình đang gặp phải. Thay vào đó, hãy chú ý vào một người - Chúa Giê-su
Christ. Những thay đổi trong đời sống bạn sẽ mang đến vinh hiển và sự tôn trọng cho Chúa.
Bạn phải tạo ra những thay đổi đó. Sự tăng trưởng này không tự có. Một số điều sẽ đến
rất dễ dàng, số khác phải mất nhiều tháng hoặc nhiều năm thì bạn mới có thể hài lòng với nó.
Là người mới tin Chúa, bạn cần chỉ ra được những thay đổi cụ thể trong đời sống mình.
Đó chính là bằng chứng rõ ràng cho thấy rằng Chúa Giê-su Christ hiện đang là Chủ đời sống
của bạn. Những bằng chứng của sự thay đổi này có thể trở thành nguồn khích lệ thật sự với
bạn và những người khác rằng Đức Chúa Trời đang làm việc trong đời sống bạn.
Những thay đổi này không khiến bạn trở thành Cơ Đốc nhân. Chúng là kết quả của việc
trở thành Cơ Đốc nhân. Đức Thánh Linh sẽ dẫn bạn vào lẽ thật và chỉ cho bạn cần thay đổi
điều gì và thay đổi như thế nào. Khi bạn cầu nguyện, học Kinh thánh và bắt đầu thực hành
những gì mình học được thì Ngài sẽ chỉ cho bạn biết cách sống đúng đắn.

1. Bạn sẽ có nhận thức mới về đúng sai
Trong Giăng 15:16-17 và Giăng 16:8-15, Chúa Giê-su hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ
dẫn dắt bạn vào mọi lẽ thật. Một trong những chức vụ của Đức Thánh Linh trong đời sống
bạn là mang đến cho bạn nhận thức mới về đúng sai. Bạn có thể có được nhận thức mới về
điều này khi biết được cách Chúa nhìn nhận những vấn đề đó.
Đức Thánh Linh sẽ nói cùng bạn qua lương tâm để cho bạn biết đúng sai. Bạn cần cẩn
thận lắng nghe lương tâm của mình. Sau đó hãy phát triển thói quen tra cứu Kinh thánh để
tìm những câu xác thực điều mà bạn tin rằng Chúa đang nói với bạn qua lương tâm.
Nhận thức mới về đúng sai cần bắt đầu tác động đến suy nghĩ và hành vi của bạn.
Bạn cần thực sự cố gắng làm điều đúng đắn và nói “Không” với điều sai trái. Rất dễ để nói
rằng bạn sẽ làm điều này, điều kia, nhưng đôi khi chúng ta thấy chính mình gặp phải vấn đề
giống như Phao-lô đã gặp phải. Ông miêu tả điều này trong Rô-ma 7:14-25. Ông biết điều gì
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là đúng nhưng lại làm ngược lại. Nhiều khi những thói quen tội lỗi trước đây vẫn bám chặt
lấy đời sống của người mới tin Chúa.
Chúa không mong bạn hoàn hảo ngay tức khắc. Ngài nhìn vào tấm lòng và khao khát
trong bạn. Bạn có muốn vâng theo Ngài và làm điều đúng đắn không? Nếu có thì Ngài sẽ
giúp bạn vượt qua những thói quen tội lỗi trước đây đang cai trị trên đời sống bạn.
Điểm then chốt mà chúng ta cần đối diện là: “Bạn có muốn biết điều gì Chúa bảo là đúng,
điều gì Chúa bảo là sai không?” Đức Thánh Linh không muốn bạn phớt lờ lương tâm của
mình hoặc cố gắng giấu giếm những hành vi sai trái.
Châm ngôn 28:13
Ai che giấu sự vi phạm mình sẽ không được thịnh vượng,
Nhưng người nào xưng ra và từ bỏ nó sẽ được thương xót.
Dưới đây là những câu Kinh thánh đề cập đến vấn đề này.
Châm ngôn 2:9
Châm ngôn 3:13-15

Thi thiên 97:10
Hê-bơ-rơ 5:14

1 Ti-mô-thê 1:19

2. Bạn sẽ có tình yêu (sự yêu thích) mới với Kinh
thánh
Nếu bạn muốn biết thêm về Đức Chúa Trời thì hãy dành thời gian đọc Kinh thánh mỗi
ngày. Bạn có thể học cách Ngài nhìn cuộc sống. Bạn có thể khám phá những điều Ngài muốn
bạn làm để bạn được trở nên giống Ngài hơn. Trải nghiệm của những người trong Kinh thánh
có thể cho bạn lời khuyên để tránh gặp vấn đề và đưa ra quyết định đúng đắn.
Đôi khi bạn sẽ chán đọc Kinh thánh. Đừng ngạc nhiên. Có một vài cách giải quyết vấn đề
này. Bạn đang đọc bản dịch Kinh thánh nào? Bản dịch đó có dễ hiểu với bạn không?
Nếu không thì hãy thử một bản dịch khác. Hoặc bạn có thể đọc câu Kinh thánh đó từ hai hoặc
ba bản dịch khác nhau.
Một lý do khác khiến bạn nhàm chán có thể là vì bạn đang đọc mãi một sách trong
Kinh thánh. Nếu sách mà bạn đang đọc không thú vị thì cũng hãy đọc một sách khác trong
Kinh thánh. Ví dụ như bạn có thể đọc một sách Cựu Ước và một sách Tân Ước.
Đọc Kinh thánh một cách đa dạng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Tuy nhiên phải tránh
thói quen ngày nào cũng đổi chương, đổi sách. Hãy lên lịch cho bản thân và thực hiện đúng
như vậy trong vòng một hoặc hai tuần trước khi thay đổi thêm.
Có lẽ nguyên nhân lớn nhất khiến việc đọc Kinh thánh trở nên nhàm chán là câu hỏi sau:
Bạn định làm gì với những điều bạn đọc? Nếu bạn chỉ đổ vào đầu mình thêm nhiều sự thật thì
chắc chắn là sự chán nản sẽ đến. Bạn cần tìm các cách để bản thân mình có thể áp dụng
những dạy dỗ trong Kinh thánh vào đời sống thường ngày. Đó là cách phát triển
niềm yêu thích thật sự với Kinh thánh. Khi bắt đầu thấy những thay đổi trong đời sống mình,
bạn sẽ hăng hái tìm thêm những ý tưởng thực tế từ lời Chúa - những điều dạy bạn cách
vượt qua các vấn đề mà mình gặp phải.
Một điều khác cũng rất hữu ích là khi đọc Kinh thánh, hãy tự hỏi mình rằng: “Câu/đoạn
Kinh thánh này nói gì gì về Đức Chúa Trời và đường lối của Ngài?” Đây là một cách hay và
thú vị để xem Chúa đã giúp những con người trong quá khứ như thế nào?
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Cùng học Kinh thánh với những Cơ Đốc nhân khác cũng có thể tạo niềm yêu thích thật sự
với Kinh thánh. Nếu bạn không thể tìm một nhóm học Kinh thánh ở gần mình thì hãy tìm một
Cơ Đốc nhân khác mà bạn có thể gặp gỡ ít nhất một tuần một lần. Hãy chia sẻ với nhau
những điều bạn đã học được trong Kinh thánh trong tuần qua. Thảo luận Kinh thánh sẽ
giúp ích cho bạn rất nhiều, đồng thời khuyến khích bạn dành thời gian đọc Kinh thánh mỗi
ngày. Nếu biết rằng mình phải kể lại những gì mình đã đọc thì bạn sẽ không đầu hàng cám dỗ
cả tuần không đọc Kinh thánh.
Vấn đề thật sự ở đây là “Tại sao mình muốn đọc Kinh thánh?” “Nó sẽ giúp mình
như thế nào?” Niềm yêu thích đọc Kinh thánh xuất phát từ trong lòng bạn chứ không phải là
một quy định hãi hùng mà người khác áp đặt trên bạn. Hãy đọc những câu Kinh thánh đề cập
đến vấn đề này:
1 Phi-e-rơ 2:2 và Thi thiên 119:9,11.

3. Bạn sẽ khao khát được trở nên giống như
Chúa Giê-su
Có lẽ trẻ nhỏ là minh họa tốt nhất cho điểm này. Đã bao lần những đứa trẻ ngước lên nhìn
bố hoặc mẹ chúng và nói: “Khi lớn lên, con muốn giống hệt bố/mẹ!” (Giá như bọn trẻ cũng
nghĩ vậy khi bước sang tuổi thiếu niên!) Sự ngưỡng mộ mà những đứa trẻ dành cho bố mẹ
chúng rất giống với điều mà Chúa mong đợi ở đời sống của những người mới tin Ngài.
Các bậc cha mẹ không dạy con họ cam kết điều đó. Đứa trẻ nói vậy vì nó thực sự
cảm thấy như vậy. Chúa đang tìm nơi lòng bạn một khao khát tương tự như vậy. “Chúa ơi
con muốn được đến gần với Ngài hơn. Con muốn trở nên giống như Ngài không phải bởi vì
đó là một trong những luật lệ mà Ngài đặt ra mà bởi vì con yêu Ngài.”
Làm sao bạn có thể giống một người mà mình chưa từng gặp hay nói chuyện cùng.
Trong Chương 3, chúng ta sẽ nói đến vấn đề phát triển mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-su.
Nhưng ở đây chúng ta sẽ nói đến việc bạn có thể bắt đầu thay đổi thái độ và hành vi của mình
như thế nào để trở nên giống Chúa Giê-su hơn.
Hãy nghĩ một chút về cách bạn đối phó với vấn đề. Nếu Chúa Giê-su ở vào hoàn cảnh của
bạn thì Ngài có xử lý giống như bạn không? Hãy đọc Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng trong
Tân Ước để hiểu hơn về Chúa Giê-su. Có thể bạn cũng cần tạo một chuỗi giá trị hoàn toàn
mới trong đời sống mình. Giá trị cho bạn những lý do giải thích lý do bạn thực hiện điều bạn
đang thực hiện.
Trở nên giống Đấng Christ hơn không có nghĩa là bạn phải lập một danh sách những điều
có thể và không thể làm thì mới được làm Cơ Đốc nhân. Đức Thánh Linh sẽ giúp bạn biết
những lĩnh vực nào bạn cần phải thay đổi. Đừng để sức ép từ những người khác khiến bạn
phải thực hiện những thay đổi bên ngoài “chỉ để làm họ vui lòng.” Bạn cũng không thể
bỏ qua nhu cầu thay đổi con người bên trong: thay đổi thái độ, cảm xúc và suy nghĩ của bạn.
Nếu bạn đang vật lộn với một vấn đề dai dẳng, hãy thử biện pháp này. Đầu tiên, hãy giữ
thái độ tích cực về điều bạn muốn làm. “Mỗi ngày, mình muốn trở nên giống Chúa Giê-su
hơn.” Chấp nhận thực tại rằng đây là cả một quá trình tăng trưởng. Cũng giống như một
đứa trẻ bốn tuổi nói rằng nó muốn giống hệt bố mình. Nó không thể lớn bổng lên và cao lên
mét tám chỉ trong ba tuần được. Nhưng mỗi ngày nó lớn hơn một chút.
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Hãy nhớ rằng Đức Thánh Linh sống trong bạn để dạy bạn và dẫn dắt bạn vào mọi lẽ thật.
Ngài có thể giúp bạn tìm ra gốc rễ của vấn đề đang cầm giữ đời sống bạn. Ngài có thể đưa
một người tin Chúa khác đến giúp bạn trong quá trình này. Nhưng hãy giữ hy vọng ở nơi
Ngài và đừng để những hiểu lầm của người khác ngăn bạn trở nên giống Chúa Giê-su hơn
mỗi ngày.
Đôi khi chúng ta bị chỉ chăm chăm vào vấn đề của mình nên không thể thấy được
giải pháp đơn giản mà Chúa đã bày ra trước mặt. “Mình sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi vấn đề
này. Chúa đã tạo ra mình như thế rồi.” Đừng mua lời biện hộ đó. Phi-líp 4:13 nói rằng
chúng ta làm được mọi sự nhờ Đấng Christ ban năng lực cho mình. Đôi khi Đức Chúa Trời
sẽ cho phép những tình huống đau đớn xảy đến với bạn nếu bạn không chú ý tới tiếng
nhỏ nhẹ mà Ngài nói với lương tâm của bạn.
Kinh thánh có rất nhiều ví dụ nói đến những người nam và người nữ trọn lòng làm theo
đường lối của Đức Chúa Trời. Không một ai hoàn hảo cả, nhưng họ đặt Đức Chúa Trời lên
trước nhất trong đời sống mình. Một số người trong số họ là: Nô-ê, Áp-ra-ham, Giô-sép,
Môi-se, Sa-mu-ên, Vua Đa-vít, Vua Ê-xê-chia, Vua Giô-si-a, Ru-tơ, Ê-xơ-tê, Đa-ni-ên và
những môn đồ của Chúa Giê-su trong Tân Ước: Phao-lô, Lu-ca, Ê-tiên, Ti-mô-thê và nhiều
người nữa. Cũng hãy xem trong 1 Giăng 2:6 và 1 Phi-e-rơ 2:21.

4. Bạn sẽ có thêm nhiều thử thách, cám dỗ và khó khăn
Nhiều Cơ Đốc nhân sẽ rất vui nếu điểm này có tên là: “Bạn sẽ có ít thử thách, cám dỗ và
khó khăn hơn.” Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở nên giống Chúa Giê-su thì hãy sẵn sàng đối mặt
với khó khăn. Tuy không bao giờ phạm tội nhưng Chúa Giê-su vẫn đối mặt với nhiều
thử thách, cám dỗ và khó khăn. Chúng ta cũng có nhiều khó khăn, nhưng số nhiều trong đó là
do tội lỗi hoặc do chúng ta thiếu sức mạnh thuộc linh. Vì vậy hãy chấp nhận những khó khăn
xảy đến. Dù bạn có thích chúng hay không thì chúng cũng sẽ đến.
Dù bạn có trưởng thành về mặt thuộc linh như Chúa Giê-su khi bước trên đất này, bạn
vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Chúng có thể khác với những khó khăn mà bạn phải đối mặt
trong thời hiện đại. Gia-cơ 1:2-4 giải thích tại sao những khó khăn, thử thách này lại xảy đến
và bạn cần có thái độ như thế nào với chúng.
Gia-cơ 1:2-4
Thưa anh chị em, khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem
tất cả là điều vui mừng, 3vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới
sinh ra kiên nhẫn, 4kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới
trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì.
Trong đời sống thường ngày, bạn có thể bị thử thách bằng nhiều cách khác nhau.
Dưới đây là một số thử thách bạn có thể phải đối mặt.
a. Cám dỗ phạm tội, 1 Cô-rinh-tô 10:13.
b. Sự bắt bớ, 2 Ti-mô-thê 3:12
c. Sự thất bại của những Cơ Đốc nhân khác, Ga-la-ti 6:1-2.
d. Đối mặt với thực tế cuộc sống.
e. Vượt qua những vấn đề từ quá khứ để lại.
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Chúa có giúp bạn vượt qua khó khăn không? Có. Trong nhiều câu Kinh thánh, Ngài đã
hứa rằng Ngài sẽ giúp bạn. Nhưng thường thì Ngài sẽ giúp bạn vượt qua những tình huống
khó khăn thay vì loại bỏ những khó khăn khỏi đời sống bạn. Đức Chúa Trời dùng những
khó khăn để giúp bạn tăng trưởng. Hãy xem 1 Cô-rinh-tô 1:8-11
Bạn có thể tự hỏi rằng: “Cám dỗ phạm tội này cứ đeo đẳng mình mãi sao?” Với sự
giúp đỡ của Chúa, bạn có thể thay đổi. Bạn phải làm phần việc của mình và Chúa sẽ làm
phần việc của Ngài. Khi bạn mạnh mẽ hơn về mặt thuộc linh, một số cám dỗ phạm tội sẽ
không còn làm phiền bạn nữa. Chúa muốn giải phóng bạn khỏi sức mạnh của tội lỗi. Ngài sẽ
giúp bạn vượt qua những vấn đề đang kiểm soát đời sống mình. Nhưng hãy nhớ rằng loại bỏ
vấn đề không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Yêu Chúa với tất cả tấm lòng,
linh hồn và sức lực mới là điều thực sự quan trọng.

5. Bạn sẽ có tình yêu thương với những người khác
(đặc biệt là những Cơ Đốc nhân khác)
1 Giăng 4:7-13 và Giăng 13:34-35 nói về một trong những thay đổi quan trọng nhất có
thể diễn ra trong đời sống bạn. Học cách yêu người khác giống như Chúa Giê-su yêu thương
con người phải trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu trong đời sống bạn.
Mác 12:30-31 nói rằng điều lớn nhất trong luật pháp của Đức Chúa Trời là yêu Chúa và yêu
những người khác.
Ở đây Chúa không nói về những cảm xúc lãng mạn. Ngài đang nói về tình yêu tận tâm và
không ích kỷ được thể hiện bằng những cách thiết thực. 1 Cô-rinh-tô 13:1-8 miêu tả về kiểu
tình yêu này. Đặc điểm đầu tiên của tình yêu này là sự kiên nhẫn (c.4). Thường thì thể hiện
sự kiên nhẫn chẳng lãng mạn cho lắm - đó là một điều khó thực hiện. Kiểu tình yêu này
thường đòi hỏi sự cam kết rõ ràng từ phía bạn. Chúa không chỉ tìm kiếm một câu nói hời hợt
rằng: “Tớ yêu cậu, người anh em ạ!”
Ngay lúc này có thể bạn quen một số người chẳng dễ để yêu chút nào. Chúa có thể ban
cho bạn tình yêu và sự quan tâm chân thành tới những người đó dù họ không đáp lại bạn
bằng tình yêu thương. Khó ư - đúng vậy! Không thể ư - không đâu! Chúa hứa rằng Ngài sẽ
giúp bạn. Vậy nên khi đối mặt với những người như vậy, hãy xin Chúa giúp bạn yêu
người đó. Đừng mong có kết quả ngay, nhưng hãy trông đợi Chúa giúp bạn kiên nhẫn và
đối xử tốt với người đó. Hãy nhớ rằng bạn đã chọn yêu những người khác.

6. Bạn sẽ muốn chia sẻ với người khác về
Chúa Giê-su Christ
Thay đổi này cần bắt đầu từ ngày bạn trở thành Cơ Đốc nhân. Hãy nói với người khác
những điều Chúa Giê-su Christ làm trong đời sống bạn. Họ có phải người tin Chúa hay không
thì cũng không quan trọng. Điều không để khoe khoang.
Khi bạn thắp nến thì nó sẽ cháy trong năm phút rồi bắt đầu lụi dần. Nó tỏa ra ánh sáng
ngay. Chúa muốn bạn trở thành ánh sáng tại nơi bạn sống. Khi nói chuyện với người khác
trong bữa ăn, khi đi làm hay lúc rảnh rỗi, đừng chỉ nói chuyện thời tiết hoặc ngồi lê đôi mách.
Hãy kể với họ rằng bạn rất hào hứng với một điều tích cực đang diễn ra trong đời sống mình.
Nếu bạn thấy không thoải mái khi nói chuyện với người chưa tin Chúa thì hãy kể với
những người tin Chúa khác hoặc gia đình của bạn trước. Đừng áp đặt và thuyết giáo với họ
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về vấn đề của bạn. Bạn có thể cam kết rằng trong một tháng tới, bạn sẽ trò chuyện với ít nhất
hai người/tuần và chia sẻ với họ về những điều Chúa đang làm trong đời sống bạn.
Viết nhật ký để ghi lại sự việc đã xảy ra.
Nếu bạn từng nghiện ma túy hoặc nghiện rượu, và Chúa giải phóng bạn khỏi lối sống đó
thì hãy vui mừng và dâng vinh hiển cho Chúa. Nhưng đừng hăng hái kể lể tất cả những điều
xấu xa bạn từng làm để rồi tự nhận vinh quang về mình hay đời sống tội lỗi của mình trong
quá khứ. Lời làm chứng hay nhất là: “Hôm nay, Chúa Giê-su đã làm điều này trong đời sống
tôi.” Phần chia sẻ về những điều Chúa đã làm trong đời sống bạn từ khi bạn trở thành
Cơ Đốc nhân phải chiếm phần lớn lời chứng của bạn.
Một vài người thân hoặc người chưa tin Chúa có thể nghi ngờ về những điều Chúa đang
làm trong đời sống bạn. Họ có thể gắn cho bạn cái mác cuồng đạo hoặc một kiểu gàn dở nào
đó. Đừng cố gắng bảo vệ Chúa - Ngài có thể làm điều này mà không cần đến sự giúp đỡ của
bạn. Hãy cố gắng hết sức để thực hiện những điều Kinh thánh bảo bạn làm. Qua lối sống của
mình, hãy để họ thấy Chúa những thay đổi Đấng Christ đang làm trên bạn. Từ đó họ sẽ muốn
biết về Đấng Christ nhiều hơn.
1 Phi-e-rơ 3:15
Nhưng trong lòng anh chị em hãy biệt riêng Chúa Cứu Thế làm Chúa.
Luôn luôn sẵn sàng để trả lời cho bất cứ ai hỏi anh chị em lý do nào anh chị em
có hy vọng đó. Phải làm điều này với sự nhu mì và kính trọng.
Hãy đảm bảo rằng lời nói của bạn đi đôi với hành động. Chúa biết rằng bạn không thể
hoàn hảo ngay, nhưng rõ ràng là Ngài mong bạn cố gắng hết sức mình. Nếu bạn lười biếng và
lãng phí thời gian khi làm việc hoặc nếu bạn quá lười để duy trì công việc thì hành động đã
lên tiếng thay cho bạn rồi. Bạn nên giữ im lặng cho tới khi hành vi của bạn cho thấy rằng bạn
đang thay đổi.
Hành vi của bạn cũng có thể trở thành một lời làm chứng mạnh mẽ cho người khác qua
cách tiêu tiền của bạn. Lu-ca 19 kể câu chuyện Xa-chê biết Chúa Giê-su và điều đó đã
thay đổi đời sống của ông như thế nào. Ông nói với đám đông rằng ông sẽ trả tất cả những
khoản tiền mà ông đã cướp từ những người khác. Chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ là
một điều khó thực hiện. Nhưng Đức Thánh Linh có thể dẫn dắt bạn trong lĩnh vực này, giúp
bạn được người khác tha thứ và lên kế hoạch chuộc lỗi.
Có thể trong quá khứ, bạn không phạm tội gì nặng lắm. Như vậy có nghĩa là bạn không
có lời làm chứng gì sao? Hoàn toàn không phải như vậy. Hãy nhìn vào hiện tại chứ không
phải quá khứ và vui mừng vì Chúa đã ban cho bạn một đời sống không đắm chìm trong
tội lỗi. Trong cuộc sống hằng ngày, hãy tìm những điều nhỏ nhặt chứng minh rằng Chúa đang
làm việc trong đời sống của bạn. Một số người mới tin Chúa nhìn vào những điều này và nói:
“Ôi dào, chuyện đấy chỉ là ngẫu nhiên!” Có thể là như vậy, nhưng bạn vẫn có thể cảm ơn
Chúa vì đã ở cùng bạn khi bạn vượt qua hoàn cảnh đó. Hãy ngợi khen Chúa chứ không phải
điều “ngẫu nhiên” đó.

7. Thêm nhiều thay đổi
Sáu khía cạnh liệt kê ở trên chỉ là một số ít những thay đổi mà chúng ta có thể trải nghiệm
trong đời sống mình sau khi trở thành Cơ Đốc nhân. Danh sách này có thể kéo dài hơn nhiều.
Hai danh sách trong Ê-phê-sô 4:17-32 và Cô-lô-se 3:5-15 miêu tả những gì chúng ta cần
loại bỏ khỏi đời sống mình. Chúng cũng liệt kê những điều tích cực mà chúng ta cần
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phát triển. Bạn nên tập trung thay đổi hành vi hay bắt đầu với thái độ bên trong của mình?
Hãy cố gắng hết sức để thay đổi cả hai khía cạnh. Quan trọng là bạn cần bắt đầu.
Sau khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân, Đức Thánh Linh sẽ giúp bạn thực hiện những thay
đổi đó. Ga-la-ti 5:22-26 miêu tả những thay đổi này như bông trái Đức Thánh Linh.
Mỗi ngày, bạn phải cho phép Đức Thánh Linh làm chủ đời sống mình. Khi bạn thấy được
những thay đổi trong đời sống mình nghĩa là bạn có thể nói rằng: “Tôi biết rằng tôi là một
Cơ Đốc nhân.”

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
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Chương 3

Mối quan hệ cá nhân của tôi với
Chúa Giê-su Christ
Trở thành Cơ Đốc nhân là một điều rất cá nhân giữa Chúa và bạn. Chúa không xem từng
người trong chúng ta là mật khẩu đăng nhập. Ngài biết tên của từng người và yêu mỗi người
chúng ta bằng tình yêu sâu đậm. Nếu bạn quyết định trở thành Cơ Đốc nhân thì bạn sẽ muốn
biết về Chúa Giê-su một cách cá nhân. Sống đời sống Cơ Đốc nghĩ là trở thành
“bạn thân nhất” của Chúa Giê-su Christ.
Những từ đó nghe thì rất đúng, nhưng trên thực tế thì sao?
Trở thành “bạn thân nhất của Chúa Giê-su” dễ đến đâu?
Làm thế nào để biết về Chúa?
Tại sao bạn cần tin vào những điều người khác nói về Chúa?
Nếu Chúa muốn trở thành bạn của bạn thì bạn sẽ phải làm gì để xây dựng tình bạn
thân thiết với một người mà bạn không thể nhìn thấy, nghe thấy hoặc cảm nhận được như
những người bạn trên đất này?
Phải bắt đầu từ đâu để biết được Chúa - Đấng không nhìn thấy được?
Chúng ta sẽ tìm hiểu một số vấn đề trong chương này.

A. Tại sao phải xây dựng mối quan hệ cá nhân với
Chúa Giê-su?
Nếu muốn trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần trả lời thêm những câu hỏi cơ bản khác.
Bạn có tin là Chúa tồn tại không? Bạn có tin rằng Chúa Giê-su Christ là Đức Chúa Trời
không? Bạn có tin rằng Chúa Giê-su Christ đã trả giá cho tội lỗi của bạn khi Ngài chết trên
thập tự giá và ba ngày sau sống lại không? Nếu bạn đã tự mình trả lời những câu hỏi này rồi
thì chúng ta đã sẵn sàng tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này.

1. Tại sao Đức Chúa Trời tạo ra bạn?
Có phải Chúa tạo ra bạn chỉ để bạn lớn lên, lấy vợ gả chồng, sinh con, chi tiêu, già đi,
nghỉ hưu rồi chết không? Chương đầu tiên trong Kinh thánh nói rõ ràng rằng trong cả
công cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời coi chúng ta là điều quan trọng nhất. Chúng ta rất
đặc biệt với Ngài.
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Chúa tạo dựng nên bạn để bạn có thể ở với Ngài đời đời, biết Ngài và yêu Ngài.
Trước khi chết trên thập tự giá, Chúa Giê-su đã nói rõ điều này trong một lời cầu nguyện.
Giăng 17:3
Sự sống vĩnh phúc chính là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời chân thật duy nhất
và Chúa Cứu Thế Giê-su mà Cha sai đến.
Lẽ thật quyền năng trong câu này giúp chúng ta đặt mọi trách nhiệm và sức ép khác trong
đời sống mình vào đúng chỗ của chúng. Nếu bạn đặt việc biết Chúa là ưu tiên hàng đầu trong
đời sống mình thì bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất - nhiệm vụ mà Chúa đã
tạo nên bạn để hoàn thành.

2. Điều gì mang đến sự trọn vẹn trong đời sống?
Bạn biết bao nhiêu người vẫn đang tìm kiếm sự trọn vẹn trong đời sống không? Điều gì
mang đến sự thỏa mãn thật sự? Tiền bạc ư? một cô vợ xinh hay một anh chồng đẹp trai?
quyền lực? danh tiếng tốt? Hay nhiều thành tựu vĩ đại? Xưa nay con người đã thử những
điều này cùng nhiều phương cách khác để tìm kiếm ý nghĩ thật sự trong cuộc sống.
Vua Sa-lô-môn là vị vua khôn ngoan nhất trên đời. Ông là một vị vua giàu có và quyền lực.
Ông có cơ hội hiếm có là được thử mọi thứ mà mình muốn trên đời để tìm sự thỏa mãn
thật sự. Ông nói đến sự tìm kiếm này trong sách Truyền đạo. Cuối cùng, ông kết luận rằng
con đường đến với hạnh phúc không cần đến tiền bạc, quyền lực hay những cơ hội lớn.
Truyền đạo 12:13-14
Con đã nghe hết mọi lời khuyên dạy rồi. Tóm lại, Hãy kính sợ Đức Chúa Trời,
và vâng giữ các điều răn Ngài, Vì đó là bổn phận của mọi người.
Vì Đức Chúa Trời sẽ xét xử mọi việc, Dù lành hay dữ, Kể cả mọi việc kín giấu.
Sự khôn ngoan mà Chúa ban cho Sa-lô-môn được ghi lại trong sách Châm ngôn.
Tại đây, Chúa nói rất rõ rằng biết Chúa là chìa khóa để hiểu biết về mọi khía cạnh khác trong
đời sống.
Châm ngôn 9:10
Kính sợ CHÚA là khởi đầu sự khôn ngoan;
Hiểu biết Đấng Thánh là sự sáng suốt.
Lời Chúa rất rõ ràng. Nếu bạn muốn tìm kiếm sự sống thật sự thì hãy đặt việc biết Chúa
một cách cá nhân làm ưu tiên hàng đầu. Trong cuốn Knowing God (Tạm dịch: Biết
Đức Chúa Trời), J.I. Packer chỉ ra mối nguy của việc thờ ơ với Đức Chúa Trời. “Xem nhẹ
việc học biết về Đức Chúa Trời, rồi bạn sẽ tự vấp ngã và phạm sai lầm trong dòng đời vốn
mù quáng, không xác định được hướng đi, cũng chẳng hiểu những gì xung quanh mình.
Cứ như thế, bạn sẽ lãng phí cuộc đời và đánh mất linh hồn mình.”

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
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B. Bạn có thể phát triển kiểu quan hệ nào với
Chúa Giê-su?
Bạn đã bao giờ tự hỏi chính mình rằng: “Một người nhỏ bé như mình thì có thể xây dựng
kiểu tình bạn như thế nào với Chúa là Đấng Tạo dựng nên vũ trụ này?” Lẽ thật là Chúa
thực sự muốn trở thành bạn của bạn.

1. Đừng tìm kiếm những trải nghiệm thần kỳ
Kinh thánh không khuyến khích chúng ta tìm những trải nghiệm thần kỳ với
Đức Chúa Trời. Đừng mong có một ảo ảnh từ Chúa hay Ngài phán cho bạn bằng một tiếng
sấm truyền từ trời.
Đức Chúa Trời là thần linh nên mối quan hệ của chúng ta với Ngài là mối quan hệ trong
tâm linh. Nhưng Chúa cũng biết rằng chúng ta là những con người có thân thể vật lý, sống
trong thế giới vật chất - nơi chúng ta giao tiếp ở mức độ vật chất. Đó là lý do tại sao Ngài
sai phái Chúa Giê-su sinh ra làm con người và sống một cuộc sống bình thường giữa vòng
chúng ta. Chúa Giê-su không phải là một linh trôi nổi trong thế giới của chúng ta trong 33
năm. Ngài có thân thể thật sự giống chúng ta. Ngài đói, mệt và đổ mồ hôi giống hệt như
chúng ta.
Khi ở trên đất này, Ngài đã xây dựng tình bạn chân thành với nhiều người. Giờ đây, khi
đã sống trên thiên đàng, Ngài vẫn khao khát xây dựng mối quan hệ với những người sẵn sàng
làm như vậy. Nhưng Ngài không chỉ ở một nơi và nói chuyện với một người. Ngài có thể
trở thành bạn của bạn nhưng đồng thời cũng nhận thức rõ những gì đang diễn ra trong
đời sống của 250 triệu Cơ Đốc nhân khác cùng lúc.
Có thể bạn nghĩ bụng: “Trước đây, mình chưa bao giờ thử xây dựng tình bạn với một
thần linh cả. Mình nên bắt đầu từ đâu đây?” Bạn không phải lo về việc tìm kiếm Chúa.
Ngài đã tìm bạn. Ngài đã đến và tìm thấy bạn rất lâu khi bạn còn chưa quan tâm gì đến Ngài.
Chúa Giê-su đã nói rất rõ rằng Ngài luôn bắt đầu tình bạn với chúng ta. “Không một ai có thể
đến với Ta nếu không được Cha là Đấng đã sai Ta đem đến.” (Giăng 6:44)

2. Tôi có phải từ bỏ bản thân mình không?
Chúa sẽ không buộc bạn trở thành bạn của Ngài. Bạn phải tự nguyện chọn xây dựng
mối quan hệ cá nhân với Ngài. Khi tình bạn giữa bạn và Chúa trở nên sâu sắc hơn thì điều đó
sẽ có tác động rất lớn đến thái độ, cảm xúc và hành vi của bạn. Tuy nhiên, Chúa không bắt
bạn phải từ bỏ bản thân mình và trở thành một người khác. Chúa có yêu cầu sự thay đổi của
bạn không? Có. Ngài muốn bạn phát triển những thái độ giống như Chúa Giê-su. Bạn cần
loại bỏ những hành động và suy nghĩ tội lỗi ra khỏi đời sống mình. Nhưng con người thật sự
bên trong của bạn, nhân cách của bạn, là một phần của món quà Chúa dành cho bạn.
Khi rất yêu một người, chắc hẳn bạn sẽ muốn thay đổi những hành vi khiến họ khó chịu.
Đó là điều bình thường và đúng đắn. Xây dựng tình bạn với Chúa Giê-su cũng vậy. Bạn sẽ
muốn phát triển những thái độ và hành vi làm đẹp lòng Ngài, đồng thời loại bỏ những thái độ
và hành vi khiến Ngài khó chịu.
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3. Chúa muốn có một tình bạn đặc biệt chứ không
phải ngang hàng với bạn
Chúng ta thường nghĩ đến việc xây dựng tình bạn vói bạn bè của mình - những người
ngang tuổi và ngang hàng với chúng ta. Đây thường là những mà chúng ta quen tại
trường học, nơi làm việc, hội thánh hoặc nơi ở. Đôi khi người ta có cơ hội để kết bạn với
những người rất giàu có và nổi tiếng. Tình bạn đặc biệt đó thường có ảnh hưởng khác biệt so
với tình bạn với người hàng xóm.
Chúa muốn có một tình bạn đặc biệt với bạn. Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời,
Đấng Tạo hóa và Kiểm soát cả vũ trụ này. Ngài cũng là Đấng chết trên thập tự giá để bạn có
thể trải nghiệm cuộc sống mới - cuộc sống đời đời với Ngài. Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế,
là Chủ của bạn, và Ngài cũng muốn trở thành bạn của bạn.
Tình bạn giữa bạn và Chúa rất đặc biệt, nhưng không ngang hàng. Trở thành bạn thân với
Chúa không có nghĩa là bạn được ngang hàng với Ngài. Ngài vẫn là Chủ của bạn và bạn vẫn
là đầy tớ của Ngài. Ngài vẫn muốn bạn vâng theo luật pháp Ngài. Tình bạn này không
cho phép bạn tự do phớt lờ luật pháp của Ngài chỉ vì bạn là bạn của Chúa.
Chúa Giê-su dùng mối quan hệ giữa người chăn và bầy chiên để mô tả mối quan hệ mà
chúng ta có thể xây dựng với Ngài. Trong Giăng 10, Chúa Giê-su miêu tả cam kết sâu sắc của
Ngài - Đấng Chăn chiên Nhân từ - đối với bầy chiên của mình.

Giăng 10:14-15
Ta là người chăn nhân từ, Ta quen biết chiên Ta và chiên Ta quen biết Ta,
15cũng như Cha biết Ta và chính Ta biết Cha vậy. Ta hy sinh tính mạng mình vì
đàn chiên.
Người chăn chiên yêu bầy chiên của mình nhưng anh ta vẫn là người chăn chiên chứ
không phải con chiên. Dù con chiên có yêu người chăn đến thế nào thì nó cũng không thể
trở thành người chăn chiên. Mỗi người có nhân dạng và trách nhiệm riêng nhưng cũng có
tình bạn rất thân thiết.
Bạn có thể trở thành bạn thân của Đức Chúa Trời. Nhưng điều đó không cho bạn quyền
đòi hỏi Chúa phải đáp ứng những điều kiện mà bạn đưa ra. Chúa được tự do làm những gì mà
Ngài chọn vì Chúa là Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước, Gióp đòi Chúa giải thích tại sao mọi
khó khăn lại xảy đến với cuộc đời ông. Ông đổ lỗi cho Chúa đã đem mọi khó khăn mà ông
đang gặp phải đến với ông. Chúa đã im lặng trong một thời gian dài. Sau đó Chúa có trả lời
Gióp nhưng không trả lời một cách nhẹ nhàng và cảm thông. Ngài quở trách Gióp nặng nề vì
thái độ của ông với Đức Chúa Trời. Hãy đọc Gióp từ chương 38 đến chương 41. Chúa muốn
bày tỏ tình yêu Ngài dành cho bạn. Nhưng bạn hãy tôn cao và tôn trọng Chúa.

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?

31

Ba giai đoạn trong mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-su
Câu Kinh thánh

Vai trò của Chúa
Giê-su trong mối
quan hệ này

Điều Chúa Giê-su
làm

Điểm tiếp xúc

Vai trò của mình
trong mối quan hệ
này

Điều mình làm

I Giăng 1:9.
I Giăng 2:1-2.
Công vụ 4:12

Chúa Cứu thế

Ngài đã trả hình
phạt cho tội lỗi của
mình.
Ngài tha thứ cho
tội lỗi của mình

Tội lỗi của mình

Tội nhân

Thú nhận tội lỗi
của mình
Cam kết cuộc đời
mình để bước theo
Chúa Giê-su.

I Giăng 2:3.
I Phi-e-rơ 2:21
Giăng 16:13
I Cô-rinh-tô 6:1920

Chúa
Chủ

Dẫn dắt
Thầy giáo
Đời sống của Ngài
trong Kinh thánh là
một tấm gương rõ
ràng

Luật pháp cùng sự
dạy dỗ của Chúa
liên quan đến hành
vi của mình

Người tin Chúa
Đầy tớ
Nô lệ

Biết luật pháp
Chúa
Vâng theo luật
pháp Chúa
Biết ý muốn của
Ngài
Làm theo ý muốn
của Ngài

Giăng 15:12 -14
Giăng 15:15

Bạn

Yêu mình
Chia sẻ cởi mở

Mỗi hoạt động
trong ngày của
mình

Bạn

Yêu Ngài
Chia sẻ cởi mở

C. Mình có thể học điều gì về Chúa?
Một người mới tin Chúa phải bắt đầu phát triển tình bạn đặc biệt này với Chúa như thế
nào? Bạn có thể áp dụng nhiều nguyên tắc xây dựng tình bạn vào điều này. Nếu Chúa là
người xa lạ với bạn thì bạn cần học về Ngài. Khi làm điều này, bạn sẽ ngày càng yêu và
tôn cao Ngài hơn.

1. Học về Chúa trong Kinh thánh
Chúng ta có một kho báu thông tin về Chúa trong Kinh thánh. Nếu bạn muốn học về
Đức Chúa Trời thì hãy đọc Kinh thánh. Khi đọc, hãy tự hỏi mình rằng chương này nói với
mình điều gì về Đức Chúa Trời? Ngài đã làm gì trong đời sống của những người này?
Ngài có im lặng mãi không? Lời Chúa hứa trong đây là gì?
Bốn sách đầu tiên của Tân Ước - Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng - cho chúng ta cái nhìn
sâu sắc đối với đời sống của Đấng Christ khi Ngài ở trên đất này. Nếu muốn biết
Đức Chúa Trời như thế nào thì hãy nhìn vào hành động của Chúa Giê-su. Ngay trước khi
chết, Chúa Giê-su đã dùng bữa tối cuối cùng với các môn đồ. Phi-líp xin Chúa chỉ
Đức Chúa Trời Cha cho họ.
Giăng 14:9-10
Đức Giê-su đáp: “Phi-líp, Ta từng ở với các con bấy lâu mà con chưa biết Ta
sao? Người nào thấy Ta là đã thấy Cha. Vậy sao con còn nói: Xin chỉ Cha cho
chúng con? 10Con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta sao?
Những lời Ta truyền dạy các con chẳng phải Ta tự nói ra, nhưng chính Cha là
Đấng đang ngự trong Ta thực hiện công việc của Ngài.
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Nếu muốn biết Đức Chúa Trời đối xử như thế nào với một người như bạn thì hãy xem
Chúa Giê-su đã đối xử như thế nào với những người như bạn. Kinh thánh cho chúng ta biết rõ
về những gì Chúa thích và ghét. Chúng ta có thể biết được điều gì làm Ngài hài lòng và điều
gì làm Ngài đau lòng.
Khi học về Đức Chúa Trời, bạn cần xem Chúa nói gì về chính Ngài. Hãy học về
sự thánh khiết của Ngài, tình yêu và sự nhân từ của Ngài, sự chân thật của Ngài, sự kiên nhẫn
của Ngài và sự công bình của Ngài. Càng học về Chúa thì bạn càng ngạc nhiên vì sự lớn lao
của Ngài. Nhưng đồng thời Ngài cũng rất quan tâm tới những điều nhỏ bé đang diễn ra trong
đời sống bạn.

2. Đừng cho rằng Chúa cũng nghĩ như bạn
Đôi khi người ta cố gắng đoán xem Chúa đang làm gì trong khi Ngài im lặng. “Chúa đang
phạt người đó vì phạm tội, thế nên anh ta mới ốm.” Hay “Hôm nay mình cảm thấy Chúa ở xa
quá, chắc mình đã làm gì trái ý Ngài rồi.” Chúng ta cần cẩn thận, chớ đặt Chúa bằng vai
phải lứa với mình và tự cho rằng Ngài cũng nghĩ như chúng ta. Chúa đã làm rõ điều này
trong sách Ê-sai (I-sa).
Ê-sai 55:8-9
8“Vì

ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng
phải là đường lối Ta,” CHÚA tuyên bố như vậy.
9“Vì

trời cao hơn đất bao nhiêu Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi;
Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu.”
Nghĩa là chúng ta không thể biết rõ Chúa được hay sao? Không. Kinh thánh nói rõ rằng
Chúa muốn chúng ta biết Ngài một cách cá nhân và yêu Ngài. Nếu đó là điều không thể
thực hiện thì Ngài sẽ không bảo chúng ta thực hiện nó. Nhưng đồng thời Chúa cũng lớn lao
tới mức chúng ta không thể biết mọi thứ về Chúa. Ngay cả đối với vợ bạn, chồng bạn, bố
hoặc mẹ bạn hay một người khác mà bạn đang sống cũng cũng vậy. Bạn đã bao giờ chạm tới
mức biết mọi thứ về người đó chưa?

3. Biết về Chúa và biết Chúa
Chỉ học những thực tế trong Kinh thánh về Chúa Giê-su không thôi sẽ không khiến bạn
trở thành bạn thân của Ngài được. Bạn có thể biết rất nhiều về tổng thống Mỹ hoặc người
lãnh đạo của đất nước khác nhưng điều đó không khiến bạn trở thành bạn của họ. Bạn phải
dành thời gian với người đó rồi mới có thể nói rằng: “Anh ấy/cô ấy là một người bạn của tôi.”
Khi Chúa Giê-su còn sống trên đất này, những người sống quanh Ngài đang nói tiếng
Hy Lạp. Trong tiếng Hy Lạp có hai từ diễn tả việc “biết” ai đó. Một từ là biết về người đó.
Từ còn lại nghĩa là bạn biết người đó qua trải nghiệm cá nhân. Nhiều người biết rất nhiều về
Chúa nhưng chưa bao giờ xây dựng mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-su và mời Ngài làm
Chúa Cứu thế và làm Chủ đời sống họ. Họ có thể là những người “ngoan đạo”, nói về
Đức Chúa Trời và làm rất nhiều điều lành. Chúa Giê-su nói về điều này trong bài giảng
nổi tiếng ghi lại trong sách Ma-thi-ơ.
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Ma-thi-ơ 7:21-23
Không phải hễ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ vào Nước Thiên Đàng
đâu, nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời.
22Vào ngày ấy, nhiều người sẽ nói với Ta rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con
đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài trừ quỷ, nhân danh Ngài làm
nhiều phép lạ.’ 23Nhưng Ta sẽ phán cùng họ rằng: ‘Ta không biết các người, hỡi
những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta!’
Không khó để biết Chúa Giê-su một cách cá nhân. Hãy bắt đầu bằng việc lựa chọn.
Bạn có muốn biết Ngài một cách cá nhân không? Có thể bạn không có mọi thông tin rõ ràng
về Chúa, nhưng bạn vẫn có thể bắt đầu biết Chúa muốn cách cá nhân. Chúa Giê-su nói trong
Ma-thi-ơ 7:21 rằng vâng lời Chúa là một bước rất cơ bản để xây dựng mối quan hệ cá nhân
với Ngài. Kinh thánh cũng nói điều này trong 1 Giăng 2:3.
Bạn có thể biết nhiều hơn về Chúa bằng cách học Kinh thánh hằng ngày và đọc các
cuốn sách thần học. Nếu bạn không đi sâu hơn thế thì bạn sẽ bỏ lỡ những điều quan trọng
nhất trong đời sống. Bạn có thể phát triển hiểu biết của bản thân về Chúa bằng cách áp dụng
những dạy dỗ của Ngài trong đời sống thường ngày. Càng áp dụng những dạy dỗ của Ngài
trong đời sống thì bạn càng hiểu Chúa hơn.
Cô-lô-se 1:9b-10
xin Đức Chúa Trời cho anh chị em hiểu thấu ý chỉ Ngài bằng tất cả sự
khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng, 10Để anh chị em sống xứng đáng với Chúa,
làm hài lòng Ngài mọi điều, kết quả trong mọi việc lành và càng ngày càng
hiểu biết Đức Chúa Trời sâu rộng hơn.
Kinh thánh phân biệt rõ ràng giữa biết về Chúa và biết Chúa một cách cá nhân. Bây giờ,
hãy xem một số điều cụ thể mà bạn có thể làm để xây dựng một mối quan hệ thân thiết và
cá nhân với Chúa Giê-su.

D. Những bước cơ bản để phát triển mối quan hệ
cá nhân với Chúa Giê-su
Có nhiều nguyên tắc áp dụng trong xây dựng tình bạn có hiệu quả trong việc phát triển
một tình bạn cá nhân với Chúa Giê-su. Chúng ta không muốn biến điều này thành một
quá trình phức tạp. Ngay cả trẻ con cũng có thể trở thành bạn thân với Chúa Giê-su.
Khi đang ở trên đất này, có thể bạn sẽ không bao giờ tận mắt thấy Chúa Giê-su.
Nhưng bạn vẫn có thể phát triển một mối quan hệ cá nhân sâu sắc với Ngài. Đến một lúc nào
đó, bạn có thể nói rằng: “Chúa Giê-su là bạn thân của tôi. Tôi yêu Ngài hơn mọi người khác
trên thế giới này.”

1. Cả hai người phải muốn có tình bạn này
Tất nhiên là một trong những bước đầu tiên mà bạn cần thực hiện là quyết định rằng:
“Mình muốn trở thành bạn thân của Chúa Giê-su.” Kinh thánh nói rõ ràng rằng Chúa yêu bạn
- Ngài đã thể hiện điều này bằng hành động. Hãy xem trong Giăng 3:16. Ngài nhanh chóng
đáp lại bất cứ ai thật sự quan tâm tới việc yêu Ngài.

Sổ Tay Học Viên

34

May mắn thay là Đức Chúa Trời không giới hạn như chúng ta. Chúng ta chỉ có thể
nói chuyện với từng người một. Nhưng Chúa hoàn toàn có thể lắng nghe 6 tỉ người khác nhau
đang nói chuyện với Ngài cùng lúc. Ngài biết rất rõ toàn bộ những gì diễn ra với đời sống bạn
trong cả ngày. Mỗi khi bạn gãi đầu rồi rụng một hai sợi tóc, Ngài thấy điều đó và tính lại số
tóc trên đầu bạn. (Hãy xem trong Ma-thi-ơ 10:30.) Ngài biết rõ bạn như biết rõ Billy Graham
vậy. Bắt đầu phát triển mối quan hệ cá nhân với Chúa là một thách thức với mỗi chúng ta.
Nó bắt đầu từ lựa chọn của bạn: “Chúa ơi, con muốn biết Ngài một cách cá nhân.”
Lựa chọn là bước đầu tiên mà bạn cần làm, nhưng bạn phải thực hiện lựa chọn đó đến
cùng qua hành động của mình. Đặt nó làm ưu tiên hàng đầu trong đời sống bạn. Ban đầu,
có thể điều này không dễ dàng chút nào nhưng đừng từ bỏ. Hãy trung thành với quyết định
của mình dù bạn không “cảm thấy” gần Chúa.

2. Học cách trò chuyện với Chúa Giê-su
Chúng ta đều biết rằng trò chuyện đóng vai trò quan trọng như thế nào trong xây dựng
mối quan hệ. Nếu không trò chuyện thì tình bạn sẽ chết. Bạn nuôi dưỡng một tình bạn nào đó
qua những cuộc trò chuyện lành mạnh.
Cầu nguyện là cách tốt nhất để mở đầu cuộc trò chuyện giữa Chúa Giê-su và bạn.
Nếu bạn thấy khó cầu nguyện với một Đức Chúa Trời vô hình thì hãy tưởng tượng rằng Chúa
Giê-su đang ngồi ngay cạnh bạn. Hãy nói với Ngài về chính bạn. Cho Ngài biết là hôm nay
bạn muốn làm gì. Hãy để Ngài biết rằng bạn muốn nghe Ngài nói về những nhiệm vụ đó.
Bạn cần học cách cởi mở với Chúa và nói cho Ngài biết cảm xúc của bạn. Ngài biết
mọi điều nên bạn không thể giấu gì Ngài. Nhưng Ngài muốn nghe lời kể của chính bạn.
Hãy nói với Ngài rằng bạn muốn học cách yêu Ngài hơn. Mỗi ngày, hãy hướng suy nghĩ của
mình lên Ngài. Hãy nói với Ngài những điều mà bạn gặp phải. Vua Đa-vít trong Cựu Ước đã
xây dựng một mối quan hệ rất sâu sắc với Chúa. Xuyên suốt Kinh thánh, Chúa gọi Đa-vít là
bạn của Ngài. Hãy đọc Thi thiên và xem Đa-vít bày tỏ chính mình với Chúa như thế nào.

3. Học cách xây dựng sự tin cậy và chân thật
Khi trò chuyện với Chúa, đừng cố che giấu những vấn đề bạn đang gặp phải.
Hãy dũng cảm và thành thật. Nếu bạn đã phạm tội thì đừng đổ lỗi cho ai đó. Hãy chịu
trách nhiệm với những việc mình làm và thú nhận tội lỗi của mình. Hãy cầu xin Chúa giúp
bạn thấy rõ chính mình. Đôi khi chúng ta tự lừa dối bản thân và cần người khác giúp mình
phân biệt giữa sự thật và dối trá. Ở đây Kinh thánh có thể giúp bạn rất nhiều. Chúa nói rõ về
tội lỗi và những hành động khiến Ngài đẹp lòng.
Nếu muốn xây dựng một mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-su thì bạn phải chọn tin cậy
Ngài. Sự tin cậy thực sự là một món quà. Bạn gỡ bỏ bức tường bao quanh mình, đến với
người kia và nói: “Mình chọn tin vào bạn. Mình đã gỡ bỏ bức tường quanh mình.”
Lúc này bạn dễ bị tổn thương.
Khi nhìn vào Chúa Giê-su, bạn có thể tin Ngài được không? Bạn có bằng chứng nào để
chứng minh rằng tin cậy Chúa Giê-su là một quyết định khôn ngoan? Tính cách của Ngài
chiến thắng mọi tội lỗi. Ngài hết mực yêu thương và chân thật. Ngài hoàn hảo về mặt
nhân cách. Tại sao bạn lại do dự khi đặt niềm tin nơi Chúa Giê-su? Sợ hãi ư? “Ngài có thể
khiến tôi thất vọng.” Thật sao? Thử tìm một ví dụ trong Kinh thánh nói rằng Chúa Giê-su đã
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lừa ai đó xem. Bất kỳ ai đánh giá tính cách của Chúa một cách thành thật sẽ thấy rằng Ngài là
Đấng đáng tin.
Hãy nói với Chúa rằng bạn muốn học tin cậy Ngài hơn mỗi ngày. Cầu xin Chúa giúp bạn
hiểu chính mình hơn và chiến thắng những sợ hãi khiến bạn không thể tin cậy Ngài thêm.

4. Học cách tôn trọng và yêu Ngài
Kinh thánh đã nói rõ rằng Chúa yêu bạn, và không thể nói rõ ràng hơn thế. Sự chết của
Chúa Giê-su trên thập tự giá vì tội lỗi của bạn là biểu hiện rõ ràng của tình yêu thương.
Mỗi ngày, Chúa Giê-su đều dành thời gian để giúp những người cần giúp đỡ. Tình yêu mới là
điều thúc đẩy Ngài làm như vậy, không phải tiền bạc hay danh dự bản thân.
Mọi tình bạn dài lâu cần được xây dựng trên tình yêu thương. Điều răn quan trọng nhất
trong Kinh thánh là yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí và sức lực. Hãy xem trong
Mác 12:30. Chúa Giê-su không mong bạn trở thành bạn của Ngài chỉ vì Ngài ra lệnh cho bạn
làm như vậy. Ngài cho bạn được tự do chọn yêu Ngài.
Từ những tình bạn mà bạn đã xây dựng từ trước, bạn hiểu rằng tình yêu thương phải được
thể hiện hằng ngày bằng những cách ý nghĩa. Nếu bạn đã có gia đình, chỉ nói với vợ hoặc
chồng rằng: “Em yêu, anh đã yêu em cả năm qua, giờ anh sẽ yêu em cả năm tới, nên tuần sau
em đừng hỏi là anh còn yêu em không nhé!” là chưa đủ. Chắc chắn là Chúa không mong bạn
mua tình yêu của Ngài. Ngài thấy thích thú khi chúng ta thể hiện tình yêu chân thành của
mình qua suy nghĩ, lời nói và hành động. Nếu yêu Ngài thì bạn sẽ vâng lời Ngài. Bạn không
phải nằm gai nếm mật hay đi qua than nóng để chứng tỏ tình yêu của bạn dành cho Ngài.
Bạn có thể thể hiện tình yêu của mình qua những tình huống thường ngày mà bạn phải
đối mặt.
Một thành phần cơ bản nữa của tình bạn thân thiết là sự tôn trọng. Khi cư xử với
người khác, hãy tôn trọng và đánh giá cao họ. Đừng dùng tình bạn để sai khiến Chúa.
Chúa không bao giờ “nợ bạn” vì những việc bạn làm cho Ngài. Hãy trân trọng tình bạn với
Đức Chúa Trời. Tôn kính Ngài. Hãy tôn trọng Ngài, đừng sử dụng danh Ngài để chửi rủa khi
giận dữ.
Khi xây dựng tình bạn thân thiết với Chúa Giê-su, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy gần Ngài.
Chắc bạn sẽ không cảm thấy yêu Ngài 24 tiếng/ngày, dù sao đó cũng không phải là dấu hiệu
của tình yêu thật. Xây dựng tình bạn sâu sắc với Chúa Giê-su là một lựa chọn - không,
một chuỗi những lựa chọn. Mỗi ngày chúng ta đều chọn xem có nên đánh giá cao tình bạn
với Chúa Giê-su qua những điều nhỏ nhặt. Mỗi ngày chúng ta có nhiều cơ hội vâng lời Ngài.
Đó là những lúc thể hiện tình yêu với Chúa Giê-su. Ngài không bao giờ bỏ sót từng suy nghĩ
hay hành động yêu thương đó.

E. Biết Chúa một cách cá nhân mang đến những
kết quả gì?
Việc biết Chúa một cách cá nhân không cất đi những vấn đề bạn gặp phải. Tuy nhiên,
tình bạn đặc biệt này có thể mang đến sự dư dật cho đời sống bạn - sự dư dật mà bạn
không thể có được bằng bất kỳ cách nào khác. Dưới đây là một số lợi ích mà bạn có thể có
được khi biết Ngài.
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1. Sự bình an
Chúa Giê-su hứa ban sự bình an của Ngài cho những người yêu Ngài và đặt lòng tin cậy
nơi Ngài. Hãy xem trong Giăng 14:27. Hãy hỏi bất kỳ ai có tình bạn thân thiết với Chúa và
chắc chắn họ sẽ cho bạn biết rằng họ trân trọng sự bình an mà Chúa đã đặt trong lòng họ
như thế nào. Nếu bạn không có sự bình an này thì hãy nói cho Chúa biết về điều đó.
Có phải sự không vâng lời đã cướp đi sự bình an này của bạn hay không?

2. Sự thỏa lòng
Chỉ có một cách để tìm được sự thỏa lòng thật sự trong đời sống, đó là qua mối quan hệ
cá nhân sâu sắc với Chúa Giê-su. Bạn chưa từng biết ý nghĩa thật sự của sự thỏa lòng cho tới
khi Chúa Giê-su ban cho bạn điều đó từ sâu trong lòng. Khi Ngài đã đặt sự thỏa lòng ở đó thì
không ai có thể cướp nó khỏi bạn. Trong Rô-ma 8:38-39, Phao-lô miêu tả một loạt những
vấn đề có thể cướp đi tình yêu và sự thỏa lòng mà Đấng Christ mang đến cho đời sống
chúng ta. Phao-lô tin rằng không gì có thể phân tách chúng ta khỏi tình yêu của
Đức Chúa Trời. Đó chính là sự bảo đảm thật sự.

3. Bạn sẽ cảm thấy sự hiện diện của Chúa
Tình bạn với Chúa càng sâu sắc thì bạn càng hiểu sự hiện diện của Chúa trong đời sống
mình. (Hiểu chứ không phải cảm thấy.) Chúa hiện diện trong đời sống của mọi Cơ Đốc nhân
thật sự, nhưng không phải ai cũng cảm thấy sự hiện diện của Chúa. Càng biết Ngài rõ hơn thì
bạn càng dễ nhận thấy sự hiện diện của Ngài hơn. Bạn có thể mất cả đời để làm điều này
nhưng hãy đầu tư thời gian để lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh khi Ngài nói
trong lòng bạn.

4. Bạn sẽ nghĩ nhiều hơn về Chúa
Nếu bạn yêu ai đó say đắm thì bạn có thể nghĩ đến họ cả ngày. Mối quan hệ giữa bạn và
Chúa cũng vậy. Hãy nghĩ đến Chúa khi bạn thực hiện những hoạt động thường ngày.
Thổ lộ cảm xúc của bạn với Chúa. Kể với Ngài về những quyết định bạn cần phải thực hiện.
Học thuộc những dạy dỗ của Ngài và tâm sự những điều này với Ngài.

5. Bạn sẽ muốn nói về Chúa Giê-su cho người khác
Khi bạn yêu ai đó say đắm thì bạn rất dễ nói về người đó. Nếu bạn thật sự yêu Chúa
Giê-su thì bạn sẽ muốn người khác có được niềm vui mà bạn đang có. Trước khi về
thiên đàng, Chúa Giê-su đã thách thức Phi-e-rơ bằng một câu hỏi. Ngài hỏi Phi-e-rơ:
“Con yêu Ta chăng?” Phi-e-rơ trả lời rằng: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết con yêu mến Ngài.”
Chúa Giê-su đáp: “Hãy nuôi dưỡng đàn chiên con của ta.” (Chúa Giê-su đang nói đến những
người theo Ngài.) Mối quan hệ của chúng ta với Chúa không phải là vấn đề riêng tư.
Chúng ta cần để người khác biết rằng chúng ta yêu Chúa Giê-su.
Học cách biết Chúa và yêu Chúa nhiều hơn là một thách thức trọn đời. Chúa nóng lòng
muốn xây dựng một tình bạn đặc biệt với bạn. Hãy đặt điều này làm ưu tiên hàng đầu trong
đời sống bạn và bạn sẽ đạt được những thành tựu đáng kể trong cuộc sống.
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Chương 4

Khi không biết mình có phải
Cơ Đốc nhân hay không thì tôi phải
làm gì?
Cuộc sống của người mới tin Chúa rất khác với những câu chuyện cổ tích của trẻ nhỏ.
Trong những câu chuyện đó, sau cơn khủng hoảng lớn, người ta sống “hạnh phúc trọn đời.”
Trên thực tế là những người mới tin Chúa phải đối mặt với những vấn đề thật sự, đôi khi còn
khó hơn những vấn đề của năm ngoái. Phần đa những người mới tin Chúa phải đối mặt với
những nghi ngờ thực sự về quyết định trở thành Cơ Đốc nhân của mình.
Những nghi ngờ này có thể ở nhiều dạng khác nhau và ảnh hưởng tới người ta theo những
cách khác nhau. Với một số Cơ Đốc nhân, chúng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua. Số khác
phải đối mặt với những khủng hoảng lớn liên quan đến đức tin nơi Chúa và nghi ngờ những
gì xảy đến, thậm chí nghi ngờ cả Chúa. “Nếu có Chúa và Ngài thực sự yêu mình thì sao mình
lại gặp phải tất cả những vấn đề cùng những nghi ngờ như thế? Có khi đạo này không dành
cho mình. Cứ như mấy người bán hàng nói những lời hoa mỹ nhưng rỗng tuếch vậy.”
Bạn có bao giờ tự hỏi rằng Chúa có thật sự tồn tại hay không? Đã bao nhiêu lần bạn
thắc mắc và cảm thấy rằng “Chắc mình không phải Cơ Đốc nhân đâu.” Đừng ngạc nhiên nếu
bạn phải tranh chiến nhiều với điều này để phân biệt thật giả. Nhiều người mới tin Chúa
(hoặc tin Chúa lâu năm) cũng trải qua điều này. Ảnh hưởng của những thắc mắc và nghi ngờ
này trong đời sống bạn liên hệ trực tiếp đến chất lượng của mối quan hệ cá nhân giữa bạn và
Chúa.
Có thể bạn không ngăn được mọi nghi ngờ đến trên tâm trí của mình, nhưng chắc chắn
bạn có thể làm nhiều điều để quyết định tầm ảnh hưởng của những nghi ngờ này trong
đời sống mình. Chúa không để mặc bạn nghi ngờ và bảo bạn tự mình giải quyết chúng.
Nếu bạn sẵn sàng để Ngài làm như vậy thì Ngài sẵn sàng giúp đỡ bạn. Trong Cựu Ước, khi
vua Đa-vít phải vật lộn với những nghi ngờ, ông tìm đến Chúa để được giúp đỡ.
Thi thiên 94:19
Khi có nhiều mối lo nghĩ trong lòng tôi,
Thì sự an ủi của Ngài khích lệ tâm hồn tôi.
Vua Đa-vít thấy hy vọng ở phía trước! Bạn cũng có thể tự tin rằng khi được Chúa giúp,
bạn có thể chiến thắng những nghi ngờ của mình. Những trận chiến trong tâm trí này có thể
mang đến sự trưởng thành thuộc linh thật sự trong đời sống bạn. Khi sự nghi ngờ đến, bạn
có thể thấy yếu đuối và muốn bỏ cuộc, nhưng hãy đứng vững trên những lời hứa trong
Lời Chúa.
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Chúa sẽ không bao giờ xa lìa bạn hay rời bỏ bạn. Nhưng Ngài không hứa trong
Kinh thánh rằng bạn sẽ không nghi ngờ gì cả. Bạn phải chấp nhận thực tại và đối phó với
chúng. Tất nhiên là bạn không thể loại bỏ nghi ngờ bằng cách phớt lờ chúng.

A. Ai mang những nghi ngờ này đến với tâm trí của
bạn?
Không phải tất cả các nghi ngờ đều giống nhau. Một số liên quan trực tiếp tới những
dạy dỗ và niềm tin mà bạn tích lũy từ nhỏ. Nếu bố mẹ bạn không tin Chúa thì bạn có thể thấy
rằng sự nghi ngờ này liên tục quay trở lại. “Làm sao để thật sự biết rằng có Đức Chúa Trời?”
Khi sự vui mừng và bình an không đến, rồi lại có nhiều phiền toái hơn thì bạn rất dễ nghi ngờ
rằng mình không phải Cơ Đốc nhân, nhất là khi ai đó đã hứa với bạn rằng ngay khi bạn
trở thành Cơ Đốc nhân thì bạn sẽ cảm thấy sự bình an và tình yêu của Đức Chúa Trời.
Sự nghi ngờ sẽ đến từ nhiều hướng. Trước khi xem các nguyên nhân và cách giải quyết
các nghi ngờ, chúng ta cần tính đến những người gieo rắc nghi ngờ trong tâm trí của bạn.

1. Sa-tan
Nếu Sa-tan không thể ngăn bạn trở thành Cơ Đốc nhân thì hắn sẽ khiến tâm trí bạn
đầy dẫy những nghi ngờ và thắc mắc về quyết định trở thành Cơ Đốc nhân của mình.
Điều này xảy đến với những người mới tin Chúa cũng như tin Chúa lâu năm.
Chúng ta có thể gọi những nghi ngờ này là sự cám dỗ. Kinh thánh miêu tả Sa-tan là cha
của sự dối trá. Hắn rất giỏi lừa dối con người. Chúa đã hứa giúp bạn khi sự cám dỗ đến.
Chỉ cần nhớ rằng giờ đây ai là Chủ đời sống bạn và đừng nghe những lời nói dối của Sa-tan.

2. Những người khác
Những người khác có thể nói hoặc làm điều gì đó để bạn nghi ngờ thực tế rằng bạn đã
trở thành Cơ Đốc nhân hoặc bạn đã cam kết với Ngài. Những người không tin Chúa dễ
hiểu lầm cam kết mà bạn mới thực hiện với Chúa Giê-su Christ. Họ có thể cười vào
quyết định “sùng đạo” của bạn. Đừng ngạc nhiên khi họ nghi ngờ niềm tin của bạn hoặc
cố gắng dùng những câu hỏi thần học phức tạp để gài bẫy bạn.
Đáng buồn thay là một số người gieo nghi ngờ trong tâm trí của bạn lại là những người
từng cam kết với Chúa Giê-su. Anh ta nói rằng: “Mình đã thử cái ông Giê-su đấy rồi nhưng
không ăn thua. Cậu đừng có mà tin vào những điều họ nói. Không phải lúc nào họ cũng nói
thật đâu.” Sau này, mỗi khi nảy sinh vấn đề là những lời họ nói lại vang vọng trong tâm trí
bạn: “Biết đâu nó cũng không có tác dụng gì với mình thì sao?”
Hãy chấn chỉnh lại suy nghĩ đó. Chúa Giê-su muốn mọi người có được niềm vui cứu rỗi
của Ngài. Nếu điều này không có tác dụng với những người khác thì họ cũng không được
đổ lỗi cho Chúa. Ngài sẽ giúp bạn trong từng vấn đề mà bạn gặp phải.
Những Cơ Đốc nhân thật sự cũng có thể gieo nghi ngờ trong đầu bạn. Nếu mỗi người dạy
một kiểu về đời sống Cơ Đốc thì rất có thể bạn sẽ nghi ngờ tất cả. Nếu người này bảo rằng
một điều gì đó là tội, còn người khác bảo không phải thì tâm trí bạn bắt đầu thắc mắc.
Điều này cũng xảy đến với người mới tin Chúa trong thời Tân Ước.
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Các lãnh đạo hội thánh tại Giê-ru-sa-lem viết một bức thư cho những Cơ Đốc nhân này
và nói: “Vì chúng tôi nghe có mấy người giữa vòng chúng tôi đã nói những lời quấy rối và
gây hoang mang cho anh em.” (Công vụ 15:24). Dù đó là những dạy dỗ sai lệch hay là tội lỗi
trong đời sống họ thì bạn cũng cần tránh xa, đừng để những vấn đề của họ phá hủy phép lạ
cứu rỗi thật mà bạn đã nhận được.
Một cách khác mà Cơ Đốc nhân có thể mang đến nghi ngờ trong tâm trí bạn là khi bạn
nghĩ rằng họ hoàn hảo - hay gần như hoàn hảo. Hãy cẩn thận khi so sánh mình với những
Cơ Đốc nhân khác. Mỗi người tin Chúa đều có thể tăng trưởng ở nhiều khía cạnh. Có thể bạn
thấy những người khác chẳng bao giờ gặp vấn đề gì lớn lắm. Họ luôn hạnh phúc và cười đùa.
Sau đó bạn nhìn vào mọi vấn đề trong đời sống mình và nói: “Chắc mình đã làm sai
điều gì đó rồi. Mình cứ gặp hết rắc rối này đến rắc rối kia.” Hãy kiên nhẫn vì Chúa đang
làm việc bên trong bạn.

3. Chính bạn
Nhiều khi người ta nghi ngờ không biết mình có phải là Cơ Đốc nhân hay không và
chính họ là nguyên nhân cho điều này. Kinh thánh đã nói rõ với bạn cách trở thành Cơ Đốc
nhân. Nhưng một số người vẫn lưỡng lự, không thực sự tin rằng Kinh thánh sẽ có hiệu quả
với mình. Từ đó, họ mang đến cho mình đủ kiểu nghi ngờ.

4. Đức Chúa Trời
Nếu bạn tự cho rằng mình là Cơ Đốc nhân trong khi sự thật không phải như vậy thì Chúa
có thể đặt nghi ngờ trong tâm trí của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng mình đã cam kết đầy đủ với
Ngài, còn Ngài thì biết rằng bạn chưa làm như vậy thì Chúa có thể đặt nghi ngờ trong tâm trí
của bạn để bạn tìm câu trả lời thay vì sống với ý tưởng sai lầm rằng bạn thực sự là
Cơ Đốc nhân.
Nghi ngờ cũng có thể đến khi bạn chưa thú nhận một tội gì đó với Chúa. Chúng ta thường
gọi điều này là Đức Thánh Linh cáo trách, hay cảm giác tội lỗi thật sự. Chúa sẽ tiếp tục đặt
những nghi ngờ rõ rệt trong tâm trí bạn cho tới khi bạn thú nhận tội lỗi của mình.
Nếu Chúa thật sự đặt nghi ngờ trong tâm trí của một người thì thường là do người đó
đang sống trong lừa dối. Chúa có thể dùng nhiều cách khác nữa để phá bỏ sự lừa dối mà
người đó đang vướng phải. Ngài kỷ luật chúng ta vì yêu chúng ta. Nhưng Ngài không bao giờ
áp đặt ý muốn của mình trên con người. Nếu bạn thật sự cố gắng phục vụ Chúa hết lòng thì
Chúa sẽ không gieo nghi ngờ trong tâm trí bạn chỉ để gây rắc rối cho bạn.
Trong Kinh thánh có một câu chuyện minh họa tình huống mà Chúa đặt nghi ngờ trong
tâm trí của một tín đồ. Mác 10:17-22 miêu tả một người trai trẻ giàu có. Anh muốn biết
làm thế nào để nhận được sự sống đời đời. Chúa Giê-su bảo anh ta vâng giữ luật pháp trong
Kinh thánh. Người nam này đã cẩn thận vâng giữ luật pháp Chúa từ khi còn nhỏ. Sau đó
Chúa Giê-su bảo anh bán hết mọi thứ mình có và phân phát tiền cho người nghèo rồi hãy đến
theo Chúa. Đối mặt với lựa chọn rõ ràng như vậy, người thanh niên giàu có này đã từ chối
Chúa Giê-su.
Nếu Sa-tan đã biết rằng sự giàu có của người này quan trọng với anh ta hơn là vâng giữ
luật pháp Chúa thì tại sao hắn lại muốn gieo nghi ngờ trong tâm trí của người này? Sa-tan chỉ
cần làm đúng một việc: đứng sang bên và lặng lẽ cổ vũ người này làm giàu thêm. Sa-tan
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muốn người đó nghĩ rằng mình đang rất ổn. Nghi ngờ trong tâm trí sẽ khiến anh ta tìm
câu trả lời rõ ràng giống như người trai trẻ này đã làm.
Có vẻ như Chúa chính là người đặt nghi ngờ trong tâm trí cậu thanh niên. Chúa biết lòng
của anh ta, và nhận ra rằng nếu anh không thay đổi thái độ với sự giàu có của mình thì khi
chết, anh ta sẽ không được lên thiên đàng. Rõ ràng là Chúa muốn người này nhận ra sai lầm
của mình và bắt đầu thay đổi. Chúa Giê-su giúp người giàu này hiểu tại sao mình lại có nhiều
thắc mắc và nghi ngờ. Khi đã biết nguyên nhân khiến mình nghi ngờ thì bạn phải lựa chọn bạn sẽ thực hiện những bước cần thiết để đối phó với vấn đề gây ra nghi ngờ này chứ?

B. Điều gì đưa đến những nghi ngờ này?
Có ai từng nói với bạn rằng: “Nếu cậu nghi ngờ về Chúa và không biết mình có phải là
Cơ Đốc nhân hay không thì chắc cậu có gì đó không ổn.” Nghe giống như lời bạn của Gióp
nói với Gióp khi ông đang phải chịu nhiều đau đớn và thống khổ vậy. Nghi ngờ không phải
lúc nào cũng có nghĩa là bạn đã phạm tội.
Nghi ngờ luôn có nguyên nhân của nó. Nếu bạn muốn loại bỏ một nghi ngờ nào đó thì
hãy tim xem điều gì gây ra vấn đề này trong đời sống bạn. Chúng ta có thể phân tất cả những
nguyên nhân khiến chúng ta nghi ngờ ra thành ba nhóm.

Thiếu kiến thức
Thiếu kiến thức có thể khiến bạn nghi ngờ. Khi đã có thông tin xác thực thì bạn có thể
làm rõ vấn đề và loại bỏ nghi ngờ. Chẳng hạn như người khác bảo bạn rằng ngay sau khi
trở thành Cơ Đốc nhân, bạn sẽ cảm thấy tình yêu, sự vui mừng và bình an mỗi ngày. Khi bạn
không có được những cảm giác này, tâm trí bạn bắt đầu nghi ngờ. Khi khám phá ra lẽ thật và
tìm hiểu kỹ sự thật, bạn sẽ nhận ra rằng những gì mình nghe không phải là lời Kinh thánh.
Bạn có thể loại bỏ những nghi ngờ này khỏi tâm trí mình vì biết rằng cảm xúc không
chứng minh được bạn có phải Cơ Đốc nhân hay không.

Thiếu hiểu biết
Đôi khi bạn nghi ngờ vì biết lẽ thật nhưng không hiểu được nó có liên hệ gì tới đời sống
của mình. Một số Cơ Đốc nhân biết Kinh thánh nói gì nhưng lại không biết áp dụng vào
tình huống mình đang gặp phải như thế nào. Họ biết Phi-líp 4:19 nói rằng:
“Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự
giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su.” Nhưng họ có nhiều nhu cầu
chưa được đáp ứng. Họ không hiểu là mình làm sai điều gì mà nhu cầu của mình chưa được
đáp ứng.
Họ đọc trong Gia-cơ 4:7-8 rằng phải chống lại ma quỷ và đến gần với Chúa hơn. Họ biết
rõ mình phải làm gì. Nhưng không rõ mình phải làm như thế nào. Có nhiều thông tin hơn sẽ
tốt hơn. Nhưng đôi khi hiểu biết rõ ràng nhất đến qua kinh nghiệm. Sau khi trải qua một
khó khăn nào đó, bạn hiểu được tạo sao Chúa lại cho phép điều đó xảy ra. Khi bạn đang phải
vật lộn với tình huống đó thì bao nhiêu thông tin cũng không đủ.
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Hành vi không đúng đắn
Nhiều khi bạn nghi ngờ vì không làm những điều mình nên làm. Bạn đầu hàng cám dỗ và
phạm tội. Sa-tan đến kết tội bạn và nói rằng: “Mày có tốt đẹp gì đâu, làm Cơ Đốc nhân sao
được. Xem mày vừa làm gì kia. Kinh khủng quá! Mày chẳng bao giờ làm Cơ Đốc nhân được
đâu.” Đôi khi bạn tự khiến mình nghi ngờ khi đặt ra cho bản thân những mục tiêu vô lý.
Quá trình tăng trưởng từ một người mới tin Chúa thành một người lãnh đạo thuộc linh
trưởng thành chẳng thể diễn ra trong một hai tuần được.
Hầu hết mọi Cơ Đốc nhân biết nhiều lẽ thật của Chúa hơn là sử dụng chúng trong
đời sống thường ngày của mình. Thực ra vấn đề nằm ở chỗ: Bạn đang làm nhiều hơn và mỗi
ngày tăng trưởng hơn lên, hay bạn cho rằng mình biết lẽ thật là đủ rồi? Nếu bạn lừa dối mình
rằng biết lẽ thật là đủ rồi thì Chúa có thể đặt nghi ngờ trong tâm trí của bạn, bởi lẽ bạn đang
đi sai đường.
Có nhiều vấn đề khiến một người nghi ngờ rằng mình không phải Cơ Đốc nhân.
Dưới đây là một số vấn đề tạo ra những nghi ngờ này.

Vấn đề 1: Khi những cảm xúc tích cực biến mất
Trước đó, trong sách này, chúng ta đã nói về vị trí của cảm xúc trong cam kết của
chúng ta với Đấng Christ. Khi trở thành Cơ Đốc nhân, nhiều người thực sự thấy cảm xúc của
mình thay đổi. Một số người gọi đây là “thời kỳ trăng mật.” Sự vui mừng và bình an khi được
tha thứ khỏi mọi tội lỗi là một thay đổi thú vị. Họ biết rằng Chúa có thật.
Nhưng rồi “thời kỳ trăng mật” bắt đầu tiêu tan. Một sáng nọ bạn tỉnh dậy và không thấy
vui mừng như trước nữa. Bạn cầu nguyện và chẳng cảm thấy Chúa hiện diện gì cả. Tệ hơn là
những tức giận và chán nản trước đây bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Vấn đề
không những giảm đi mà còn tăng thêm.
Bạn đọc Kinh thánh và cảm thấy khô khan. Khi cố đọc nó, tâm trí bạn dễ dàng bị
sao lãng. Bạn tự hỏi mình: “Sao thế nhỉ?” Trong trường hợp này, bạn dễ dàng trở thành
mục tiêu để nghi ngờ đến trên tâm trí bạn.

Vấn đề 2: Tiếp tục sa ngã hoặc phạm tội
Những người mới tin Chúa thường học thuộc những lời Chúa hứa trong Phi-líp 4:13 và
2 Cô-rinh-tô 5:17.
Phi-líp 4:13
Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi.
2 Cô-rinh-tô 5:17
Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một tạo vật mới; những điều cũ
đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới.
Nhưng rồi công việc, trường học, gia đình, hàng xóm, rồi bạn cùng phòng với rất nhiều
áp lực, rất nhiều vấn đề ập đến. Dường như cám dỗ phạm tội ngày một mạnh mẽ hơn.
Bạn quyết tâm thay đổi và trở nên giống Đấng Christ hơn. Nhưng mong muốn không đi liền
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với hành động. Bạn thất bại hết lần này đến lần khác. Lúc này cám dỗ trở nên rất hấp dẫn còn
Chúa thì dường như ở rất xa.
Sau khi bạn thất bại, Sa-tan bắt đầu kết tội chồng chất trên bạn. Hắn liên tục tố cáo bạn là
người thất bại thảm hại. Hắn nói: “Mày chẳng bao giờ làm Cơ Đốc nhân được đâu, Mày xin
Chúa giúp nhưng chẳng thấy phép lạ gì cả mà lại gặp nhiều vấn đề hơn.”
Bạn tự nói với bản thân rằng: “Có khi điều này không dành cho mình. Nếu không
thắng được tội này thì chắc chắn mình không thể trở thành Cơ Đốc nhân thành công được.”
Có thể bạn cảm thấy mình chưa đủ cam kết với Chúa. Đó có thể là một phần của vấn đề.
Nhưng cũng hãy nghĩ rằng một vài thói quen tội lỗi trước đây đã ở với bạn trong nhiều năm.
Đức Chúa Trời không bao giờ hứa rằng ngay sau khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân, Ngài sẽ
loại bỏ mọi vấn đề của bạn một cách siêu nhiên. Chúng ta thường phải học những thái độ mới
và những cách mới để đối phó với những vấn đề này. Điều này thường mất thời gian và
công sức. Hãy nghĩ xem một đứa trẻ tập đi phải ngã bao nhiêu lần. Nhưng nó vẫn đứng dậy.
Vài tuần hoặc vài tháng sau, nó chạy nhảy khắp nơi. Có thể bạn phải mất đến vài tuần hoặc
vài tháng mới có thể chiến thắng được một vấn đề cụ thể.

Vấn đề 3: Chỉ dâng cho Chúa Giê-su một phần đời sống bạn
Một người mới tin Chúa nói rằng: “Tôi muốn Chúa giúp cho cuộc đời mình. Tôi biết
mình có nhiều khía cạnh cần tăng trưởng. Nhưng Chúa không có quyền bảo tôi là phải cưới
ai.” Buồn thay là vài tuần sau, người đàn ông này chọn con đường của riêng mình thay vì
dâng trọn đời sống mình cho Chúa Giê-su.
Bạn không thể giữ khư khư một số điều đặc biệt trong cuộc đời mình. Chúa Giê-su phải
là Chủ của cả đời sống bạn. Nếu không thì Ngài sẽ không là Chúa của bất cứ điều gì trong
đời sống bạn. Nếu bạn hiểu rõ cam kết với Chúa Giê-su thì bạn phải lựa chọn một cách
rõ ràng. Nếu bạn chưa cam kết đời sống mình một cách trọn vẹn, không sớm thì muộn,
sự nghi ngờ sẽ đến.

Vấn đề 4: Bí mật trở thành Cơ Đốc nhân
Sự nghi ngờ đến với một số người không dám công khai cam kết của mình với Chúa
Giê-su. Một số người sợ bạn bè hay người thân. Họ nói rằng: “Chẳng ai hiểu tôi đâu.”
Với những người không sẵn sàng công bố rằng mình tin Chúa thì sự nghi ngờ chắc chắn sẽ
đến. Hãy xem trong Phi-líp 3:7, 1 Phi-e-rơ 3:15, Ê-phê-sô 4:20-24, Lu-ca 9:26 và
Rô-ma 1:16.

Vấn đề 5: Cám dỗ
Mọi Cơ Đốc nhân đều phải đối mặt với những cám dỗ phạm tội. Nhiều khi người mới tin
Chúa chưa bị cám dỗ ngay. Như thể Chúa dựng một bức tường bảo vệ quanh họ cho tới khi
họ có thể tăng trưởng về mặt thuộc linh. Nhưng vài tuần hoặc vài tháng sau, họ thấy một số
cám dỗ cũ hoặc mới đến với mình. Họ bị tấn công như thác lũ từ mọi phía. Họ thắc mắc:
“Cái gì thế này? Hay mình mất mối quan hệ gần gũi với Chúa Giê-su rồi? Không phải mình
phục vụ Chúa Giê-su càng lâu thì càng có ít cám dỗ đi sao?”
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Chúa Giê-su đã bị cám dỗ và bạn cũng vậy. Ngài đã trung tín phục vụ Chúa trọn cả
cuộc đời. Không có chỗ nào trong Kinh thánh hứa rằng chúng ta có thể trưởng thành trong
thuộc linh tới mức không còn bị cám dỗ phạm tội nữa.
Nếu bạn tự nhiên bị cám dỗ tấn công từ nhiều phía thì việc đó nói lên hai điều. Một là
Chúa tin rằng bạn có thể đối phó với những cám dỗ này với sự giúp đỡ của Ngài. Hãy xem
trong I Cô-rinh-tô 10:13. Hai là Sa-tan không vui với những gì đang diễn ra trong đời sống
bạn. Hắn lộ diện để phá hủy những điều tốt lành mà Chúa đang làm trong đời sống bạn.
Đừng ngạc nhiên khi thấy cám dỗ ập đến trong đời sống bạn. Đừng nghi ngờ Chúa,
thay vào đó, hãy đến gần với Ngài và chống trả ma quỷ. Hãy xem trong Gia-cơ 4:7-8.

Vấn đề 6: Sự cay đắng với người khác
Một số vấn đề gây ra nghi ngờ lại không liên quan gì đến sự nghi ngờ cả. Sự cay đắng là
một trong số này. Khi bạn giữ lòng giận dữ và oán ghét một người nào đó tức là bạn đang
mở cửa cho nghi ngờ. Sự cay đắng vi phạm trực tiếp đến mạng lệnh của Chúa là tha thứ cho
những người phạm tội với bạn. Không chịu vâng lời Chúa thì bạn sẽ sa vào vô số rắc rối.
Sự cay đắng mang đến rất nhiều tác động xấu đến đời sống của những người giữ nó trong
lòng. Nó sẽ phá hoại sự bình an và vui mừng mà Chúa muốn bạn có được. Nó tạo ra một
môi trường lý tưởng để sự nghi ngờ đến bén rễ và nảy mầm trong đời sống bạn.
Nếu bạn bị mắc bẫy của sự cay đắng, hãy đến với Chúa và xin Ngài giúp bạn loại bỏ nó.
Khi bạn được tự do khỏi sự cay đắng thì nghi ngờ cũng sẽ biến mất.

Vấn đề 7: Khi những lời cầu nguyện của bạn không được đáp lời
Người ta nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện. Ma-thi-ơ 7:7-11
khuyến khích chúng ta cầu xin Chúa ban cho những gì mình cần và Ngài sẽ đáp lời. Nhiều
Cơ Đốc nhân thấy khó chịu vì họ cầu nguyện nhưng không hề được Chúa đáp lời. Bạn nói
rằng: “Mình làm sao thế không biết?” Hay: “Chúa làm sao thế không biết? Sao Ngài không
đáp lời cầu nguyện của mình?” Bạn rất dễ nghi ngờ Chúa vào những lúc như thế này.
Tại sao Chúa lại hay im lặng thế? Tại sao Ngài không đến khi chúng ta cầu xin sự giúp đỡ
của Ngài? Không có câu trả lời nào là dễ dàng cả. Có lẽ một phần vì chúng ta mong Chúa nói
“Có” với mọi lời cầu nguyện của chúng ta. Có khi Ngài đang nói “Không” hoặc “Đợi đã.”
Trong Cựu Ước, Gióp - một người nam tin kính - cứ cầu nguyện hết lần này đến lần khác
nhưng không được Chúa trả lời cho mọi khó khăn mà ông trải qua. Chúa có lý do để không
đáp lời Gióp. Chắc hẳn Chúa cũng có lý do chính đáng khi không đáp lời một số lời
cầu nguyện của bạn. Cũng có thể Chúa đang đáp lời nhưng bạn không lắng nghe nên không
nghe được điều Ngài nói. Khi bạn không có câu trả lời cho những lời cầu nguyện của mình,
đừng để những nghi ngờ của Sa-tan lưu lại trong tâm trí mình. Hãy biết cách học Kinh thánh
và nghe từ Chúa qua Lời của Ngài.
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Vấn đề 8: Không sẵn sàng sửa đổi những thiếu
sót hoặc sai lầm trong quá khứ
Chúa rất quan tâm tới việc phục hồi con người. Sự cứu rỗi là hành động phục hồi đầu tiên
- mối quan hệ của chúng ta với Chúa được thiết lập trở lại. Tội lỗi đã ngăn cách bạn với
Đức Chúa Trời. Bây giờ Ngài gọi bạn là con của Ngài. Ngài đã tha thứ cho mọi tội lỗi của
bạn. Nhưng còn những người liên quan đến những tội lỗi trước đây của bạn thì sao?
Chúa đã tha thứ cho chúng ta, nhưng nhiều khi những người mà chúng ta làm tổn thương
thì chưa. Bạn có trách nhiệm làm mọi điều cần thiết để phục hồi những mối quan hệ đổ vỡ
trong quá khứ. Bồi thường là một việc khó nói, và cũng khó làm nữa. Nhưng Chúa có thể
dùng điều này như một cơ hội tuyệt vời để thể hiện rõ ràng rằng Ngài đã biến đổi đời sống
bạn. Nếu bạn không chịu nghe Đức Thánh Linh khi Ngài nhắc nhở bạn phải bồi thường thì
bạn đang mở cửa cho sự nghi ngờ. Hãy tin cậy rằng Chúa có quyền năng để giúp bạn và hãy
chống lại Sa-tan khi hắn cố gắng làm bạn hoảng sợ đến mức không dám bồi thường. Hãy xem
Ma-thi-ơ 5:23-24.

Vấn đề 9: Sợ hãi
Sợ hãi và nghi ngờ đi liền với nhau. Sợ hãi khiến Phi-e-rơ nghi ngờ sau khi đã đi bộ trên
mặt nước giữa cơn bão trên biển Ga-li-lê. (Ma-thi-ơ 14:25-31) Chúng ta cần cẩn thận, đừng
để những hoàn cảnh xung quanh khiến lòng mình nghi ngờ và sợ hãi.
Nhưng cũng có những điều mà chúng ta nên sợ. Ví dụ như chúng ta nên sợ chạm vào
kim loại nóng đỏ, hoặc thận trọng với dây điện đang tóe lửa. Đây là những nỗi sợ hợp lý và
không khiến tâm trí chúng ta nghi ngờ gì cả.
Một số người sợ rằng Chúa sẽ không quan tâm đến một vấn đề (mà chỉ Ngài mới có thể
giải quyết được.) Họ tự mình mang lấy gánh nặng và đó không phải là ý muốn của Chúa.
Những nỗi sợ này thường là biểu hiện của sự thiếu tin cậy nơi Chúa. Kinh thánh nói rằng
Chúa không ban cho con cái Ngài tinh thần sợ hãi (II Ti-mô-thê 1:7). Thay vào đó, Ngài ban
cho chúng ta tinh thần mạnh mẽ, giàu tình yêu thương và biết tự chủ. Cũng hãy xem trong
Châm ngôn 3:5-6, 1 Giăng 4:18 và Giăng 14:27.

Vấn đề 10: Sự kiêu ngạo
Kiêu ngạo là một trong những kẻ thù tồi tệ nhất của Cơ Đốc nhân. Nhiều Cơ Đốc nhân,
cả trẻ lẫn già, bị mối nguy này đánh bẫy và hủy hoại. Xuyên suốt Kinh thánh, bạn thấy rằng
Chúa nhắc nhở những người theo Ngài phải khiêm nhường và loại bỏ sự kiêu ngạo.
Ngày nay, vấn đề này cũng đáng nói không kém gì so với 300 năm trước.
Nhiều người kiêu ngạo không thể cẩn thận lắng nghe Đức Thánh Linh. Đôi khi Chúa sẽ
đặt nghi ngờ trong tâm trí của những người này. Họ nghĩ rằng mình rất thuộc linh nhưng lại
rất tệ dưới góc nhìn của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ cho phép những nghi ngờ này đến để
người này nhận ra sai lầm của mình. Hãy xem 2 Sử ký 7:14.
Tâm trí bạn có sự nghi ngờ không có nghĩ là bạn gặp phải một trong mười vấn đề này.
Còn nhiều vấn đề khác có thể đem đến nghi ngờ. Tuy nhiên, khi bạn nghi ngờ, hãy nhìn vào
đời sống mình. Nếu bạn thật sự thấy một trong những vấn đề này trong đời sống mình thì hãy
đối phó với nó.
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C. Làm thế nào để biết được nguyên nhân dẫn đến
nghi ngờ?
Chúa Giê-su sẵn sàng giúp bạn loại bỏ những nghi ngờ đang quấy rầy tâm trí của bạn.
Không có cách đơn giản nào để loại bỏ những nghi ngờ đó một lần và mãi mãi cả.

1. Cầu nguyện
Về cơ bản, nghi ngờ là một vấn đề trong suy nghĩ của bạn. Cầu nguyện là trò chuyện với
Đức Chúa Trời. Kể với Chúa rằng bạn đang phải trải qua điều gì. Suy nghĩ của bạn hãy
xoay quanh Chúa Giê-su. Ngài có quyền năng để giúp bạn vượt qua mọi nghi ngờ đến trên
tâm trí của mình.

2. Suy nghĩ kỹ về vấn đề đó
Đừng phớt lờ nghi ngờ đó. Đừng chỉ quở trách ma quỷ và cố gắng quên nó đi. Điều này
có thể có hiệu quả với lần này, nhưng nhiều lần khác thì không. Hãy cố gắng xem đâu là
nguyên nhân của nghi ngờ này.
Trước đó, trong trang 40-41, chúng ta đã nói về ba loại vấn đề liên quan đến sự nghi ngờ vấn đề kiến thức, sự hiểu biết và hành vi. Nghi ngờ của bạn thuộc nhóm nào? Điều này
ảnh hưởng rất lớn đến việc tìm cách giải quyết vấn đề.
Khi bạn suy nghĩ kỹ về nghi ngờ này, hãy xác định xem ai đã gieo nghi ngờ này trong
tâm trí của bạn. Đó là Sa-tan, một người bạn, một người không tin Chúa, hay chính Chúa?
Hay bạn là nguyên nhân cho nghi ngờ này?

3. Học Kinh thánh
Bạn có thể tìm thấy những câu trả lời rõ ràng cho một số nghi ngờ của bạn bằng cách
tiếp nhận thêm thông tin mới trong Kinh thánh. Càng học Lời Chúa thì bạn càng hiểu rõ hơn
về ý muốn của Chúa - Ngài muốn bạn sống như thế nào? Nếu bạn biết được điều gì khiến
mình nghi ngờ thì hãy xem Kinh thánh nói gì về nó.

4. Dành thời gian với những Cơ Đốc nhân khác
Bạn cần xây dựng mối quan hệ cá nhân với ít nhất một Cơ Đốc nhân trưởng thành - là
người có thể giúp bạn khi nghi ngờ tấn công. Đôi khi chỉ trò chuyện với một người tin Chúa
khác thôi cũng có thể giải phóng tâm trí bạn khỏi sự nghi ngờ.
Nghi ngờ của bạn có thể khác hẳn với những gì người tin Chúa kia phải đối mặt trong
quá khứ. Đừng quá ngạc nhiên về điều đó. Chúa sẵn sàng giúp bạn chiến thắng những
nghi ngờ trong tâm trí bạn. Ngài có thể để một người tin Chúa khác đến giúp bạn. Hoặc Ngài
có thể để bạn tự mình vượt qua nghi ngờ này với sự giúp đỡ của Ngài. Hãy tin chắc rằng
Chúa không muốn nghi ngờ này cứ mãi ở trong đời sống bạn. Khi đã biết khá rõ về
nguyên nhân của nghi ngờ đó, hãy cầu xin Chúa giúp bạn tìm ra cách loại bỏ vấn đề khiến
bạn nghi ngờ.
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D. Cách loại bỏ nghi ngờ
Nghi ngờ có thể chiến thắng bạn, hoặc với sự giúp đỡ của Chúa, chúng có thể trở thành
cơ hội để bạn củng cố mối quan hệ cá nhân của mình với Chúa Giê-su. Nếu bạn đặt Ngài lên
trên hết trong đời sống mình thì nghi ngờ sẽ không mãi ở đó.
Dưới đây là một số chỉ dẫn chung có thể giúp bạn chiến thắng nghi ngờ của mình.
Chúng ta chỉ đề cập nhanh tới những vấn đề đã thảo luận.

1. Thừa nhận rằng bạn đã nghi ngờ
Một số người khó thừa nhận rằng mình đã nghi ngờ vì điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng
tới cái tôi của họ. Họ xem điều này như bị bệnh vậy. Họ nói rằng: “Nếu tôi mà thừa nhận
rằng tôi đã nghi ngờ thì người ta sẽ nghĩ tôi là Cơ Đốc nhân yếu đuối mất.”
Thừa nhận rằng bạn đã nghi ngờ là bước đầu tiên để loại bỏ nó. Một số nghi ngờ có thể bị
loại bỏ khỏi tâm trí của bạn qua một lời cầu nguyện đơn giản với Chúa. Nhưng nếu chúng
vẫn tiếp tục quay trở lại thì chúng ta cần nghiên cứu kỹ hơn về nghi ngờ đó.

2. Bắt đầu trò chuyện với Chúa về nghi ngờ đó
Con đường đến với sự giải phóng khỏi nghi ngờ bắt đầu từ Chúa. Hãy dành thời gian nói
với Ngài những gì đang diễn ra trong tâm trí của bạn. Ngài sẽ không thấy khó chịu hay
ngạc nhiên. Đừng ngạc nhiên nếu bạn chỉ nghe thấy sự im lặng từ Chúa. (Có lẽ đó là
nguyên nhân khiến bạn nghi ngờ - dường như Chúa im lặng và xa cách.) Dù sao đi chăng
nữa, hãy cứ trò chuyện với Ngài. Tâm sự với Ngài về những điều khiến bạn nghi ngờ.
Cầu xin Ngài ban cho sự khôn ngoan để giải quyết nghi ngờ đó. Hãy cứ trò chuyện với Ngài
cho tới khi bạn chiến thắng nó.

3. Xem xét kỹ những nghi ngờ của bạn
Nghiên cứu kỹ về chúng. Cố gắng tìm ra vấn đề gây cho bạn nghi ngờ. Xác định xem ai
đang gieo những nghi ngờ đó trong tâm trí của bạn. Hãy xem Kinh thánh nói gì về kiểu
nghi ngờ này.

4. Hỏi Chúa xem Ngài muốn bạn loại bỏ nghi ngờ này
như thế nào
Đôi khi chúng ta ước rằng Chúa sẽ khiến cuộc sống mình trở nên dễ dàng hơn. “Chúa ơi,
xin hãy loại bỏ nghi ngờ này ra khỏi tâm trí con ngay bây giờ!” Nếu Chúa im lặng thì bạn lại
càng nghi ngờ thêm. Hãy chấp nhận rằng mình có trách nhiệm giải quyết nghi ngờ của
chính mình.
Học Kinh thánh. Tìm những cách cụ thể để giải quyết những vấn đề khiến bạn nghi ngờ.
Khi đã biết được vấn đề khiến bạn nghi ngờ thì hướng giải quyết thường rất rõ ràng.
Đừng mong Chúa thả vào tay bạn một giải pháp hoàn hảo cho vấn đề của bạn.
Hãy cầu xin sự giúp đỡ của Chúa, nhưng cũng hãy biết rằng Ngài mong bạn làm phần của
bạn. Một lần, một người đàn ông đến với Chúa khi ông đang rất cần sự giúp đỡ của Ngài.
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Con ông cần sự chữa lành. Ông nói: “Chúa ơi, con tin, xin giúp cho sự vô tín của con.”
Ông biết rằng mình vẫn nghi ngờ. Nhưng ông không ngồi ở nhà để đợi phép lạ. Ông ra ngoài
tìm Chúa Giê-su và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài.

5. Lập những mục tiêu giúp bạn loại bỏ những nghi
ngờ này theo cách của Chúa
Chúa có thể ban cho bạn sự khôn ngoan để tìm ra cách chiến thắng những nghi ngờ trong
tâm trí của bạn. Hãy lập những mục tiêu đơn giản - lập ra các bước mà bạn có thể thực hiện
để loại bỏ những nghi ngờ đó. Cầu nguyện mỗi ngày. Hãy để những lời hứa của Chúa
tràn ngập trong tâm trí bạn. Sau đó, hãy bắt đầu loại bỏ những vấn đề gây cho bạn nghi ngờ.
Nếu sự cay đắng với người khác là nguyên nhân khiến bạn nghi ngờ thì hãy cố gắng tha thứ
cho người đó. Lên kế hoạch để phục hồi lại mối quan hệ giữa hai người.
Nếu bạn cố gắng loại bỏ một trong những vấn đề này và cách đó không hiệu quả thì đừng
từ bỏ. Hãy thử lại. Tìm một giải pháp hiệu quả khác. Bạn có thể đến với một người tin Chúa
khác và nhờ họ giúp.
Làm mọi điều bạn có thể để loại bỏ nguyên nhân khiến bạn nghi ngờ. Quan trọng nhất là
hãy nhớ rằng để trở thành Cơ Đốc nhân thì bạn cần sự giúp đỡ của Chúa. Chúa có thể cho
phép nghi ngờ đến trên tâm trí của bạn để thử thách bạn và cho bạn cơ hội để tăng trưởng
mạnh mẽ hơn. Dù nghi ngờ đến hay đi, bạn đều có thể đứng vững trong tình yêu với Đức
Chúa Trời mà nói rằng: “Vâng, thưa Chúa, con biết rằng con là Cơ Đốc nhân.”

