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Tên

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?

Lớp

Dự án 1

Ngày nộp

Trở thành Cơ Đốc nhân
1.

Theo bạn thì điều gì khiến một người trở thành Cơ Đốc nhân?

2.

Bạn có phải Cơ Đốc nhân không? Có_____

Không_____

Không chắc_____

Nếu là Cơ Đốc nhân thì bạn trở thành Cơ Đốc nhân từ khi nào?

3.

Bạn tin điều gì về Chúa Giê-su Christ?

4.

Bạn đã từng thấy hoặc thấy khó tin rằng Kinh thánh là đúng đắn hay không?
Giải thích câu trả lời của bạn.

5.

Bạn biết rằng con người quyết định không giống nhau. Khi đối mặt với những
quyết định quan trọng, bạn ra quyết định đó như thế nào? Trong sáu lựa chọn dưới đây,
hãy chọn phương án giống với cách bạn ra quyết định nhất. (Một số lựa chọn nằm ở
trang sau.)
Tôi là một người bốc đồng. Tôi đưa ra những quyết định nóng vội. Tôi quyết định
kiểu “Nhanh cho xong đi!”
Tôi rất đa nghi. Tôi không tin lời người lạ nói. Trước khi quyết định, tôi phải
kiểm tra các thông tin liên quan và đảm bảo rằng họ đang nói thật.

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
Dự án 1, trang 2
5.

(Tiếp)
Tôi là một người kỹ tính. Tôi kiểm tra kỹ càng mọi thông tin trước khi ra
quyết định. Thường thì tôi cần rất nhiều thời gian để đưa ra quyết định.
Tôi đưa ra quyết định sau khi trò chuyện với những người mà tôi tin cậy.
Nếu họ thích thì tôi cũng thích. Hiếm khi tôi ra quyết định theo lời người lạ.
Tôi quyết định dựa trên lợi ích. Tôi sẽ mất những gì khi đưa ra quyết định đó?
Khi biết được điều này thì tôi sẽ quyết định xem cái gì có lợi nhất cho mình.
Tôi không ra quyết định theo những cách trên.

(Xin giải thích cách bạn đưa ra những quyết định quan trọng xuống dưới đây.)

6.

Nếu bạn là Cơ Đốc nhân thì hãy trả lời câu hỏi sau:
Bây giờ, bạn đã xác định được cách bạn đưa ra những quyết định quan trọng. Hãy nghĩ
về quá trình bạn đưa ra quyết định trở thành Cơ Đốc nhân. Khi quyết định trở thành
Cơ Đốc nhân, bạn có dùng cách trên không? Giải thích câu trả lời của bạn.

7.

Nếu bạn chưa trở thành Cơ Đốc nhân thì hãy trả lời câu hỏi sau.
Hãy liên hệ đến phương pháp bạn chọn ở phía trên tới việc quyết định trở thành
Cơ Đốc nhân. Những câu trả lời nào vẫn chưa được giải đáp để bạn có thể hài lòng với
quyết định của mình?

8.

Học thêm: Đọc 2 Cô-rinh-tô 5 và ghi chép về nội dung chương đó.
Nộp phần ghi chép cùng dự án đã hoàn thành.

Tên

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?

Lớp

Dự án 2

Ngày nộp

Cảm xúc
Trong giờ học tiếp theo, bạn sẽ nói đến mối liên hệ giữa cảm xúc việc trở thành
Cơ Đốc nhân. Cảm xúc là một phần quan trọng của bạn (nhân cách của bạn). Mục đích chính
của dự án này là xem Kinh thánh nói gì về vị trí của cảm xúc trong đời sống của một
Cơ Đốc nhân.

Phần 1
Đọc những câu Kinh thánh sau và miêu tả ngắn gọn những cảm xúc mà một người có thể
trải qua trước và sau khi trở thành Cơ Đốc nhân. Giải thích ngắn gọn những ý chính nói đến
mối liên hệ giữa cảm xúc đó và việc trở thành Cơ Đốc nhân.
1.

Thi thiên 51:1-2.

2.

Thi thiên 32:1-5.

3.

Lu-ca 15:8-10; Lu-ca 10:20

4.

Giăng 14:27

5.

Gia-cơ 4:8-10.

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
Dự án 2, trang 2
Phần 2
Nếu bạn chưa cam kết đời sống mình với Đấng Christ và cầu xin Ngài làm chủ đời sống
mình thì bạn không cần làm Phần 2 của dự án này.
Nếu bạn đã từng cam kết đời sống mình với Đấng Christ, nhưng lại quay lại lối sống cũ
trước khi trở lại với Chúa Giê-su thì hãy giải thích ngắn gọn điều này trong câu trả lời ở Phần
2. Bạn có thể nói đến cảm xúc mà bạn trải qua trong cả hai lần và so sánh chúng với nhau.

Hướng dẫn:
Miêu tả những gì đã xảy ra trong cuộc sống bạn khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân.
Kể ra những cảm xúc của bạn trước và sau khi cầu xin Chúa Giê-su làm chủ đời sống mình.
Trước khi trở thành Cơ Đốc nhân, bạn đã trải qua những thay đổi nào trong cảm xúc? Sau khi
trở thành Cơ Đốc nhân, bạn có những trải nghiệm cảm xúc đặc biệt nào? Sau khi trở thành
Cơ Đốc nhân, bạn có một số cảm xúc rất tích cực không? “Cao trào cảm xúc” này đã ngừng
lại chưa? Bạn có những thắc mắc gì về cảm xúc của mình và vị trí của chúng trong đời sống
thường ngày của Cơ Đốc nhân?

Tên

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?

Lớp

Dự án 3

Ngày nộp

Cam kết với Chúa Giê-su Christ
1.

Để trở thành Cơ Đốc nhân, mình cần biết và tin vào những sự thật nào?
Xem Chương 1 trong Sổ tay Học viên.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.

Một người phải làm gì để trở thành Cơ Đốc nhân?

3.

Cảm xúc (cảm giác) của bạn liên quan đến việc trở thành Cơ Đốc nhân như thế nào?

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
Dự án 3, trang 2
4.

Nếu bạn đã trở thành Cơ Đốc nhân thì bạn có bằng chứng nào để chứng minh điều đó?

5.

Bạn có hiểu, tin và công nhận tám sự thật trong câu 1 của dự án này không?
Có

Không

Chỉ một số

Bạn không công nhận những sự thật nào? Giải thích ngắn gọn lý do.

6.

Nếu bạn đã trở thành Cơ Đốc nhân thì bạn có thấy đời sống mình thay đổi không?
Có

Không

Không chắc

Nếu bạn thấy đời sống mình thay đổi thì những thay đổi đó là gì?

7.

Những thay đổi này có khiến bạn trở thành Cơ Đốc nhân không?
Có

8.

Không

Không chắc

Giải thích câu trả lời của bạn.

Học thêm: Đọc Rô-ma 8 và ghi chép về nội dung chương đó.
Nộp phần ghi chép cùng dự án đã hoàn thành.

Tên

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?

Lớp

Dự án 4

Ngày nộp

Trình bày ba khía cạnh của sự cam kết
Bạn cần hoàn thành dự án 4 sau khi học Chương Một: “Một người trở thành Cơ Đốc nhân
như thế nào?” trong Sổ tay Học viên.
Trong những giờ học trước, bạn đã học ba khía cạnh của sự cam kết khi một người
trở thành Cơ Đốc nhân. Nếu bạn thấy ba cam kết này khó hiểu thì hãy dành một vài phút để
đọc lại Chương 1 của Sổ tay Học viên.

Hướng dẫn:
(1) Giải thích sự cam kết bằng tâm trí, ý chí và cảm xúc của bạn khi trở thành Cơ Đốc nhân
cho một người khác. Nhờ người đó đánh giá sự giải thích của bạn. Người đó có hiểu
những điểm chính bạn đưa ra không?
(2) Viết báo cáo về việc này. Hãy đưa nhận xét của người nghe bạn trình bày vào báo cáo
này. Nếu bạn được trình bày lại thì bạn muốn sửa phần nào?

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
Dự án 4, trang 2

Tên

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?

Lớp

Dự án 5

Ngày nộp

Viết câu chuyện của bạn
Dự án này nhằn giúp bạn chắc chắn hơn về cách một người trở thành Cơ Đốc nhân.
Hãy viết một câu chuyện về một người dẫn dắt ai đó tiếp nhận Chúa Giê-su Christ là Chúa
Cứu thế của họ vào một tờ giấy riêng. Đây không phải bản báo cáo mà là một câu chuyện.
Để hai người nói chuyện qua lại với nhau. Chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo trong phần
này!
Câu chuyện của bạn phải gồm những điều sau:
1. Giải thích về năm điểm trong kế hoạch cứu rỗi. (Năm điểm được giải thích dưới đây.)
2. Minh họa để giải thích từng điểm trong năm điểm.
3. Có ít nhất hai câu Kinh thánh tham khảo để hỗ trợ từng điểm trong kế hoạch cứu rỗi
này. Bạn cần dùng các câu Kinh thánh trong câu chuyện của mình để làm rõ lẽ thật
Kinh thánh mà bạn đang trình bày trong mỗi điểm. Những câu Kinh thánh tham khảo
dưới đây chỉ để gợi ý. Bạn có thể sử dụng nhiều câu Kinh thánh khác cho từng điểm.

Năm điểm để giải thích cho kế hoạch cứu rỗi
1. Mục đích Chúa dành cho con người
Chúa tạo ra con người theo ý muốn của Ngài. Ngài muốn con người được hạnh phúc và
thỏa mãn. Ngài muốn kết bạn với con người. (Nếu đúng như vậy thì tại sao ngày nay lại có
quá nhiều người bất hạnh đến thế? Điểm 2 sẽ trả lời cho câu hỏi này.)
Câu Kinh thánh tham khảo:
Sáng thế ký 1:27; Giăng 1:1-3; Giăng 10:10; Công vụ 17:26-27; Cô-lô-se 1:16;
Khải huyền 4:11.

2. Con người cần Chúa
Con người đã phạm tội và tự tách mình khỏi Chúa. Vì vậy, con người phải trả giá cho
hậu quả của tội lỗi là sự chết. Họ cũng phải chịu cơn giận của Chúa. Con người cần trở lại
mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời.
Câu Kinh thánh tham khảo:
Ê-sai 53:6; Ê-sai 59:2; Rô-ma 3:10; Rô-ma 3:23; Rô-ma 6:23.

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
Dự án 5, trang 2
3. Chúa chu cấp cho con người
Chúa ban cho chúng ta một cách để phục hồi lại mối quan hệ đúng đắn với Ngài. Ngài sai
Con Ngài là Chúa Giê-su xuống thế gian để cho chúng ta biết cách sống cho Ngài.
Chúa Giê-su cũng chết trên thập tự giá để trả giá cho tội lỗi của chúng ta.
Câu Kinh thánh tham khảo:
Giăng 14:6; Công vụ 4:12; Rô-ma 5:8-11; Cô-lô-se 1:19-20; 2 Ti-mô-thê 2:5-6;
1 Phi-e-rơ 3:18.

4. Sự đáp ứng của con người với Chúa
Chúng ta cần lựa chọn. Hoặc là chọn tiếp nhận kế hoạch cứu rỗi của Chúa cùng sự
chúc phước của Ngài. Hoặc là chối bỏ Ngài và hứng chịu cơn giận của Ngài.
Câu Kinh thánh tham khảo:
Giô-suê 24:14-15; Giăng 1:12; Rô-ma 10:9; 1 Giăng 1:9; Khải huyền 3:20.

5. Kết quả từ quyết định của con người
Những người tiếp nhận Đấng Christ sẽ trải qua những thời kỳ khó khăn. Bạn vẫn có thể
nhận được sự bình an, sự tha thứ và sức mạnh Chúa ban để vượt qua những vấn đề cùng
cám dỗ mà mình gặp phải. Bạn cũng có thể nhận thấy sự sống đời đời.
Câu Kinh thánh tham khảo:
Thi thiên 103:12; Ma-thi-ơ 11:28; Giăng 3:36; Giăng 10:10; Rô-ma 6:23; Rô-ma 8:1.
Những người không chịu tiếp nhận Đấng Christ sẽ phải hứng chịu cơn giận của Ngài.
Câu Kinh thánh tham khảo:
Ma-thi-ơ 25:41; Giăng 3:36; Giăng 10:10; Rô-ma 2:5-11; Rô-ma 6:23.

Tên

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?

Lớp

Dự án 6

Ngày nộp

Tìm bằng chứng
Bạn cần hoàn thành dự án này sau khi đọc Chương 2 của Sổ tay Học viên.
1.

Một Cơ Đốc nhân có thể tìm bằng chứng ở đâu để chứng minh rằng mình là
Cơ Đốc nhân?
A.
B.
C.

2.

Kinh thánh nói cho chúng ta biết cách trở thành Cơ Đốc nhân. Viết ít nhất hai câu
Kinh thánh giúp bạn hiểu những bước cơ bản để trở thành Cơ Đốc nhân. Bạn có thể viết
những câu bảo đảm (chứng minh) rằng mình là Cơ Đốc nhân.

3.

Kinh thánh cho chúng ta biết cách trở thành Cơ Đốc nhân, và cách sống một đời sống
Cơ Đốc đắc thắng. Chúa muốn bạn làm gì với điều này?

4.

Đức Thánh Linh nói cho một người biết rằng anh ấy/cô ấy là Cơ Đốc nhân bằng cách
nào?

5.

Bạn cần phản ứng như thế nào với những điều Đức Thánh Linh nói với mình?

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
Dự án 6, trang 2
6.

Sau khi trở thành Cơ Đốc nhân, đời sống bạn cần bắt đầu có những thay đổi nào?

7.

Những thay đổi này có khiến bạn trở thành Cơ Đốc nhân không? Hãy giải thích lý do.

8.

Từ khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân, bạn thấy đời sống mình có những thay đổi gì?

9.

Bạn muốn đời sống mình có những thay đổi gì khác nữa?

10.

Điều gì ngăn những thay đổi này diễn ra?

11.

Học thêm: Đọc 1 Giăng 1 và ghi chép về nội dung chương đó.
Nộp phần ghi chép cùng dự án đã hoàn thành.

Tên

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?

Lớp

Dự án 7

Ngày nộp

Khảo sát Cơ Đốc nhân để lấy bằng chứng
Bạn cần hoàn thành dự án này sau Chương 2: “Tìm bằng chứng ở đâu để chứng minh
rằng mình là Cơ Đốc nhân?” trong Sổ tay Học viên.
Thực hiện một cuộc khảo sát Cơ Đốc nhân và hỏi họ những câu hỏi sau:
1. Từ khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân, bạn thấy đời sống mình có những thay đổi gì?
2. Đức Thánh Linh đã nói với bạn hoặc dẫn dắt bạn như thế nào?
3. Kinh thánh đã giúp bạn cho đời sống bạn như thế nào?
Ghi lại những gì bạn tìm được. Trích dẫn cả những câu trả lời thú vị nhất mà bạn nhận được.

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
Dự án 7, trang 2

Tên

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?

Lớp

Dự án 8

Ngày nộp

Phát triển mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-su
1.

Trước khi trả lời những câu hỏi trong dự án này, hãy đọc Chương 3 của Sổ tay
Học viên.

2.

Một trong những bước đầu tiên để phát triển mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-su là
học về Ngài. Chấm xem bạn biết Chúa Giê-su đến đâu trên thang điểm từ một đến 10.
(“Một” nghĩa là bạn biết rất ít về Chúa Giê-su. “Mười” nghĩa là bạn biết rất nhiều về
Chúa Giê-su.)
Điểm của tôi

3.

Hãy đọc Cô-lê-se 1:9-10. Theo những câu này thì làm thế nào để Chúng ta biết rõ về
Chúa hơn?

4.

Bạn đã bao giờ cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giê-su, hoặc thấy gần Ngài không?
Có
Không
Nếu bạn trả lời là “có” thì điều này đã xảy ra với bạn bao nhiêu lần rồi?
Một lần

Một vài lần

Nhiều lần

Miêu tả một trong những lần mà bạn cảm thấy gần Chúa Giê-su, hoặc cảm thấy sự
hiện diện của Ngài.

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
Dự án 8, trang 2
5.

Khi cầu nguyện, bạn có cảm thấy dễ nói chuyện với Chúa không?
Chọn đáp án miêu tả đúng nhất tâm trạng của bạn hôm nay.
Tôi thấy dễ nói chuyện với Chúa và tôi thích cầu nguyện.
Tôi thường cầu nguyện vì tôi biết là mình nên làm như vậy. Nhưng hiếm khi
tôi cầu nguyện mà cảm nhận Chúa một cách đặc biệt.
Khi cầu nguyện, tôi rất khó nghĩ về Chúa. Cảm giác như tôi đang nói với cái
tường, cái ghế chứ không phải với con người.
Tôi không cảm thấy điều nào trong những điều trên. Nếu bạn chọn đáp án này
thì hãy miêu tả cảm giác của bạn khi cầu nguyện với Chúa.

6.

Hãy đọc Ê-phê-sô 3:14 -21. Những câu ngày nói gì về việc phát triển tình bạn cá nhân
sâu sắc hơn với Chúa Giê-su? Bạn có thể đọc đoạn Kinh thánh này trong hai hoặc ba
bản dịch khác nhau.

Tên

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?

Lớp

Dự án 9

Ngày nộp

Củng cố mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-su
Nếu muốn phát triển mối quan hệ cá nhân sâu sắc hơn với Chúa Giê-su thì phải bắt đầu từ
đâu? Dưới đây là một loạt các chỉ dẫn để bạn có thể thực hiện điều này. Hãy đọc những
hướng dẫn dưới đây, sau đó viết đánh giá cho những điều bạn đã trải qua trong năm ngày.
1.

Lập danh sách những tình huống trong đời sống khiến bạn cảm thấy áp lực, chán nản
hoặc tức giận.

2.

Dâng điều này cho Chúa Giê-su trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của bạn. Cầu xin
Chúa giúp bạn giải quyết từng tình huống. Điều này giúp bạn và Chúa có vài điểm để
gắn kết trong ngày. Bạn và Chúa có cơ hội để cùng làm với nhau trong những tình
huống liên quan đến bạn. Việc này ý nghĩa hơn là cố gắng giải đáp những câu hỏi
thần học phức tạp nhưng không liên quan gì đến những vấn đề bạn gặp phải mỗi ngày.

3.

Tìm và suy ngẫm những câu Kinh thánh nói đến những khía cạnh mà bạn cần
tăng trưởng trong đời sống - những khía cạnh tăng trưởng mà những tình huống áp lực
này giúp bạn nhận ra. Lên danh sách các câu Kinh thánh hữu ích nhất với bạn.

4.

Tìm những cách đơn giản để áp dụng những ý tưởng mà bạn có được sau khi suy ngẫm
những câu này. Viết những điều này ra như những mục tiêu cần đạt được và cố gắng
thực hiện chúng.

5.

Đến cuối ngày, hãy viết ra thành quả khi bạn cố gắng phát triển mối quan hệ gần gũi
hơn với Chúa Giê-su. Dùng thêm giấy để viết những đánh giá hằng ngày của bạn.

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
Dự án 9, trang 2

Tên

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?

Lớp

Dự án 10

Ngày nộp

Trải nghiệm biết Chúa Giê-su một cách cá nhân
Nhiều khi có những điều nhỏ bé xảy ra trong ngày để Chúa Giê-su khiến chính Ngài
trở nên thực hữu với chúng ta hơn. Chúng ta thường dễ quên những điều nhỏ bé mà
Chúa Giê-su làm. Dự án này nhằm thúc giục bạn viết ra một số trải nghiệm như vậy. Hãy ghi
nhật ký về những cách củng cố mối quan hệ của bạn với Chúa Giê-su Christ. Với từng ví dụ
mà bạn kể ra, hãy giải thích xem điều đó giúp bạn đến gần với Chúa Giê-su hơn như thế nào.
Viết ít nhất 5 ví dụ trước khi nộp dự án này.

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
Dự án 10, trang 2

Tên

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?

Lớp

Dự án 11

Ngày nộp

Còn nghi ngờ thì sao?
1.

Hãy đọc Gia-cơ 1:2-8.
A.

Những câu này miêu tả như thế nào về những người hay nghi ngờ rằng Chúa
không đáp lời cầu nguyện?

B.

Theo những câu này, khi người đó cầu nguyện, họ sẽ được Chúa trả lời như thế
nào?

2.

Viết định nghĩa cho “sự nghi ngờ.” Bạn hoàn toàn có thể dùng từ điển.

3.

Kể cả những người sống với Chúa Giê-su cả ba năm vẫn nghi ngờ và thiếu lòng tin.
Đọc Mác 16:1-18 và Giăng 20:24 -29.
A.

Họ nghi ngờ điều gì?

B.

Họ loại bỏ nghi ngờ đó như thế nào?

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
Dự án 11, trang 2
Chúa Giê-su nói gì về sự vô tín của họ?
(Dựa vào cả hai đoạn Kinh thánh để trả lời.)

3.

C.

4.

Sự nghi ngờ về việc trở thành Cơ Đốc nhân đến từ đâu?

5.

Bạn có nghi ngờ hay thắc mắc gì về Chúa, về Kinh thánh, hay về việc trở thành
Cơ Đốc nhân?

6.

Theo bạn thì nếu một người không loại bỏ những nghi ngờ về việc trở thành
Cơ Đốc nhân thì điều gì sẽ xảy ra với người đó?

7.

Bạn có thể loại bỏ những nghi ngờ về việc trở thành Cơ Đốc nhân như thế nào?
Bạn đang làm gì với những nghi ngờ của mình?

Tên

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?

Lớp

Dự án 12

Ngày nộp

Loại bỏ nghi ngờ
Nhiều Cơ Đốc nhân đã đối mặt với những nghi ngờ về Chúa và mối quan hệ của họ với
Ngài. Bạn có thể học kinh nghiệm xác định nguyên nhân và cách giải quyết nghi ngờ từ
những người khác. Trong nghiên cứu tình huống dưới đây, hãy viết nguyên nhân khiến người
đó nghi ngờ theo quan điểm của bạn. Sau đó nêu một hoặc nhiều cách mà người này có thể
áp dụng để chiến thắng những nghi ngờ đó. Đừng viết rằng: “Anh ấy/cô ấy nên cầu nguyện
cho điều này và dâng nó lên cho Chúa.” Chúng tôi mong rằng bất cứ ai thật sự muốn loại bỏ
nghi ngờ đều sẽ cầu nguyện cho điều đó. Hãy liệt kê các bước cụ thể mà những người này có
thể thực hiện để chiến thắng những nghi ngờ này

Tình huống 1
Lệ đã tin Chúa được hai năm và cô rất yêu Chúa. Cô đã thử nhiều cách nhưng không thể
ngừng sử dụng ma túy khoảng một hai lần trong tháng. Chồng cô chưa tin Chúa và không
giúp gì được gia đình. Áp lực nuôi hai đứa con nhỏ và nhiều khoản chi tiêu dồn vào cuối
tháng khiến cô thấy mình phải chích ma túy để quên đi. Sau khi làm như vậy, cô cảm thấy
đầy mặc cảm tội lỗi. Một người bạn trong Chúa nói rằng có khi cô bị quỷ ám.
Lệ rất bối rối. Cô là Cơ Đốc nhân hay bạn cô nói đúng? Nếu cô là Cơ Đốc nhân thì tại sao
cô không thể ngừng sử dụng ma túy?
1.

Theo bạn thì đâu là những nguyên nhân khiến cô nghi ngờ?

2.

Lệ nên thực hiện những bước nào để loại bỏ những nghi ngờ của mình?

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
Dự án 12, trang 2
Tình huống 2
Tùng tin Chúa khoảng hơn một năm trước. Cậu có công việc kinh doanh của riêng mình
và kiếm được nhiều tiền, nhưng lại tiêu nhiều hơn kiếm. Cậu coi ma túy và những thú vui
cá nhân quan trọng hơn cả những nhu cầu của gia đình. Khi Tùng cam kết đời sống mình với
Đấng Christ, cậu đã cân nhắc quyết định của mình một cách cẩn thận. Chúa ban cho cậu
niềm vui và sự bình an thật sự trong lòng - những điều còn tuyệt vời hơn cả phê thuốc.
Vài tháng sau, cậu chuyển nhà nhưng không tìm được việc. Cậu không tìm được hội thánh
mà cậu thích.
Giờ đây, khi bực dọc, cậu hay chửi thề và uống bia vài lần một tuần. Cậu không thể tìm
được câu trả lời cho những thắc mắc của mình về Đức Chúa Trời và nguồn gốc của
Kinh thánh. Đời sống cậu thường thiếu đi sự vui mừng, không được ở trong sự bình an của
Chúa. Cậu thường nói về những nghi ngờ và thắc mắc của mình về Chúa và Kinh thánh
nhưng dường như chẳng bao giờ thỏa mãn với câu trả lời mà mình nhận được.
1.

Theo bạn thì đâu là những nguyên nhân khiến cậu nghi ngờ?

2.

Tùng nên thực hiện những bước nào để loại bỏ những nghi ngờ của mình?

Danh Sách Bài Tập Trên Lớp
Tên khóa học

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân?
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