BÀI HỌC VỀ NHỮNG YẾU CẦN
HIỂU BIẾT VỀ SỰ CỨU RỖI
BÀI 1: LÀM SAO TÔI BIẾT CHẮC MÌNH
ĐƯỢC CỨU?

Kinh Thánh nóI rõ ràng rằng bất cứ ai tin vào Chúa Jêsus thì
được sự sống đời đời. Điều nầy thật đơn giản. Bài học này sẽ
giảm thiểu nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn của bạn vì nó giúp
bạn rõ ràng hơn về đề tài sự cứu rỗi của bạn.

Tân tín hữu đôi khi cảm thấy khó để tin rằng họ đã được cứu
mà không cần có việc lành và của tế lễ. Bài học nầy sẽ giúp các
bạn giúp đở họ, đem lại cho bạn khả năng để giãi bày với Lời
Chúa trong Kinh Thánh.

Đảm bảo của sự cứu rỗi không
có thể dựa trên cảm xúc và các
việc lành. Nhưng cần phải tìm
một căn bản dựa vào điều gì có
cơ sở vững chắc hơn - Lời của
Đức Chúa Trời và sự thay đổi
xảy ra trong cuộc sống chúng
ta khi chúng ta nhận được Đức
Thánh Linh. Bài học này sẽ giúp
bạn tìm ra cách nào mà bạn có
thể biết chắc chắn rằng mình là
một Cơ đốc.

PHẢN HỒI
Trừ khi bạn từ chối Đức Chúa
Trời và ngừng sống cho Ngài
thì món quà cứu rỗi thật sự
vẫn là của bạn. Đừng để ma
quỷ thuyết phục bạn tin bất cứ
điều gì khác.

Phải chăng Giăng 10:27-28
đảm bảo cho sự cứu rỗi của
chúng ta? Lời Chúa chép rằng,
‘Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta
biết chúng và chúng theo Ta.
Ta ban cho chúng sự sống đời
đời, chúng chẳng hư mất bao
giờ, và chẳng ai cướp được
chúng khỏi tay Ta.’

Cô Minh bị trằn trọc khó ngủ. Cô đã đọc Kinh Thánh trước khi đi ngủ
và tìm thấy trong Giăng 3:36, nói rằng "Ai tin Con thì được sự sống
đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống
đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy."
Điều này khiến cô bối rối thật nhiều vì cô đã cầu nguyện tiếp nhận
Chúa Jêsus Christ chỉ vài ngày trước và đã đọc Phúc Âm Giăng. Cô
háo hức muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời, và cô cũng không chắc
mình đã làm đủ chưa để nhận được sự cứu rỗi. cô Minh tin rằng
Đức Chúa Trời là quyền năng, và cô không thể chịu nổi ý tưởng rằng
cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên cô. Sự suy nghĩ về thế
giới bên kia đã khiến cô để tìm hiểu Chúa Giêsu là Ai từ đầu kia mà.
Cô Minh tự hỏi - liệu cô có thể biết chắc chắn rằng mọi tội lỗi của
mình đã được tha thứ, và rằng cô chắc chắn sẽ được cứu hay
không?
Mỗi người trong chúng ta có những lúc nghi ngờ. Chúng ta tự hỏi
rằng đức tin của mình thật lòng hay không, hoặc những lời hứa của
Đức Chúa Trời là chân thật? Đây là thời điểm để đến gần Đức Chúa
Trời, đọc lời hứa của Ngài một lần nữa cho chính mình và nhận
được sự bảo đảm. Đức Chúa Trời không để chúng ta lo lắng tất cả
về tình trạng của linh hồn chúng ta một mình, hoặc đoán xem phải
làm như thế nào để Ngài vui lòng. Đức Chúa Trời đã cung cấp hai
phương tiện đảm bảo cho chúng ta!
Trước tiên, Lời của Đức Chúa Trời đảm bảo cho chúng ta. Kinh
Thánh không như bất kỳ cuốn sách nào khác trên thế giới. Kinh
Thánh được linh ứng từ Đức Chúa Trời và là cơ sở căn bản cho sự
cứu rỗi và đời sống tín nhân Đấng Chirst. Kinh Thánh được viết ra
bởi 40 trước giả khác nhau trong khoảng thời gian 1500 năm nhưng lại hoàn toàn gắn kết và hoàn toàn đầy đủ. Những tác phẩm
nào khác có thể làm được như thế?
Thứ hai, sự cứu rỗi biến đổi cuộc đời chúng ta một cách triệt để. Đôi
khi chúng ta có thể tự đánh lừa bản thân rằng một sự thay đổi đã
diễn ra trong cuộc sống chúng ta bởi vì chúng ta hành xử theo một
cung cách nhất định nào đó. Nhưng một người thực sự được cứu sẽ
thể hiện một sự biến đổi trong đời sống của họ sâu sắc hơn nhiều
hơn việc chỉ có những hành vi làm mình ra vẻ như là một tín nhân
Đấng Christ.
Sau một đêm không ngủ, cô Minh đã đến thăm cô Liên là người đầu
tiên chia sẻ Phúc Âm cho cô. Cô Minh hỏi cô Liên làm thế nào để cô
có thể biết chắc chắn rằng mình được cứu, bởi vì ngay thời điểm này
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cô không cảm thấy mình được cứu chi cả. Cô Liên ôm cô Minh và
đảm bảo rằng có những câu trả lời cho các câu hỏi ấy. Cô Liên giải
thích rằng cảm xúc không phải là thước đo chính xác rằng mình
đã nhận được ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời hay không. Cảm xúc
đến rồi đi. Chúng ta cũng không thể dựa vào việc làm nhiều công
đức với hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy và ban cho
chúng ta ơn cứu rỗi. Đấy không phải là cách Đức Chúa Trời thực
hiện về món quà của Ngài! Cô Minh vẫn tự hỏi làm thế nào cô có
thể biết chắc chắn sự cứu rỗi của mình. Cô Liên lấy quyển Kinh
Thánh và bắt đầu hỏi cô Minh một loạt câu hỏi.
Trước tiên, cô Liên hỏi cô Minh rằng nếu cô Minh đã thừa nhận
mình là một tội nhân. Cô Minh xác nhận điều đó và nói rằng cô
đau buồn về tội lỗi của mình. Hơn nữa, cô cần Chúa Jêsus Christ
tha thứ hết mọi tội lỗi của mình. Sau đó, cô Liên hỏi cô Minh rằng
cô có tin Chúa Jêsus Christ là Con Một của Đức Chúa Trời, và Ngài
là Chúa của cô hay không?. Cô Minh xác nhận rằng cô hoàn toàn
tin như vậy. Họ cùng nhau xem Rô-ma 10: 9, nói rằng, "Vậy nếu
miệng anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng anh em tin
rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em
sẽ được cứu." và họ cũng xem thêm Phúc Âm Giăng, và Cô Minh
đọc trong Giăng 5:24: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta
và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán
xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống." Cô Minh đọc được
những câu Kinh Thánh này và cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì tận
trong nơi sâu thẳm của tấm lòng, cô biết rằng những điều này
thật sự thuộc về mình. Cô Liên mời cô Minh uống trà, họ chia sẻ
và tra xem Lời Chúa cách kỹ càng, cô Minh thấy rằng cô có thể có
đức tin vào sự cứu rỗi của mình dựa trên Lời Chúa.
Cô Liên đã là bạn của cô Minh trong một thời gian dài, và có thể
xác nhận rằng đã có một sự biến đổi sâu sắc trong cuộc sống của
cô Minh. Thay vì một tinh thần chống đối nổi loạn, cô Minh đã bắt
đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời trong sự vâng phục ý muốn của Ngài.
Cô thể hiện tình thương cùng con dân Chúa và sẵn sàng từ bỏ mọi
điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời trong cuộc sống của cô. Cô
Liên chỉ cho cô Minh các câu Kinh Thánh trong 1 Giăng 5, trong
đó cho chúng ta nhiều lẽ thật, và giải thích làm thế nào để chúng
ta có thể biết chắc mình được cứu. Sau khi đọc bài này, cô Minh
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“Vậy nếu miệng anh em
xưng Đức Chúa Jêsus là
Chúa, và lòng anh em tin
rằng Đức Chúa Trời đã
khiến Ngài từ cõi chết
sống lại thì anh em sẽ
được cứu." Rô ma 10:9

có thể kể lại tiến trình cô bắt đầu hiểu được Lời của Đức Chúa Trời như
thể nào, mà trước đây, dường như vô nghĩa và rằng cô đã có thể vâng
lời Chúa càng hơn mỗi ngày. Lại một lần nữa, cô Minh được an tâm
rằng cô sẽ không phải chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nữa, và mọi
tội lỗi của cô thực sự đã được tha thứ. Người bạn của cô đã có thể
mang lại cho cô sự an ủi từ Kinh Thánh, vì vậy cô có thể có được sự
đảm bảo về sự cứu rỗi của mình.
Nếu ai đó đang tự hỏi về sự cứu rỗi của họ, chúng ta chỉ đơn giản hỏi
họ những câu hỏi: Những câu Kinh Thánh mô tả về sự biến đổi đã thực
sự xảy ra trong cuộc sống của bạn hay chưa? Bạn đã làm những điều
đòi buộc bạn từ Kinh Thánh (nghĩa là ăn năn, thú nhận, và tin tưởng)
chưa? Bạn đã nhận được đời sống mới, với trái tim cùng tâm trí mới,
và Chúa Thánh Linh hay chưa? Nếu họ không nhận ra bằng chứng về
những điều biến đổi trong cuộc sống của họ, đó có thể là một cơ hội
tốt để chia sẻ Phúc Âm với họ một lần nữa. Nếu bạn đang tự hỏi rằng
sự cứu rỗi của bạn đã đảm bảo hay an toàn hay không, không cần phải
có các dấu chứng hoặc những phép lạ. Lời Đức Chúa Trời là một dấu
chứng cho chúng ta, và tấm lòng chúng ta biến đổi bởi tác động của
Chúa Thánh Linh, riêng đó đã là một phép lạ rồi.
Chúng ta có thể tin cậy Lời Đức Chúa Trời và công việc Ngài làm trong
chúng ta, và tự quyết rằng khi chúng ta vẫn tiếp tục gần gũi với Đức
Chúa Trời qua sự vâng phục, Ngài sẽ nắm giữ chúng ta thật chặt. Giăng
10:28, Chúa Jêsus xác quyết rằng, "Ta ban cho chúng sự sống đời đời,
chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay
Ta." Đức Chúa Trời sẽ nắm giữ chúng ta, và bảo vệ những gì thuộc về
chúng ta vì sự cứu rỗi. Giu đe 1:24-25 tuyên bố, "Cầu xin Đấng có
quyền năng giữ anh em khỏi vấp ngã và khiến anh em đứng trước vinh
quang Ngài một cách không tì vết và vui mừng, là Đức Chúa Trời duy
nhất, Cứu Chúa chúng ta, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta,
được tôn vinh, uy nghiêm, năng lực và thẩm quyền từ muôn đời trước,
hiện nay và cho đến đời đời! A-men."
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TÓM LƯỢC


Cảm xúc không phải là một bằng chứng chính xác về sự cứu rỗi của
chúng ta. Các cảm xúc đôi khi có thể khiến lầm lạc, nhưng Lời Đức Chúa
Trời không phải như thế.



Nguồn bảo đảm cho sự cứu rỗi của chúng ta chính là Lời của Đức Chúa
Trời và bằng chứng về một cuộc đời biến đổi.

• Lời Chúa phán bảo rằng chúng ta phải thừa nhận chúng ta là những tội
nhân, tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời, và Đức Chúa
Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và tuyên xưng Ngài là Chúa.
• Điều này sẽ dẫn đến sự vâng phục, tình yêu và sự hiện diện của
Chúa Thánh Linh với chúng ta. Cuộc đời của chúng ta sẽ biến đổi và trở
nên giống Chúa Jêsus Christ ngày càng hơn.

ĐÁP ỨNG CỦA BẠN
•
Khi bạn nghi ngờ về vấn đề đảm bảo sự cứu rỗi của bạn, thì bạn có
thể làm những gì?

Những Yếu Cần cho Đời Sống Cơ Đốc:
Lesson Essentials © 2014 Trans World
Radio Canada.
Phần Kinh Thánh được trích dẫn từ
Bản Truyền Thống Hiệu Đính, bản
quyền © 2010 bởi Liên hiệp Thánh
kinh hội. Đã được phép sử dụng. Bản
quyền được bảo lưu.

•
Bạn có thể đảm bảo như thế nào cho một tân tín hữu về món
cứu rỗi miễn phí với sự giúp đỡ của Thánh Kinh?

quà

•
Những biến đổi nào đã xảy ra trong đời sống của bạn kể từ khi bạn
tiếp nhận Chúa Jêsus Christ
làm Cứu Chúa của mình.
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Trừ phi được ghi chú, bạn có thể sao
chép bất cứ bài học nầy toàn phần hay
bán phần, miễn phí và không cần phải
xin phép bản quyền. Cho những mục
đích hay ứng dụng khác, xin liên lạc
Trans World Radio Canada hay thăm
viếng mạng
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