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HIỂU BIẾT VỀ SỰ CỨU RỖI
BÀI 1: LÀM SAO TÔI BIẾT CHẮC MÌNH ĐƯỢC CỨU?
GIỚI THIỆU
Bài học này là một phần của loạt bài Yếu Cần Môn Đệ Hoá có tựa đề Chúa Jêsus là Ai? Đây là loạt bảy bài
học giới thiệu con người và công việc của Chúa Jêsus từ quan điểm Cơ Đốc, xem xét bản chất, chức vụ,
giảng dạy và cái chết của Ngài. Bởi vì Chúa Jêsus là trung tâm của đức tin Cơ Đốc giáo, đây là điều rất
quan trọng cho các môn đệ biết Chúa Jêsus, và cho những người muốn tìm hiểu Cơ Đốc giáo để biết
những gì đã làm cho Đức Chúa Jêsus Christ độc tôn, và xứng đáng làm Chủ cuộc đời làm môn đệ và sự
tín thác của chúng ta.
Tài liệu học viên nhằm mục đích giúp cho một cá nhân tự mình nhìn sâu hơn vào một bài học cụ thể.
Những bài học nầy có thể được sử dụng trong việc kết hợp với các tài liệu Yếu Cần Môn Đệ Hoá khác,
như các băng video hay các sản phẩm nghe được tìm thấy trực tuyến tại www.yeucanmondehoa.org
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HIỂU BIẾT VỀ SỰ CỨU RỖI
BÀI 1: LÀM SAO TÔI BIẾT CHẮC MÌNH ĐƯỢC CỨU?
TÀI LIỆU NẦY LÀ GÌ?

ĐỂ BẠN ĐƯỢC BIẾT…

Bài học này tra xem những gì Kinh
Thánh nói về sự cứu rỗi, và làm thế
nào chúng ta có thể biết chắc chắn
chúng ta được cứu. Đôi khi trong
cuộc sống, chúng ta có những nghi
ngờ và sợ hãi, hoặc cảm xúc ngược là
niếm tin chúng ta. Bài học này sẽ
giúp bạn nhìn thấy từ Lời của Thiên
Chúa rằng chúng ta có thể tin cậy
vào Chúa Giêsu Kitô để được tha thứ
tội lỗi, và làm thế nào để giúp người
khác có được đảm bảo về sự cứu rỗi
của họ

Bài học này sẽ nghiên cứu từ liệu 'cứu rỗi' hay 'được cứu' mà tín
nhân Đấng Christ thường dùng hàm ý điều gì. Đây là một sự thay đổi
cấp tiến, triệt để diễn ra bên trong một người và ảnh hưởng mọi
lãnh vực của cuộc sống của họ. Nhưng bởi vì đây là một sự thay đổi
sâu sắc bắt đầu diễn ra bên trong, chứ không phải bên ngoài, thế
nên đôi khi có những nghi ngờ là họ đã thực sự được cứu thoát khỏi
tội lỗi hay không. Ước muốn này thường phát xuất từ tấm lòng ăn
năn và một sự khao khát làm ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Do đó,
đấy là một dấu hiệu tốt! Điều quan trọng là chúng ta biết mình được
cứu, và có sự bảo đảm từ Lời Chúa trước khi chúng tôi có thể chia sẻ
Tin Mừng đến với những người khác. Nếu đây là mà bạn chưa từng
thực hiện, và lòng bạn mong muốn làm ngay thằng lại với Thiên
Chúa và thuộc về Ngài - tại sao không cầu nguyện ngay bây giờ? Bài
học này sẽ cho bạn thấy những gì phải xảy ra trong cuộc đời một
người để họ nhận được sự cứu rỗi.

HÃY CÙNG NHAU BẮT ĐẦU
1.

Bạn đã từng có một khoảnh khắc nghi ngờ khi bạn không chắc chắn là mình thực sự đã được cứu
rỗi hay không? Bạn đã làm gì về điều này?

2.

Các dấu hiệu bề ngoài của một người được cứu là gì? Những điều gì họ làm thường xuyên? Có
thể có những người nào đó làm được những điều như thế mà vẫn KHÔNG được cứu hoặc họ
không có đức tin chân thật hay không? Sự khác biệt là gì?
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NGHIÊN CỨU
 ĐẢM BẢO VỀ SỰ CỨU RỖI: Mọi người đều có những lúc nghi ngờ về đức tin của họ, và thời gian
khi họ phải tìm ra câu trả lời từ Đức Chúa Trời. Nếu bạn đang nói chuyện với một người đang
trải qua một thời gian nghi ngờ, hoặc với một người mới vừa trở thành một tín nhân Đấng
Christ, điều quan trọng là họ được đảm bảo về việc họ được cứu rỗi là điều chắc chắn. Đây là
một câu hỏi quan trọng, và chúng ta không được phép bỏ qua.
Sự đảm bảo về sự cứu rỗi đến từ hai phương diện. Lời Đức Chúa Trời và đời sống biến đổi của
chúng Ta. Đảm bảo của chúng ta không phải dựa vào những gì chúng ta làm như hành vi đạo
đức hay đi nhà thờ. Cũng không phải dựa vào cảm xúc của chúng ta vì nó có thể đến và đi
 ĐẢM BẢO TỪ KINH THÁNH: Nơi đầu tiên chúng ta có thể tìm kiếm đảm bảo về sự cứu rỗi của
chúng ta là trong Lời Chúa. Điều quan trọng là phải tin chắc rằng Kinh Thánh thực sự là Lời Chân
Thật và Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta có thể tin Kinh Thánh? Kinh Thánh không
giống bất cứ quyển sách nào khác trên thế giới. Kinh Thánh được linh ứng, hà hơi từ Đức Chúa
Trời và là nền tảng cho sự cứu rỗi và cho đời sống tín nhân Đấng Christ. Kinh Thánh được viết ra
bởi 40 trước giả khác nhau trong khoảng thời gian 1500 năm - nhưng Kinh Thánh hoàn toàn gắn
kết và đầy đủ cách tuyệt đối..
 Các câu Kinh Thánh sau đây dạy cho chúng ta nguồn gốc của Kinh Thánh và tại sao chúng
ta có thể tin Kinh Thánh. Xin đọc những cầu Kinh Thánh sau đấy và viết ra những điều
Bạn học được:
2 Phi e rơ 1:20-21

2 Ti mô thê 3:16-17

1 Tê sa lô ni ca 2:13

John 20:31

Thi thiên 119:105

Đúng thế! Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách đầy chữ viết của con người. Kinh Thánh là lời
của Thiên Chúa đối với chúng ta. Bạn càng nghiên cứu Kinh Thánh càng nhiều chừng nào, bạn sẽ
càng kinh ngạc khi học biết về cuốn sách duy nhất nầy chừng nấy.
 KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ SỰ CỨU RỖI: Sứ điệp của Đức Chúa Trời cho chúng ta trong Lời Ngài
vạch ra con đường cứu rỗi, và những gì chúng ta phải làm gì để đạt được sự cứu rỗi đó. Kinh
Thánh chỉ ra sự thật về tình trạng tội lỗi của chúng ta và những gì Đức Chúa Trời đã làm để cứu
chúng ta. Xin tra xem những câu Kinh Thánh dưới đây để xem Lời Chúa dạy dỗ như thế nào.
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 Xin đọc những câu sau đây và viết ra Kinh Thánh nói gì. Đây là kế hoạch cứu rỗi được
viết ra trong Kinh Thánh:
Cô lô se 1:16
Rô ma 3:23
Rô ma 6:23
Giăng 3:16
1 Giăng 1:9, Công-vụ. 2:38

 DỰA THEO KINH THÁNH, KHI NÀO MỘT NGƯỜI ĐƯỢC CỨU RỖI? Có rất nhiều câu trong Kinh
Thánh cho chúng ta biết khi nào một người được cứu rỗi. Trong khi những đoạn này có thể khó
hiểu đối với một tân tín hữu nhưng có một mô hình rất rõ ràng. Các tín hữu đầu tiên cũng phải
đối phó với điều này, và để đáp ứng, Sứ đồ Giăng đã viết nhiều thư tín cho các Hội Thánh để
giúp họ về vấn đề này. Một trong những thư tín- sách 1 Giăng - có trong Kinh Thánh của bạn.
Thư được viết để trả lời câu hỏi nầy. Xin hãy xem các câu Kinh Thánh liệt kê dưới đây và đọc
những câu KInh Thánh liên hệ đến từng điểm một.
o

Họ nhìn nhận mình là một tội nhân (Công vụ 2:38, Lu ca 24:46-48, 2 Cô rinh tô 7:10)

o

Họ tin nhận Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời (Giăng 20:31, Giăng 3:36, Giăng 5:24)

o

Họ xưng nhận Chúa Jêsus Christ là Chúa (Rô ma 10:9-10, 1 Cô rinh tô 12:3)

o

Họ vâng giữ các Điều Răn của Đức Chúa Trời (1 Giăng 5:3, 1 Giăng 5:18, Giăng 14:15)

o

Họ yêu thương con cái Đức Chúa Trời (1 J Giăng 5:1-2, 1 Giăng 1:17, 1 Giăng 4:7, Giăng
13:34-35)

o

Họ nhận lãnh Đức Thánh Linh (Công vụ 2:38, Ê phê sô1:13, Tít 3: 4-6, Rô ma 8:16)

 Trình bày tóm lược theo ý bạn: Một người phải làm chi để được cứu?

 Tự hỏi chính mình: Tôi đã từng làm những điều nầy chưa? Tôi đã làm tất cả những bước
kể trên nhưng có phản ánh ước muốn thực sự của tấm lòng tôi hay không?
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 Thật lòng tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Chủ của đời sống của bạn, và mong muốn
làm tất cả mọi điều mà Ngài đã truyền ban là những gì mà chúng ta không thể thực hiện
ngoài Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nói mọi điều với đôi môi của chúng ta, nhưng
chúng ta không thể nói thực tâm từ tấm lòng mình. Tương tự như vậy, mọi mong muốn
tuân theo tất tất cả mạng lệnh của Đức Chúa Trời, yêu thương người khác sâu xa và đặt
người khác lên trên và trước chính mình, tất cả đều là những bằng chứng về Thánh Linh
của Đức Chúa Trời tác động trong chúng ta. Nếu điều nầy là thật đối cùng bạn - hơn là
bạn có thể tự tin vào sự cứu rỗi của riêng mình. Có một lãnh vực khác chúng ta sẽ thấy
cho một người có sự đảm bảo.
 ĐẢM BẢO TỪ MỘT ĐỜI SỐNG ĐƯỢC BIẾN ĐỔI: Người ta rất giỏi trong hành động trái với bản
chất thật sự của họ, và có thể đánh lừa bản thân hoặc những người gần gũi với họ trong một
thời gian. Tuy nhiên, một cuộc đời thực sự thay đổi do kết quả của việc tin vào Chúa Giêsu Kitô
là một phép lạ để mục kích. Kinh Thánh đã sử dụng ngôn ngữ rất mạnh khi nói về sự khác biệt
giữa một người nhận được cứu rỗi và một người không có sự cứu rỗi. Một người được cứu đã
trở nên sống động - trước đó họ bị chết về phần tâm linh. (Xin đọc Ê phê sô 2: 1-10). Vô số điều
khác biệt giữa một người chết và một người còn sống - cũng vậy đối với những người còn sống
phần tâm linh! Khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi, chúng ta trở nên sống động. Hoàn cảnh của
cuộc sống của chúng ta có thể không thay đổi gì cả - nhưng tấm lòng và tâm trí của chúng ta
được đổi mới. Điều này cho phép chúng ta đáp ứng cách khác nhau đối với mọi hoàn cảnh bên
ngoài. Chúng ta trở thành những người biến đổi sâu sắc. Sự thay đổi có thể là nhỏ nhoi lúc ban
đầu, nhưng theo thời gian nó sẽ phát triển! Hãy xem những biến đổi mà chúng ta trãi nghiệm
mà Kinh Thánh nói đến khi một người nhận được ơn cứu rỗi:
 CHÚNG TA ĐÃ CHẾT NHỰNG NAY ĐƯỢC SỐNG: Sự khác biệt giữa đời sống chúng ta trước khi
tin Chúa Jêsus Christ và sau khi tin nhận Ngài được mô tả như đã được ban cho 'sự sống'. Điều
này có nghĩa rằng một phần của chúng ta đã một lần chết nay trở nên sống động: nhạy cảm với
tội lỗi, lương tâm gia tăng, phát huy tấm lòng mong muốn phục vụ và yêu thương người khác,
tất cả đều bắt đầu phát triển. Điều nầy có thể bắt đầu nhỏ khi chúng ta còn là con đỏ trong đức
tin chúng ta - nhưng sẽ tiếp tục phát triển!
 Xin đọc những câu dưới đây và viết ra những điều Kinh Thánh dạy chúng ta:
Giăng 5:24

Ê phê sô 2:4

Rô ma 6:4
 CHÚNG TA ĐƯỢC BAN CHO TẤM LÒNG VÀ TÂM TRÍ MỚI: Trước khi chúng ta được cứu, chúng
ta không thể hiểu được những điều thuộc về Đức Chúa Trời, hoặc tấm lòng của chúng ta không
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mong ước những điều gì mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta. Các bạn đã có kinh nghiệm này
trong cuộc sống của bạn như thế nào? Đức Chúa Trời hứa với chúng ta một tấm lòng và một tâm
trí mới. Khả năng giúp chúng ta bắt đầu hiểu biết Lời của Ngài, và ước muốn những điều đúng là
bằng chứng Đức Chúa Trời đang làm việc trong chúng ta.
 Xin đọc những câu dưới đây và viết ra những điểu Kinh Thánh dạy chúng ta:
2 Cô rinh tô 5:17

Ê xê chi ên 36:26

2 Cô rinh tô 4:4

 CHÚNG TA ĐƯỢC BAN CHO ĐỨC THÁNH LINH: Một món quà kỳ diệu khác là Đức Chúa Trời trong Ngôi vị Chúa Thánh Linh - đến sống bên trong chúng ta! Ngài sẽ ban quyền năng cho chúng
ta và hướng dẫn chúng ta trong việc tăng trưởng. Khi Chúa Jêsus chuẩn bị môn đệ của Ngài cho
việc đi về cùng Cha, chúng ta đọc trong Kinh Thánh thấy rằng họ rất bối rối. Họ đã bị lung lay, cô
đơn và không chắc chắn chi cả - cũng giống như bao nhiều người trong chúng ta hôm nay!
Nhưng Chúa Giêsu đã hứa một Đấng Cứu Giúp khác mà sẽ ở với chúng ta luôn luôn: Đức Chúa
Thánh Linh. Chúng ta có thể nhìn thấy bằng chứng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang làm việc
trong chúng ta là cuộc đời của chúng ta được biến đổi, và chúng ta trở nên giống Chúa Jêsus
Christ. Chúng ta nên nhận thấy "trái Thánh Linh " ngày càng tăng trưởng trong cuộc sống của
chúng ta - đó là, một khả năng để vui vẻ, kiên nhẫn, yêu thương, v.v . . . Chúa Thánh Linh là món
quà dành cho chúng ta như là một lời hứa về sự cứu rỗi và sự sống đời đời theo sau.
 Xin đọc những câu dưới đây và viết ra những điểu Kinh Thánh dạy chúng ta:
Công vụ. 2:38

Rô ma 8:16

Ga la ti 5:22-23

Giăng 14:15-17,26
 Do Những điều nầy có mô tả về bạn không? Bạn có nhận thấy bằng chứng của đời sống
mới, một tấm lòng được biến đổi và Đức Thánh Linh vùa giúp bạn không?
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Nếu bạn không nhìn thấy bằng chứng về những điều nầy trong cuộc sống bạn, bạn có thể nhờ
những người biết bạn rất rõ. Đôi khi rất khó để thấy sự thay đổi xảy ra trong chúng ta. Nếu bạn
đang là một tân tín hữu thì đôi khi sự thay đổi sẽ cần nhiều thời gian. Hãy dành thời gian suy
nghĩ về những câu Kinh Thánh và cầu nguyện Chúa sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.
 Nếu ai đó đang tự hỏi về sự cứu rỗi của họ, chúng ta có thể hỏi họ những câu hỏi sau:
Những câu Kinh Thánh mô tả sự thay đổi đã xảy ra trong cuộc sống của bạn hay chưa?
Bạn đã làm những gì mà Kinh Thánh đòi buộc nơi bạn hay chưa (nghĩa là, ăn năn, xưng
nhận và tin cậy)? Bạn đã nhận cuộc sống mới, tấm lòng và tâm trí mới, cùng Chúa Thánh
Linh hay chưa?
o

Nếu họ không thấy bằng chứng về những điều nầy, bạn có thể giúp đỡ họ, nếu
bạn đã thấy bằng chứng này trong cuộc sống họ.
Nếu họ không thấy bằng chứng về những điều này, có thể là do họ vẫn chưa nhận được sự cứu
rỗi. Bạn có cơ hội để tư vấn họ về sự cứu rỗi một lần nữa!
 TIẾP TỤC Ở TRONG TÌNH THƠNG YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: Những câu Kinh Thánh trong bài
học này phải là một sự an ủi cho ai tìm kiếm sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Khi chúng ta nhận được
sự tha thứ của Đức Chúa Trời, chúng ta trở nên sống động. Chúng ta trở nên con cái của Ngài.
Chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Trời chăm sóc cuộc sống của chúng ta trong hiện tại và linh
hồn của chúng tôi cho cõi đời đời. Chúng ta cần phải nhắc nhở chính mình về sự cứu rỗi của
chúng ta từng hồi từng lúc, và tiếp tục tìm kiếm Chúa để vẫn gần gũi với Ngài.
o
 Tiếp Tục Ở Trong Tình Thương Yêu của Đức Chúa Trời: là
 Có 3 điều nhắc nhở cuối cùng cho ai đó đang tìm kiếm sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Xin
hãy đọc những câu dưới đây và viết ra những điều Kinh Thánh dạy chúng ta:
Giăng 10:28

1 Giăng 3:24

Giu đe 1:20-24
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TÓM LƯỢC
 Mọi người đều có những lúc nghi ngờ hoặc có lần tìm kiếm sự bảo đảm về sự cứu rỗi của
họ
 Sự đảm bảo của chúng ta về sự cứu rỗi đến từ hai phương diện: Lời của Thiên Chúa, và
bằng chứng của cuộc đời biến đổi của chúng ta.
 Sự đảm bảo của chúng ta về sự cứu rỗi không đến từ những điều chúng ta làm, hoặc từ
các công việc thiện lành. Cũng không đến từ cách chúng ta cảm nhận như thế nào.
 Chúng tôi có thể tin cậy hoàn toàn vào Kinh Thánh.
 Kinh Thánh đưa ra phương cách làm thế nào để một người có thể được cứu.
 Một người được cứu khi họ thừa nhận họ là một tội nhân, tin rằng Chúa Giêsu là Con
Thiên Chúa, xưng nhận Đức Giêsu là Chúa, sẵn sàng tuân theo các điều răn của Thiên
Chúa, yêu thương con cái của Thiên Chúa, và nhận lãnh Đức Chúa Thánh Linh.
 Chúng ta có thể được bảo đảm từ một cuộc đời biến đổi vì chúng ta đã chết, nhưng đã
trở nên sống động. Chúng ta đã nhận được một tấm lòng mới, một tư tưởng mới, và Đức
Chúa Thánh Linh.
 Chúng ta phải tin cậy vào Thiên Chúa để bảo vệ sự cứu rỗi của chúng ta, tiếp tục gần gũi
với Đức Chúa Trời và vậng giữ các điều răn của Ngài, và giữ mình trong tình yêu của Thiên
Chúa bằng cách yêu thương người khác, rao giảng Tin Mừng và nương cậy vào Thiên
Chúa để giữ chúng ta khỏi vấp ngã.

NHỮNG CÂU HỎI PHẢN HỒI
1.

Bạn sẽ khuyên những người đang có những nghi ngờ về đức tin của mình như thế nào? Bạn sẽ đề nghị
những bước nào để giúp cho đức tin của họ mạnh mẽ hơn?
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2.
Bạn cảm nhận về sự cứu rỗi mà Bạn hiện có như thế nào? Đức Chúa Trời đã đảm bảo bạn và sự cứu rỗi mà
bạn có thông qua Lời của Ngài và Đức Thánh Linh như thế nào?

www.yeucanmondehoa.org

Làm Sao Tôi Biết Chắc Mình Được Cứu?

Trang 9

