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Chöông 1 

QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG NHẤT 

Bạn có đang bất mãn với đời không? Nếu có thì bạn 
không phải là người duy nhất. Vô số người trên đời này 
cũng thấy chán nản, mệt mỏi, trống rỗng và bất mãn. 
Một số người đã thử tìm đến tôn giáo, mong rằng họ tìm 
được sự thanh thản trong tâm hồn, nhưng trớ trêu thay 
họ thấy rằng họ không thể tuân giữ mọi lễ nghi phi lý và 
vô nghĩa. Nếu bạn đã thử tìm đến tôn giáo rồi thì không 
có nghĩa là bạn không nên thử đến với Thượng Đế như 
là một giải pháp cho cuộc sống trống rỗng, chán chường 
và đầy tội lỗi. 

Nếu bạn muốn cảm thấy được yêu, nếu bạn cần một 
người bạn, nếu bạn cần được tha thứ và nếu bạn muốn 
có một tương lai tươi sáng… thì Chúa Cứu Thế Giê-su là 
câu trả lời cho bạn. Ngài mong đợi để trao ban cho bạn 
một đời sống mới và khiến bạn trở thành một con người 
mới hoàn toàn. 
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Nếu bạn chán nản với cuộc đời của mình thì bạn phải 
thay đổi điều gì đó. Nếu chúng ta cứ mãi làm cùng một 
công việc nào đó thì chúng ta sẽ cứ mãi sống một cuộc 
đời không có gì mới. Bạn cần có một quyết định và đây 
là một quyết định quan trọng nhất trong đời bạn. 

Quyết định này quan trọng hơn là việc bạn chọn nghề 
nghiệp, chọn trường học, chọn lấy ai, chọn đầu tư tiền 
bạc hay chọn nơi ở. Quyết định này liên quan đến cõi đời 
đời. Cõi đời đời là bất tận và mỗi chúng ta cần biết khi 
kết thúc đời này mình sẽ ở đâu trong cõi đời đời. Có sự 
sống sau cái chết. Khi bạn qua đời, bạn không chấm hết, 
bạn chỉ bắt đầu bước vào cõi đời sau. Nên người ta nói 
chết là "qua đời." Bạn chỉ lìa cõi đời này để bước vào cõi 
đời đời. 

Bạn có muốn có mối quan hệ với Thượng Đế ngay 
trên đất này và được sống với Ngài suốt cả cõi đời đời 
không? Nếu muốn, bạn cần tiếp nhận Chúa Cứu Thế 
Giê-su làm Đấng Cứu Độ của bạn. Tất cả chúng ta đều 
phạm tội và tất cả chúng ta đều cần Đấng Cứu Độ. 
Thượng Đế đã sai Con độc nhất của Ngài để trả giá cho 
hình phạt tội lỗi của chúng ta. Ngài đã chịu đóng đinh và 
đổ huyết vô tội làm giá trả cho tội lỗi chúng ta. Ngài đã 
chịu chết và chịu chôn, nhưng vào ngày thứ ba Ngài đã 
sống lại từ kẻ chết và hiện nay đang ngồi trên trời, tại 
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bên phải của Thượng Đế là Cha. Ngài là hy vọng duy 
nhất để bạn có được bình an, niềm vui và sự công chính 
trước mặt Thượng Đế. 

Để được cứu khỏi tội lỗi, Kinh Thánh dạy chúng ta 
phải xưng ra và thừa nhận Chúa Giê-su là Chúa và 
chúng ta phải tin trong lòng Thượng Đế đã khiến Ngài 
sống lại từ kẻ chết. 

Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-su là 
Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã 
khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu.  

- Rô-ma 10:9 

Niềm tin như thế còn hơn là việc bạn đồng ý ở lí trí, 
nó là một niềm tin chân thành và từ đáy lòng. Nhiều 
người tin có Thượng Đế, nhưng họ không dâng đời sống 
họ cho Ngài. Thượng Đế là Nguồn Sự Sống, và Ngài 
muốn bạn sẵn lòng và vui vẻ dâng cuộc đời bạn cho 
Ngài. Thượng Đế tạo dựng bạn có ý chí tự do và Ngài 
không bắt bạn phải chọn Ngài. Nhưng việc bạn chọn hay 
không chọn Ngài sẽ thay đổi chất lượng cuộc sống của 
bạn ngay trên đất này, và đó cũng là yếu tố quyết định 
bạn sẽ sống ở đâu trong cõi đời đời khi bạn qua đời. 

Bạn có kiểm soát được cuộc đời của bạn không? Nếu 
không, sao không dâng cho Đấng đã tạo dựng bạn và 
biết về bạn hơn là bạn biết về bản thân mình? Nếu tôi 
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mua một chiếc xe ô tô và phát hiện có gì trục trặc thì tôi 
đem ngay đến nhà sản xuất chiếc xe đó để họ sửa chữa. 
Cùng một nguyên tắc này áp dụng cho Thượng Đế. Ngài 
tạo dựng bạn và yêu thương bạn rất nhiều. Nếu bạn 
không thấy thỏa mãn trong cuộc đời bạn thì hãy dâng 
cho Ngài để Ngài "sửa chữa" cho bạn. 

Như đã nói trước đó, không gì thay đổi trừ khi bạn 
quyết định. Bạn có muốn trở thành một cơ đốc nhân 
không? Bạn có sẵn sàng xưng nhận tội lỗi của mình cho 
Chúa lẫn dâng cuộc đời bạn cho Ngài không? Bạn có sẵn 
sàng quay khỏi lối sống tội lỗi và học sống một đời sống 
mới với Chúa và cho Chúa không? Nếu muốn, hãy cứ 
đọc tiếp vì có một cuộc sống kỳ diệu đang chờ đón bạn 
vượt quá những gì bạn mơ ước. Cuộc sống này dành sẵn 
cho mọi người. Không chừa một ai. Đây là điều Chúa nói 
về tương lai của bạn: 

Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định 
cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh 
vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ 
ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.  

- Giê-rê-mi 29:11 

Không ai chọn thay cho bạn. Chỉ bạn và một mình bạn 
chọn mà thôi. Bạn muốn sống một cuộc đời như thế 
nào? Bạn có thật sự muốn theo những tấm gương bạn 
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thấy trong xã hội ngày nay không? Lời Chúa nói chúng 
ta vào đời trắng tay và chúng ta sẽ lìa đời tay trắng (1 Ti-
mô-thê 6:7). Chúa là Alpha và Omega, là Khởi Đầu và 
Kết Thúc. Ban đầu có Thượng Đế và kết thúc cũng có 
Thượng Đế. Mỗi người trong chúng ta sẽ ứng hầu trước 
mặt Thượng Đế và khai trình cuộc đời của mình (Rô-ma 
14:12). Này là lúc để chuẩn bị cho điều đó. Tôi luôn luôn 
nói, "Dù có chuẩn bị hay không thì Chúa Giê-su cũng sẽ 
đến." Hãy sẵn sàng ngay bây giờ, hãy quyết định ngay 
hôm nay, vì để sau này thì quá trễ rồi. 
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 Chöông 2 

MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI 

Tội lỗi là cố tình không vâng theo ý muốn rõ ràng của 
Chúa. Tất cả chúng ta đều phạm tội. Không có ai trên 
đời này mà không bao giờ phạm tội (Rô-ma 3:23, Giáo 
huấn 7:20). Nói thế cũng vừa là tin xấu, và có thể là tin 
tốt. Tất cả chúng ta đều có thể được tha tội và trở nên 
công chính trước mặt Thượng Đế. 

Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh 
quang của Đức Chúa Trời, nhờ ân sủng của Ngài 
và sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-su họ 
được xưng công chính mà không phải trả một giá 
nào. - Rô-ma 3:23-24 

Chúa Giê-su đã trả giá cho tội lỗi của bạn rồi, điều 
duy nhất bạn cần làm là tin và đón nhận sự thật này. Nếu 
bạn nhìn nhận tội lỗi của mình, ăn năn hối lỗi và sẵn 
sàng quay lưng khỏi tội lỗi, Chúa sẽ tha thứ cho bạn và 
khiến bạn thành một con người mới. 
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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.  

- 1 Giăng 1:9 

Bạn không cần phải chờ Chúa làm điều gì đó liên 
quan đến sự cứu rỗi! Ngài đã làm tất cả rồi. Ngài ban 
Con một của Ngài để chết thế cho chúng ta vì chỉ có 
Ngài là Đấng vô tội mới hy sinh chịu chết thay cho tội lỗi 
chúng ta. Công chính được thỏa mãn, và chúng ta có thể 
được tự do qua việc tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su và nhờ 
Ngài mà bước vào mối quan hệ mật thiết với Thượng Đế. 
Con người không thể tự đến với Thượng Đế - chúng ta 
cần một Đấng Biện Hộ. Chúng ta cần một Đấng Trung 
Gian, và Đấng đó là Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đứng 
ngay khoảng cách giữa chúng ta và Thượng Đế, khoảng 
cách đó là do tội lỗi chúng ta gây ra, và Chúa Giê-su 
đem chúng ta đến với Thượng Đế. 

Giống như một đứa con giống cha mình về huyết 
thống, về gen, về nhiều tố chất… thì Đức Chúa Trời 
trong Chúa  Giê-su Cứu Thế đã làm hòa thế gian lại với 
chính Ngài. Thượng Đế yêu thương con người mà Ngài 
đã tạo dựng, và Ngài không muốn nhìn thấy con người bị 
bán làm nô lệ cho tội lỗi mà không cung cấp một lối 
thoát. Chúa Giê-su là Con Đường! 
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Tội Lỗi Mang Đến Sự Rủa Sả 

Lời Chúa nói tội lỗi của chúng ta sẽ bị phát hiện (Dân 
số 32:23). Tội lỗi mang đến sự rủa sả nhưng vâng lời đem 
lại phúc lành (Phục Truyền 28). Có vẻ như người ta nghĩ 
có thể che đậy tội lỗi của họ một thời gian. Đời sống của 
họ trông có vẻ ổn nhưng rốt cuộc nó sẽ phơi bày những 
sai phạm họ đã chọn lựa. 

Khi chúng ta chọn sống đời sống tội lỗi hơn là đời 
sống vâng lời Chúa, chúng ta gánh chịu đau khổ trong 
linh hồn. Con người không chỉ là bằng xương bằng thịt. 
Con người là tâm linh và có tâm hồn, trong đó có ý chí, 
tâm trí và tình cảm. Đó là cá tính của con người. Tội 
nhân bị dằn vặt trong chính tâm hồn của họ. Họ đầy dẫy 
những đau đớn trong tâm trí và cho dù họ làm điều gì 
hay sở hữu của cải gì đi nữa, không có gì có thể làm thỏa 
mãn họ. Họ đau đớn về tình cảm nữa. Vì họ chọn tự 
kiểm soát cuộc đời họ nên họ đâm ra chán nản và giận 
dữ, bực bội khi mọi chuyện không xảy ra theo ý họ. Họ 
không biết gì về lối sống đức tin. Tin cậy Chúa - Đấng 
lớn hơn bản thân họ - là điều khó hiểu đối với họ. Linh 
hồn họ không chút nghỉ ngơi vì chỉ khi nào một người tin 
nơi Chúa thì họ mới bước vào sự yên nghỉ của Chúa (Hê-
bơ-rơ 4:3). 
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Vâng, đời sống tội lỗi là một đời sống đầy dẫy những 
trắc trở. Không có gì tốt đẹp. Đó là điều Chúa nói về hậu 
quả của một người cố gắng sống mà không cần Chúa: 

Ta sẽ gây cho dân chúng khốn đốn đến nỗi chúng 
mò mẫm như người mù, vì chúng đã phạm tội với 
Ta. Máu chúng sẽ đổ ra như nước, và thây chúng 
thối rữa như phân. Ngay cả bạc hoặc vàng của 
chúng cũng không thể cứu chúng được. Trong ngày 
CHÚA nổi giận; Lửa ghen Ngài sẽ thiêu nuốt cả 
đất. Thật khủng khiếp vô cùng!  

- Sô-phô-ni 1:17-18 

Những câu Kinh Thánh thật kinh khủng nhưng trong 
tấm lòng của một tín hữu thành thật tin nơi Chúa Giê-su 
thì không có chút sợ hãi nào. Những ai tin nơi Chúa Cứu 
Thế Giê-su sẽ không bao giờ chịu phán xét hay bị lên án 
(Giăng 3:18). 

Mặc Cảm Tội Lỗi và Sự Kết Án 

Mặc cảm tội lỗi lúc nào cũng bám gót tội nhân. Người 
đó có thể làm nhiều điều để bỏ qua mặc cảm này nhưng 
sâu xa trong lòng tội nhân không thể trốn thoát khỏi 
mặc cảm tội lỗi (Giăng 9:41). 
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Kinh Thánh được chia ra làm hai phần đó là Cựu ước 
và Tân ước. Cựu ước đúng như tên gọi là "cựu." Nó tiêu 
biểu cho Giao ước cũ, giao ước mà Chúa dùng để che 
đậy tội lỗi của con người cho đến khi Chúa Giê-su đến 
để thiết lập một giao ước mới. Qua việc làm theo hệ 
thống dâng các của lễ cho tội lỗi, tội của dân chúng có 
thể được che đậy nhưng không bao giờ được cất đi. Mặc 
cảm tội lỗi vẫn còn đó. Tuy nhiên, trong Tân ước, dưới 
giao ước mới, chúng ta có một của lễ hoàn hảo và cuối 
cùng, không phải che đậy tội lỗi mà mặc cảm vẫn còn đó. 
Nhưng của lễ này không chỉ cất đi tội lỗi mà mặc cảm tội 
lỗi cũng đi khỏi luôn. 

Xin hãy đọc chậm các câu Kinh Thánh sau và suy 
gẫm quyền năng của những lời Chúa nói. Những câu này 
lấy từ sách Hê-bơ-rơ 10. 

Theo ý định ấy, chúng ta được thánh hóa nhờ sự 
dâng hiến thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-su một 
lần đầy đủ tất cả. - Hê-bơ-rơ 10:10 

Một Đấng dâng chỉ một sinh tế chuộc tội cho đến 
đời đời, rồi ngự trị bên phải Đức Chúa Trời. 

 - Hê-bơ-rơ 11:12 

Đây là giao ước Ta sẽ thiết lập với họ, sau thời kỳ 
đó, Chúa phán, Ta sẽ đặt Kinh Luật ta trong lòng 
họ và ghi khắc vào tâm trí họ. Ngài tiếp: Ta sẽ 
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chẳng bao giờ nhớ lại tội lỗi họ và các việc gian ác 
của họ nữa! - Hê-bơ-rơ 10:16-17 

Nên chúng ta hãy đến gần Chúa với lòng chân 
thành, trong niềm tin vững chắc, tâm khảm đã 
được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể đã tắm 
rửa bằng nước tinh sạch. - Hê-bơ-rơ 10:22 

Những câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết nhiều 
điều rất quan trọng và rất hay. Câu đầu nói Chúa Giê-su 
trở nên của lễ một lần đủ cả, và không cần dâng của lễ 
nào khác thêm vào của lễ của Ngài. Trong thời Cựu ước, 
của lễ phải được dâng lên lặp đi lặp lại nhưng nó không 
cất đi mặc cảm tội lỗi. Chúa Giê-su trở nên một của lễ ích 
lợi luôn luôn và có thể cất đi tội lỗi lẫn mặc cảm tội lỗi. 

Mặc cảm tội lỗi đã được cất đi về phương diện hợp 
pháp, nhưng chúng ta cần phải học cách sống tự do khỏi 
những mặc cảm tội lỗi. Thật ra, đời sống mới sống cho 
Chúa đòi hỏi một người phải học sống vượt trên những 
cảm giác này. Họ không nên để cảm xúc cai trị họ nữa. 
Họ phải học Lời Chúa và vâng lời, cho dù họ cảm thấy 
như thế nào. Lối sống vâng lời sẽ mang lại những phúc 
lành lớn lao. 
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Chöông 3 

NÀY LÀ LÚC HÃY ĐẦU PHỤC CHÚA 

Hoặc là bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-su rồi và cần 
cuốn sách này để giúp bạn bắt đầu nếp sống mới với 
Chúa, hoặc là bạn đã được tặng cuốn sách này và hy 
vọng bạn sẵn sàng quyết định ngay bây giờ. 

Giăng 3:16 nói: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương 
nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin 
nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống 
vĩnh phúc." 

Để tôi chia sẻ cho bạn một câu chuyện giúp bạn hiểu 
sức mạnh của câu Kinh Thánh này. 

Tại thành phố Chicago, vào một đêm thời tiết lạnh 
giá có một cậu bé bán báo trên phố. Mọi người đều ở 
trong nhà vì thời tiết giá lạnh, còn cậu bé thì bị lạnh cóng 
nên cậu không thể bán báo được. Cậu tới gặp một viên 
cảnh sát và nói, "Thưa ông, ông có biết có nơi nào để cho 
một cậu bé nghèo ngủ qua đêm không? Ông thấy đó, 
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cháu ngủ trong hộp giấy ngay góc phố và thời tiết thì 
lạnh cóng. Nên có một chỗ để sưởi ấm qua đêm thì 
tốt hơn." 

Viên cảnh sát nhìn cậu bé và nói, "Chú sẽ nói cho 
cháu nên làm gì, hãy đi đến con phố kia đến ngôi nhà 
màu trắng và gõ cửa. Khi có người mở cửa, hãy nói 
'Giăng 3:16' thì họ sẽ cho cháu vào nhà." 

Thế là cậu bé làm theo. Cậu đến cửa nhà và gõ cửa, 
một phụ nữ mở cửa. Cậu nhìn lên và nói, 'Giăng 3:16'. 

Người phụ nữ nói, "Mời vào." 

Bà dẫn cậu vào, bảo cậu ngồi xuống trên chiếc ghế 
trước một lò sưởi, rồi bỏ đi. Cậu bé ngồi đó một hồi và tự 
nhủ, Giăng 3:16 - Mình không hiểu chuyện này, nhưng ít 
ra là nó làm cho cậu bé đang lạnh cóng trở nên ấm áp. 

Sau đó người phụ nữ quay lại và hỏi cậu, "Cháu có đói 
bụng không?" 

Cậu nói, "Cũng đói. Cháu đã không ăn vài ngày nay 
và cháu nghĩ cháu cần ăn một chút." Người phụ nữ dắt 
cậu vào nhà bếp và bảo cậu ngồi xuống bàn đầy thức ăn, 
và cậu ăn no nê cho đến khi cậu không ăn được nữa. Rồi 
cậu tự nhủ, Giăng 3:16 - Mình không hiểu chuyện này, 
nhưng ít ra là nó làm cho một cậu bé đang đói được no nê. 
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Người phụ nữ dắt cậu tới phòng tắm có vòi nước 
nóng. Cậu ngồi xuống tắm một hồi. Khi cậu tắm, cậu tự 
nhủ, Giăng 3:16 - Mình không hiểu chuyện này, nhưng ít 
ra là nó là cho một cậu bé dơ dáy được sạch sẽ. Người phụ 
nữ bước vào và dắt cậu đến một căn phòng, đặt cậu lên 
một chiếc giường cổ, lấy khăn choàng quanh cổ cậu và 
hôn chúc cậu ngủ ngon. Bà tắt đèn. Khi cậu nằm đó 
trong màn đêm, cậu nhìn ra cửa sổ và thấy tuyết rơi 
xuống ngay đêm lạnh giá đó. Cậu tự nhủ, Giăng 3:16 - 
Mình không hiểu chuyện này, nhưng ít ra là nó giúp cho 
một cậu bé đang mệt mỏi được nghỉ ngơi. 

Sáng hôm sau bà dắt cậu xuống dưới cái bàn đầy thức 
ăn. Sau khi ăn xong, bà dắt tới chiếc ghế ngay trước lò 
sưởi. Bà lấy cuốn Kinh Thánh, rồi ngồi xuống và nói, 
"Cháu có hiểu Giăng 3:16 không?" "Dạ, cháu không 
hiểu. Lần đầu tiên cháu nghe đó là lúc viên cảnh sát bảo 
cháu nói lời này." Bà mở Kinh Thánh ra đến Giăng 3:16 
và bắt đầu giải thích cho cậu này về Chúa Giê-su. Ngay 
trước lò sưởi, cậu dâng tấm lòng và đời sống mình cho 
Chúa Giê-su. Cậu ngồi đó và tự nhủ, Giăng 3:16 - Mình 
không hiểu chuyện này, nhưng ít ra là nó làm cho một cậu 
bé lạc mất được an ninh - (Tác giả vô danh) 

Bây giờ nếu bạn muốn dâng đời sống mình cho Chúa 
bằng cách tiếp nhận Con Ngài là Chúa  Giê-su như là giá 
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trả cho tội lỗi của bạn, tôi khích lệ bạn hãy cầu nguyện 
với tôi lời cầu nguyện này. Hãy lặp lại những lời này lớn 
tiếng và lắng nghe kỹ để bạn hiểu được những lời mình 
cầu nguyện. 

Lạy Đức Chúa Trời, con yêu Ngài. Hôm nay con đến 
với Ngài bằng đức tin, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con. 
Chúa Giê-su ơi, con tin nơi Ngài, con tin Ngài đã chết trên 
thập tự giá cho con, Ngài đổ huyết vô tội thay cho con, 
Ngài thế chỗ của con và gánh mọi hình phạt mà con phải 
chịu. Con tin Ngài đã chịu chết, chịu chôn và vào ngày thứ 
ba Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Sự chết không thể cầm giữ 
Ngài. Ngài đã đắc thắng ma quỷ và tước đoạt khỏi nó chìa 
khóa của âm phủ và sự chết. Con tin Ngài đã làm tất cả 
điều này cho con vì Ngài yêu con. Con muốn trở thành 
một cơ đốc nhân. Con muốn phục vụ Ngài trọn cả đời 
con. Con muốn học cách sống đời sống mới mà Ngài đã 
hứa cho con. Con tiếp nhận Ngài ngay bây giờ, Chúa Giê-
su ơi, và dâng đời con cho Ngài. Hãy chấp nhận con người 
của con và khiến con thành người mà Ngài muốn con 
 trở thành. 

Chúa Giê-su ơi, cảm ơn Ngài vì đã cứu con. Hãy đầy 
dẫy con bằng Thánh Linh và dạy con mọi sự con cần biết. 
Bây giờ con tin rằng con được cứu rỗi, con được tái sanh 
và con sẽ được lên thiên đàng khi con qua đời. Cha ơi,  
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con sẽ vui hưởng hành trình theo Ngài và sống vì vinh hiển  
của Ngài! 

Nếu bạn cầu nguyện lời cầu nguyện này cách chân 
thành, bạn đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất 
trong cuộc đời bạn. Dù bạn cảm thấy thế nào, Chúa lắng 
nghe lời cầu nguyện bạn và đáp lời bạn. Bạn có thể cảm 
thấy bình an hay vui mừng, hãy thư thái hay được tự do, 
hoặc là bạn không cảm thấy gì hết. Đừng để cảm xúc 
hướng dẫn đời sống bạn nữa. Hãy tin Lời của Chúa, vì 
Ngài là thành tín và trung thành với những lời hứa của 
Ngài. Ngài phán: 

Tất cả những gì Cha cho Ta sẽ quy về Ta, người 
nào đến với Ta, Ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ!  

- Giăng 6:37 

Chúa đã hứa là ở cùng bạn luôn luôn, cho đến khi kết 
thúc đời này. Có thể không phải lúc nào bạn cũng cảm 
nhận Ngài, nhưng Ngài hiện diện khắp mọi nơi và luôn 
luôn có mặt. Ngài luôn dõi mắt nơi bạn và quan tâm 
chăm sóc bạn. Ngài quan tâm tất cả những gì liên quan 
đến bạn và Ngài hứa sẽ làm thành. Ngài đã bắt đầu công 
việc tốt đẹp trong bạn và Ngài sẽ hoàn tất và làm cho nó 
kết thúc (Sáng thế 28:15, Thi thiên 138:8, Phi-líp 1:6).  

Chúc mừng bạn! Bạn có một người bạn thân nhất đó 
là Chúa Giê-su - Người bạn mà bạn chưa từng gặp trước 
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đây. Bạn có thể nói chuyện với Ngài về bất cứ chuyện gì 
vì Ngài luôn hiểu bạn (Hê-bơ-rơ 4:15). Ngài không bao 
giờ chối từ bạn hay lên án bạn. Không có gì quá lớn đối 
với Đức Chúa Trời và vì lẽ đó cũng không có gì quá nhỏ 
đối với Ngài. Ngài muốn bạn nhận biết Ngài trong mọi 
đường lối và mời Ngài bước vào mọi lĩnh vực của đời 
sống bạn. 

Bạn đã trở thành một con người mới. Những sự cũ đã 
qua rồi và mọi sự đều trở nên mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). 
Bạn có một khởi đầu mới hoàn toàn. 

Bạn có thể mắc những lỗi lầm - tất cả chúng ta đều 
lầm lỗi. Bạn có nhiều điều để học hỏi và hãy bắt đầu một 
hành trình mà mất cả một đời người để theo đuổi. Hãy 
luôn nhớ rằng mỗi khi bạn phạm lỗi lầm, sự tha thứ và 
tẩy sạch của Chúa luôn có sẵn để bạn cầu xin. Hãy 
nhanh ăn năn về bất kì tội lỗi nào và đừng cố che giấu 
Chúa tội lỗi nào vì Ngài biết hết mọi chuyện. Chúa yêu 
bạn rất nhiều. Ngài yêu bạn luôn luôn. Ngài không yêu 
bạn nhiều vào những ngày bạn sống tốt và bớt yêu bạn 
vào những ngày bạn sống tệ. Ngài chỉ đơn giản là yêu bạn! 

Bây giờ là lúc để học biết một lối sống mới. 
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Chöông 4 

LỐI SỐNG MỚI 

Khi bạn bước vào một đời sống mới để sống với Chúa 
và sống cho Chúa, bạn sẽ thấy nhiều nguyên tắc của 
Ngài dường như trái ngược với lề thói của thế gian. Thật 
ra, thế gian là đi xuống còn Vương Quốc Chúa là đi lên. 
Chúng ta vốn không quen với cách Đức Chúa Trời làm 
việc và lúc đầu nó có vẻ như khó hiểu hay khó khăn. 

Phép Báp-tem 

Một trong những điều mà một tân tín hữu làm là chịu 
phép báp-tem trong nước. Phép báp-tem là một dấu hiệu 
bên ngoài của quyết định trong lòng bạn để bước theo 
Chúa Giê-su. Khi một người xuống nước để chịu phép 
báp-tem, nó ám chỉ người đó chôn đi đời sống cũ. Khi 
người đó ra khỏi nước, nó ám chỉ một đời sống mới hoàn 
toàn. Chúng ta làm điều này là để vâng lời Chúa. 
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Nước ấy là hình bóng phép báp-tem, để cứu anh 
chị em ngày hôm nay, không phải để làm sạch sự 
dơ dáy khỏi thân thể, nhưng là một lời nguyện ước 
từ lương tâm trong sạch dâng lên Đức Chúa Trời 
qua sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-su.  

- 1Phi-e-rơ 3:21 

Phê-rơ đáp: Hãy ăn năn, và mỗi người phải nhân 
danh Chúa Cứu Thế Giê-su mà chịu báp-tem để 
tội lỗi quý vị được tha thứ, rồi sẽ nhận được ân tứ 
Thánh Linh. - Công vụ 2:38 

Đi Thờ Phượng Chúa 

Một điều khác mà tôi khuyên bạn là hãy tham gia vào 
hội thánh địa phương. Đi nhà thờ không khiến bạn 
thành một cơ đốc nhân, cũng giống như ngồi trong nhà 
gara không khiến tôi thành chiếc xe hơi. Chúng ta không 
trở thành cơ đốc nhân chỉ vì đi nhà thờ, nhưng nếu 
chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta nên khao khát đi thờ 
phượng Chúa và thông công với các tín hữu khác. Hội 
thánh cũng là nơi chúng ta học biết Lời Chúa. 

Không phải đi nhà thờ nào cũng tốt đâu. Một số nhà 
thờ chỉ tốt đẹp bên ngoài, nhưng không có gì bên trong 
để giúp bạn trong đời sống thuộc linh. Nếu bạn đi nhóm 
một hội thánh không nuôi bạn bằng Lời Chúa và thách 
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thức bạn tăng trưởng mỗi ngày trong bước đường theo 
Chúa thì hãy cứ tìm một hội thánh khác. Các hội thánh, 
giống như các bác sỹ, không phải ai cũng tốt, nhưng cũng 
không phải hội thánh nào cũng xấu. Bạn cần tìm hội 
thánh nào thích hợp với bạn. Một số người thích hội 
thánh lớn và một số thích hội thánh nhỏ. Một số thích 
hội thánh thuộc giáo phái nào đó và một số thích hội 
thánh không thuộc giáo hội nào, chỉ đơn giản là họ 
không muốn gia nhập vào một tổ chức quy củ. Điểm 
chính là hội thánh nào giúp ích cho bạn nếu bạn kết ước 
đi nhóm đều. Việc này sẽ giúp bạn có cơ hội kết bạn 
cùng một niềm tin để giúp bạn tránh những cám dỗ ở  
thế gian. 

Hãy đảm bảo là bạn đi nhóm hội thánh nào bạn cảm 
thấy được tăng trưởng thuộc linh. Điều quan trọng cho 
một tân tín hữu là học hỏi nhiều lẽ thật thuộc linh. Nếu 
một người không học hỏi và tăng trưởng, người đó có 
nguy cơ sa ngã hay quay lại lối sống cũ. 

Nhóm học Kinh Thánh cũng rất ích lợi cho tín hữu 
mới. Trong các nhóm nhỏ, bạn có cơ hội học hỏi, trao 
đổi, được cầu thay và cầu nguyện cho người khác. Hy 
vọng rằng hội thánh bạn sẽ có buổi học Kinh Thánh cho 
người lớn hay buổi học Kinh Thánh tại gia mà bạn có thể 
tham gia. Hội thánh không chỉ là nơi để được giúp đỡ, 
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mà cũng là nơi để chúng ta tìm thấy và bày tỏ công tác 
của chúng ta trong Thân thể Chúa (hội thánh). Ngoài 
việc đón nhận từ người khác, bạn cũng nên trao ban cho 
người khác nữa. 

Sự Cam Kết 

Việc cam kết rất quan trọng. Không phải những sai 
trật mà chúng ta gây ra trước đây mà chính những sai 
trật mà chúng ta cứ phạm liên tục làm cho cuộc đời 
chúng ta tan nát. Làm điều đúng một vài lần cũng không 
giúp chúng ta sống đời sống Chúa dành cho chúng ta. 
Chúng ta phải kiên trì và làm những gì chúng ta biết nên 
làm ngay cả chúng ta không cảm thấy thích làm. Chúng 
ta phải kiên định. Chúa ban cho bạn tính tiết độ và kỷ 
luật (2 Ti-mô-thê 1:7) và điều bạn cần làm là hãy thực 
hành tính kỷ luật. 

Hãy cam kết để thì giờ với Chúa. Hãy học Lời Chúa 
và đọc những sách vở bồi linh giúp bạn hiểu rõ Kinh 
Thánh. Hãy lắng nghe những bài giảng qua băng đĩa hay 
xem các chương trình truyền hình cơ đốc. Hãy để thì giờ 
cầu nguyện. Hãy học cầu nguyện trong ngày. Hãy nhớ 
Chúa quan tâm đến mọi thứ mà bạn quan tâm và cầu 
nguyện chỉ đơn giản là nói chuyện với Chúa. Khi bạn 
tăng trưởng trong đời sống đức tin, bạn không chỉ học 
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nói chuyện với Chúa mà còn học nghe tiếng Chúa, và 
việc này sẽ làm cho bước đường theo Chúa của bạn thêm 
hứng thú. 

Một lĩnh vực quan trọng khác đòi hỏi sự cam kết đó là 
việc dâng hiến. Chúa đã ban cho chúng ta quá nhiều nên 
lẽ tự nhiên là chúng ta muốn dâng điều gì đó lại cho 
Ngài và công việc của Ngài trên đất. Khi bạn được giúp 
đỡ, lẽ tự nhiên bạn muốn giúp người khác, và một trong 
những cách bạn làm việc này là qua việc cam kết dâng 
cho hội thánh Chúa và cho các chức vụ đã giúp bạn về 
đời sống tâm linh và về đức tin. Mọi sự chúng ta dâng 
cho Chúa thì Ngài sẽ ban lại cho chúng ta bội phần hơn. 
Lời Chúa nói chúng ta sẽ gặt những gì chúng ta gieo. 

Trước khi tiếp nhận Chúa và trở thành một con người 
mới trong Chúa, chúng ta không muốn dâng hiến. 
Chúng ta rất ích kỷ và muốn người khác dâng cho mình, 
nhưng tấm lòng chúng ta đã thay đổi khi chúng ta yêu 
mến Chúa Giê-su. 

Được Báp-tem trong Thánh Linh 

Được báp-tem nghĩa là được chìm ngập hoàn toàn. 
Bất cứ vật gì được nhận chìm xuống thì sẽ được đầy tràn 
nếu mở nắp ra. Nếu bạn mở lòng ra, bạn sẽ được đầy dẫy 
Thánh Linh. Bạn đã nhận lãnh Thánh Linh khi bạn tiếp 
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nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa, nhưng lúc đó bạn 
chưa có sẵn sàng mở hết mọi lĩnh vực trong tấm lòng của 
bạn và để Ngài hoàn toàn đổ đầy bạn. 

Bạn có Thánh Linh, nhưng bạn muốn đảm bảo là 
Ngài kiểm soát bạn hoàn toàn. Chúa muốn dùng bạn để 
phục vụ Ngài, và bạn cần quyền năng của Thánh Linh 
Ngài để thành công và kết quả. 

Chúa cũng ban cho chúng ta những ân tứ siêu nhiên 
(năng lực siêu nhiên) để giúp chúng ta sống cuộc sống 
mỗi ngày. Những ân tứ này rất đa dạng và ai cũng nhận 
được, nhưng một số ân tứ thì trỗi vượt hơn số khác. Tôi 
được ơn để dạy dỗ, người khác được ơn về âm nhạc hay 
quản lí, bày tỏ lòng thương xót hay cứu giúp. Có chín ân 
tứ được nói đến trong 1 Cô-rinh-tô 12:7-10 mà chúng ta 
nên biết. Chúng ta được dạy phải khao khát (khao khát 
thật sự) các ân tứ này. Đó là ân tứ lời nói tri thức, lời nói 
khôn ngoan, đức tin, chữa bệnh, làm phép lạ, nói tiên tri 
(giải thích ý muốn và mục đích của Chúa), khả năng 
phân biệt linh tốt và xấu, ân tứ nói tiếng lạ và khả năng 
thông giải tiếng ấy. 

Dù bạn không hiểu hết các ân tứ này, tôi khích lệ bạn 
hãy xin Chúa ban cho bạn các ân tứ này, dạy dỗ bạn và 
chỉ bạn cách sử dụng nó. Chúng ta thấy trong Lời Chúa 
nhiều trường hợp người ta nói tiếng lạ (ngôn ngữ thuộc 
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linh). Khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ, chúng ta nói 
những bí mật và điều mầu nhiệm với Chúa, chúng ta gây 
dựng và cải thiện chính mình. Sứ đồ Phao lô nói ông ước 
ao mọi người nên nói tiếng lạ (1 Cô-rinh-tô 14:2,4-5). 

Đặc biệt ân tứ tiếng lạ đã gây sự chia rẽ giữa vòng cơ 
đốc nhân suốt nhiều năm. Một số người tin ân tứ này vẫn 
còn cho đến ngày nay trong khi đó số khác tin rằng ân tứ 
này không còn. Cá nhân tôi kinh nghiệm các ân tứ này 
trong chính đời sống tôi và tôi đã nói tiếng lạ trên ba 
mươi năm rồi, và vì thế tôi biết nó vẫn còn áp dụng cho 
cơ đốc nhân thời nay. Chúng ta cần bất cứ điều gì mà 
giúp ích cho chúng ta. 

Thường thì người ta hay khước từ những gì họ không 
kinh nghiệm hay không hiểu. Đó là một lầm lẫn. Chúng 
ta nên đọc Kinh Thánh và tin những gì Kinh Thánh nói. 
Tôi lưu ý bạn là hãy tập trung vào chính Đức Thánh 
Linh, chứ không phải vào các ân tứ của Ngài. Các ân tứ 
sẽ đến. Một số người quá nhấn mạnh tiếng lạ hay các ân 
tứ khác. Khi chúng ta mua một đôi giày, chúng ta không 
đến cửa hiệu mà hỏi mua một đôi lưỡi giày. Chúng ta hỏi 
mua đôi giày thì lưỡi giày sẽ đi kèm theo. Điều tương tự 
đối với Đức Thánh Linh. Mỗi ngày hãy xin sự hiện diện 
của Ngài thêm lên trong đời sống bạn, rồi tiếng lạ cũng 
như các ân tứ khác sẽ đến đúng thời điểm. 
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Tìm Sự Hiện Diện, Chứ Không Tìm 
Món Quà Của Chúa 

Chúa muốn làm nhiều điều tốt đẹp cho bạn. Ngài 
muốn ban cho bạn nhiều phúc lành, nhưng điều quan 
trọng là bạn tìm kiếm Ngài vì Ngài là ai chứ không chỉ 
Ngài làm gì cho bạn. Chúa là Đấng Tuyệt Vời không ai 
sánh bằng, và được ở trong sự hiện diện của Ngài là điều 
tuyệt vời. Khi bạn tìm kiếm mặt Chúa, bạn sẽ thấy cánh 
tay Ngài luôn luôn rộng mở. Nếu bạn tìm cánh tay của 
Ngài, điều này sẽ làm Ngài buồn. Không ai, ngay cả 
Chúa, muốn bị lạm dụng vì lợi lộc của ai đó. 

Hãy xin Chúa bất cứ điều gì bạn muốn hay bạn cần và 
nếu điều đó là tốt nhất cho bạn, vào đúng thời điểm của 
Ngài, Ngài sẽ ban cho bạn. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, 
hơn bất cứ điều gì khác, bạn cần Ngài nhiều hơn trong 
đời sống bạn. Bạn cần nhiều hơn sự hiện diện của Ngài, 
biết đường lối của Ngài, bản tính của Ngài, sự khôn 
ngoan của Ngài, sự thông sáng của Ngài, quyền năng của 
Ngài, vv… Chúa là tất cả và ngoài Ngài chúng ta không 
có gì cả. Chúa Giê-su phán, "Ngoài Ta, các con không 
làm gì được" (Giăng 15:5). 
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Vì mọi sự đều từ Chúa, bởi Chúa và hướng về 
Chúa. Vinh quang quy về Ngài đời đời  vô cùng! 
A-men. - Rô-ma 11:36 

Có Nhiều Điều Để Học Hỏi 

Còn có nhiều điều để học hỏi mà tôi không thể chia 
sẻ hết trong cuốn sách nhỏ này. Bạn cần học giáo lí về 
đức tin và những lời dạy căn bản của tin lành. Một lớp 
học giáo lí hầu như được tìm thấy ở các hội thánh, và tôi 
khuyên bạn hãy tham gia lớp này. Bạn sẽ học biết rằng 
Chúa Giê-su sanh bởi nữ đồng trinh. Tôi biết điều này 
nghe không thể tin nổi, nhưng đó là sự thật và rất quan 
trọng mà bạn phải hiểu tại sao. Bạn sẽ học bài học quan 
trọng trong việc dâng hiến cho Chúa để tin lành được 
rao giảng cho những người chưa biết đến Chúa. Bạn sẽ 
học biết về Ba Ngôi Đức Chúa Trời, về việc thờ phượng 
một Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Ba Thân Vị: Đức 
Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Bạn sẽ học về công 
tác của thiên sứ, tầm quan trọng của huyết Chúa Giê-su, 
cách nghe tiếng Chúa, sự dạy dỗ về sự công chính, sự ăn 
năn và vô số những lẽ thật khác. 

Dù tôi không thể chia sẻ hết trong cuốn sách này, 
nhưng có một số điều tôi muốn chia sẻ mà tôi tin nó 
quan trọng cho đời sống mới của bạn, nên hãy đọc tiếp. 
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Chöông 5 

LỐI NGHĨ MỚI 

Học để suy nghĩ theo một cách hoàn toàn mới là điều 
vô cùng quan trọng. Chúa có một kế hoạch tốt lành cho 
bạn và cho cuộc đời bạn, nhưng bạn phải đồng ý với Ngài 
về vấn đề này. Satan cũng có một kế hoạch cho bạn và 
cho cuộc đời, nhưng đây không phải là kế hoạch tốt đẹp. 
Kẻ trộm (satan) chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt (Giăng 
10:10). Satan gieo rắc đủ ý tưởng sai trật vào đầu óc 
chúng ta, mong rằng chúng ta tin và đồng ý với nó. Theo 
cách đó mà nó lừa dối người ta và tìm chỗ để bước vào 
cuộc đời của họ. 

Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được 
biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho 
biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức 
Chúa Trời. - Rô-ma 12:2 

Câu Kinh Thánh trên nói rõ rằng đời sống của chúng 
ta không thể thay đổi cho đến khi suy nghĩ của chúng ta 
đổi thay. Nếu bạn muốn một đời sống mới, bạn phải có 
lối suy nghĩ mới. Chúa có một kế hoạch tốt lành cho mỗi 
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chúng ta, nhưng chúng ta chỉ thấy nó ứng nghiệm khi 
chúng ta học biết tầm quan trọng của lối suy nghĩ đúng. 

Bạn Có Thể Kiểm Soát Suy Nghĩ 
Của Bạn 

Có lẽ bạn giống như tôi trước đây, nghĩ rằng bạn 
không thể làm gì với suy nghĩ của bạn. Điều này không 
đúng. Bạn có thể chọn những gì bạn muốn hay không 
muốn nghĩ tới, và bạn nên làm điều này cách cẩn thận. 
Tâm trí của một người dẫn họ đi đâu thì họ đi đó. Tất cả 
chúng ta đều có kinh nghiệm này : thường nghĩ đến việc 
mình nên ăn gì. Có lẽ ăn kem, ăn bánh donut hay vài 
món béo nào đó. Chúng ta càng suy nghĩ về chuyện ăn 
uống, chúng ta càng muốn ăn. Nếu chúng ta nghĩ về 
chuyện này đủ lâu thì chắc có lẽ chúng ta sẽ lên xe và 
chạy ra phố để mua thức ăn, chỉ có điều là sau đó chúng 
ta hối tiếc vì đã ăn những món này, phí tiền và phí  
thời gian. 

Nếu ai đó làm tổn thương chúng ta mà chúng ta cứ 
nghĩ tới nghĩ lui về những gì họ đã làm hại chúng ta, 
chúng ta cảm thấy mình nổi giận và bày tỏ cảm xúc bực 
bội. Ý tưởng ảnh hưởng đến cảm xúc và nó trở thành 
những lời mà chúng ta nói ra. Lần sau khi bạn thấy mình 



Lối Nghĩ Mới 

33 

bực bội hay chán nản, hãy tự hỏi bản thân bạn đang suy 
nghĩ gì, và bạn sẽ thấy sự liên hệ giữa ý tưởng và cảm xúc. 

Tâm trí là chiến trường mà chúng ta chống chọi với 
ma quỷ. 2 Cô-rinh-tô 10:4-5 dạy rằng chúng ta phải phá 
đổ những ý tưởng và trí tưởng tượng xấu và bắt nó vâng 
phục Chúa Giê-su. Điều này có nghĩa là chúng ta nên 
suy nghĩ theo Lời Chúa. Bất cứ điều gì không hợp với sự 
dạy dỗ của Chúa nên loại ra khỏi tâm trí chúng ta và 
xem như nó là lời dối trá của ma quỷ. Nếu kẻ thù (ma 
quỷ) có thể kiểm soát tâm trí bạn, nó có thể kiểm soát 
đời sống và định mệnh của họ. 

Chẳng hạn, nếu bạn có những ý tưởng muốn tự tử, 
đây không phải là Chúa đặt nó vào đầu óc bạn. Ngài 
muốn bạn sống và tận hưởng cuộc sống. Nếu bạn có 
những ý tưởng xấu hay ý tưởng không ai yêu bạn, những 
ý tưởng này không đến từ Chúa vì nó không hợp với  
Lời Ngài. 

Suy Nghĩ Tiêu Cực 

Hãy cẩn thận về bất cứ loại suy nghĩ tiêu cực nào. 
Không có gì là tiêu cực về Đức Chúa Trời hay kế hoạch 
của Ngài dành cho bạn. Tốt hơn là bạn nhìn thấy một ly 
nước có một nửa ly hơn là một ly nước thiếu một nửa. 
Thái độ tích cực không bao giờ làm hại ai cả. 
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Dù bây giờ đời sống của bạn có là gì đi nữa, bạn phải 
có tầm nhìn tích cực cho tương lai. Hãy hiệp ý với Chúa 
và tin những điều tốt lành sẽ xảy đến với bạn. Nếu bạn 
đã từng là một người tiêu cực như tôi trước đây, thì để 
suy nghĩ tích cực, bạn cần phải luyện tập một thời gian. 
Tôi đã sinh trưởng trong một môi trường hết sức tiêu cực 
và lúc nào cũng mong chờ tai họa hay rắc rối xảy ra, 
nhưng sau này tôi nhận ra rằng rắc rối thật sự xảy ra khi 
ta suy nghĩ tiêu cực. 

Người khốn khổ thấy mỗi ngày đều là hoạn nạn 
[linh tính về một điềm gở], nhưng tấm lòng vui 
mừng dự tiệc luôn luôn. - Châm ngôn 15:15 

Lần đầu tiên Chúa dẫn tôi đọc câu Kinh Thánh này, 
tôi không biết "điềm gở" là gì, nhưng tôi nhận ra rằng nó 
là những ý tưởng tiêu cực và sợ hãi cho rằng có điều gì 
xấu sắp xảy ra. Tôi cũng phải nhìn nhận rằng lúc đó tôi 
cứ mong rắc rối xảy ra mà thôi. Tôi muốn cuộc đời tôi 
thay đổi nhưng không hiểu tại sao Chúa không thay đổi 
tôi, tuy nhiên cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi phải thay đổi 
suy nghĩ của tôi trước khi Ngài thay đổi đời sống tôi. 

Đừng tiêu cực về bất cứ chuyện gì… về tương lai hay 
về quá khứ. Quá khứ của bạn có thể được lồng vào trong 
kế hoạch tổng thể của Chúa dành cho cuộc đời bạn nếu 
bạn tin cậy Chúa. Mọi lỗi lầm bạn phạm có thể khiến 
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bạn thành một con người tốt đẹp hơn và khôn ngoan 
hơn. Bạn có thể học từ lầm lỗi của mình và quyết định 
không bao giờ phạm cùng những lỗi lầm đó nữa. Đừng 
tiêu cực về tài chánh, bạn bè, gia đình, diện mạo, công 
việc, nơi ở, xe cộ của bạn hay bất cứ chuyện nào khác. 
Hãy phát triển thái độ tích cực, và điều đó sẽ giúp bạn có 
một đời sống tích cực và quyền năng. 

Lo hay Không Lo 

Lo âu và lo lắng là hai hình thức suy nghĩ rất tệ hại. 
Lo lắng không mang lại ích lợi gì cả mà nó chỉ làm hại 
mà thôi. Hãy thay thế mọi lo lắng bằng việc tin cậy Chúa 
chăm lo những vấn đề của bạn. Lo lắng làm cho bạn 
trông già hơn, làm cho bạn bị đau đầu và đau bao tử và 
ngay cả khiến bạn khó gần gũi. Đó không phải là ý muốn 
của Chúa dành cho đời sống bạn. 

Không lo lắng có thể khó khăn lúc đầu vì bạn hay có 
thói quen tự lo cho bản thân và tính toán nên làm gì tới 
đây, nhưng hãy nhớ rằng bây giờ bạn đang học sống lối 
sống mới. 

Người mà không có mối quan hệ với Chúa có thể cảm 
thấy phải lo lắng, nhưng bạn thì không phải vậy. Chúa ở 
về phía bạn, và Ngài hứa rằng bạn hãy trao mọi lo lắng 
cho Ngài thì Ngài sẽ chăm sóc bạn (1 Phi-e-rơ 5:7). 
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Lo âu nghĩa là sống hôm nay là lo cho ngày mai. Chúa 
Giê-su phán đừng làm thế vì ngày nào cũng có nỗi lo cho 
ngày đó (Ma-thi-ơ 6:34). Bạn sẽ biết nên làm gì khi đến 
lúc phải làm việc đó, có lẽ bạn sẽ không biết cho tới lúc 
đó. Chúa muốn bạn học tin cậy Ngài. Ngài không bao 
giờ trễ mà cũng không bao giờ sớm. Đối với tín hữu mới, 
việc chờ đợi Chúa hơi khó vì bạn không quen làm 
chuyện này. Tuy nhiên, sau một thời gian, bạn sẽ bắt đầu 
thích thú thôi. Tâm trí bạn sẽ bình tĩnh lại và bạn sẽ 
được tự do để sống trọn mỗi ngày mà không phải lo lắng 
về ngày mai. 

Mỗi lần bạn bị cám dỗ để lo lắng, hãy nhắc ma quỷ 
rằng bạn là con cái của Chúa và Ngài hứa chăm sóc bạn. 

Cách để đổi mới tâm trí được tìm thấy trong việc học 
hỏi và suy gẫm Lời Chúa. Đó là cách để học phân biệt 
giữa lối suy nghĩ đúng và sai. Chẳng hạn, một người có 
thể nghĩ mình phải nghèo suốt đời vì gia đình mình từ 
xưa giờ nghèo mạt, nhưng bạn sẽ khám phá trong Lời 
Ngài điều này không thật. Nhờ Chúa giúp và qua việc áp 
dụng các nguyên tắc của Ngài vào đời sống tài chánh của 
bạn, bạn có thể bẽ gãy cái vòng nghèo thiếu và có dư dật 
trong lĩnh vực của đời sống bạn. Lời Chúa nói trên hết 
mọi sự Ngài muốn bạn thịnh vượng và khỏe mạnh, như 
linh hồn bạn được thịnh vượng (3 Giăng 2). Khi bạn 
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trưởng thành trong tâm hồn và sống vâng lời Chúa, Ngài 
sẽ ban cho bạn mọi điều tốt lành mà bạn có thể kiểm 
soát được và sử dụng một cách khôn ngoan. 

Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn, và bạn không phải 
sống trong sợ hãi. Nếu bạn cần một công việc làm, bạn 
có thể cầu nguyện và Ngài sẽ giúp bạn tìm một công việc. 
Ngài sẽ ban ân huệ và khiến mọi việc bạn làm đều thịnh 
vượng và thành công. 

Chúa Giê-su muốn bạn có một đời sống tốt đẹp. Ngài 
muốn bạn tận hưởng cuộc sống mà Ngài đã chết để ban 
cho bạn. Hãy nhận lãnh tri thức, hãy nhận lãnh sự hiểu 
biết và hãy nhận lãnh sự phân biệt. Không có hiểu biết 
người ta sẽ bị hư mất, vậy hãy kêu cầu Chúa ban cho 
hiểu biết. Chúa Cứu Thế Giê-su là sự khôn ngoan của 
Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 1:30). Hãy xin Ngài khiến 
sự khôn ngoan trong bạn được biểu lộ và soi sáng tâm trí 
bạn để bạn có thể bước đi trong đường lối Ngài. "Vì sự 
khôn ngoan quí hơn hồng ngọc; Tất cả mọi vật con ao 
ước đều không thể sánh được." (Châm ngôn 8:11). 

Cuốn sách bán chạy nhất của tôi là cuốn Chiến Trường 
Tâm Trí. Tôi muốn giới thiệu để bạn tìm đọc càng sớm 
càng tốt. Hãy nhớ việc đổi mới tâm trí dường như lúc đầu 
giống như một cuộc chiến, nhưng đừng bỏ cuộc. Những ai 
hết lòng tìm kiếm Chúa sẽ được trọng thưởng. 
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Chöông 6 

LỐI NÓI MỚI 

Lời nói chứa đựng sức mạnh. Hoặc là nó mang lại sức 
mạnh sáng tạo hoặc là sức mạnh hủy diệt. Từ khởi thủy, 
khi Đức Chúa Trời phán, Ngài tạo dựng những điều tốt 
đẹp, và chúng ta nên theo gương Ngài. 

Nhờ kết quả của miệng, một người được no bụng; 
sản phẩm của môi giúp người no đủ. Sống chết ở 
trong tay của lưỡi; kẻ nào yêu mến nó sẽ ăn bông 
trái của nó. - Châm Ngôn 18:20-21 

Nghiên cứu kỹ câu Kinh Thánh này cho thấy rõ rằng 
những lời nói của chúng ta để lại hậu quả. Một số để lại 
hậu quả tốt và một số để lại hậu quả xấu. Khi chúng ta 
mở miệng nói, chúng ta cần nhận ra sức mạnh của những 
lời chúng ta nói. Ý tưởng của chúng ta trở thành lời nói 
của chúng ta và đó là lí do chính mà satan hay gieo 
những ý tưởng tiêu cực vào đầu óc chúng ta. Nó biết nếu 
chúng ta cho những ý tưởng này là của chúng ta thì rốt 
cuộc chúng ta sẽ nói ra và làm thế, sẽ mở cửa cho nó 
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để nó gây ra những việc làm bẩn thỉu trong đời sống 
chúng ta. 

Người nào gìn giữ miệng lưỡi, gìn giữ linh hồn khỏi 
hoạn nạn. - Châm Ngôn 21:23 

Cám dỗ lớn nhất trong đời là nói về những gì chúng 
ta nhìn thấy và cảm thấy, nhưng Chúa muốn chúng ta 
nói về những gì Lời Ngài nói chúng ta có. Tôi không có ý 
nói rằng bạn bỏ qua hoàn cảnh, mà tôi nói bạn có thể 
chiến thắng hoàn cảnh, và cách bạn nói trong lúc gặp 
khó khăn có liên hệ nhiều đến sự chiến thắng. 

Dân Y-sơ-ra-ên thời xưa phải mất bốn mươi năm 
trong sa mạc để cố gắng đi một hành trình chỉ mất mười 
một ngày. Họ cứ đi lòng vòng quanh một ngọn núi, 
không đi tới đâu hết. Họ có nhiều vấn đề và vấn đề trầm 
trọng nhất là than phiền. Họ than phiền và than trách 
mỗi khi sự việc không xảy ra theo ý họ. Chúa muốn 
chúng ta ngợi khen và cảm tạ Ngài khi chúng ta đang ở 
trong sa mạc của cuộc đời cũng như đang ở trên đỉnh 
núi. Những gì chúng ta nói trong lúc khó khăn sẽ quyết 
định chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong đó bao lâu. 

Điều này nghe có vẻ mới đối với bạn, nhưng những lời 
nói của bạn có sức mạnh. Rô-ma 4:17 nói chúng ta phục 
vụ một Đức Chúa Trời Đấng gọi những sự không có như 
đã có rồi. Chúa nhìn thấy những gì Ngài muốn xảy ra và 
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nói về điều đó như thể nó đã xảy ra rồi. Để làm việc này, 
bạn phải nhìn thấy bằng con mắt đức tin. Đức tin nhìn 
thấy như là một thực tại những điều không thể nhìn thấy 
hay cảm thấy trong tự nhiên. Đức tin nắm lấy những lời 
hứa của Chúa và hành động như thể nó thật! 

Nếu chúng ta có vấn đề và chúng ta thật sự tin Chúa 
sẽ giải cứu chúng ta, chúng ta có thể vui vẻ ngay bây giờ. 
Chúng ta không phải chờ đợi cho đến khi chúng ta thấy 
sự thay đổi vì chúng ta đã nhận được điều này bởi đức tin 
rồi. Chúng ta biết sâu xa trong lòng rằng Chúa đang làm 
việc vì cớ chúng ta. 

Khi tiên tri Ê-xê-chi-ên nhìn xung quanh, điều ông 
thấy chỉ là đống xương khô và Chúa hỏi ông đống xương 
khô này có thể sống lại được không. Ê-xê-chi-ên trả lời, 
Lạy Chúa, chỉ có Ngài mới biết." Để đáp lại, Chúa bảo 
ông hãy tiên tri (hãy nói) với các đống xương này và bảo 
nó hãy nghe lời của Chúa. Ê-xê-chi-ên bắt đầu nói tiên 
tri như ông được truyền bảo làm, và các xương khô này 
được xếp lại với nhau. Thịt và gân đến trên nó và nó 
đứng lên thành một đạo binh lớn (Ê-xê-chi-ên 37). Thật 
là một ví dụ tuyệt vời về quyền năng của Lời Chúa. 
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Nói Lời Chúa Lớn Tiếng 

Tôi dạy cho mọi người khắp nơi là hãy nói ra lớn 
tiếng Lời Chúa và chủ đích làm việc này như là một phần 
trong kỷ luật thuộc linh mỗi ngày. Đây là một trong 
những điều quan trọng mà Chúa đã dạy tôi, và tôi có thể 
nói việc này giúp tôi đổi mới tâm trí và thay đổi đời sống 
tôi hoàn toàn. 

Lời Chúa là gươm của Thánh Linh. Nó là vũ khí lợi 
hại nhất bạn dùng để chống trả ma quỷ. Nó sợ hãi và run 
rẩy trước Lời Chúa. Trong Luca 4 chúng ta thấy có lần 
Chúa Giê-su bị ma quỷ cám dỗ. Ngài đang ở trong  
sa mạc và đã không ăn một thời gian dài, và ma quỷ bắt 
đầu gieo rắc những ý tưởng vào tâm trí Ngài. Mỗi khi ma 
quỷ nói dối với Chúa Giê-su, Chúa Giê-su đáp lại bằng 
cách nói, "Kinh Thánh chép," và rồi trích Kinh Thánh 
một cách lớn tiếng khước từ lời dối trá đó. Khi chúng ta  
học theo gương của Ngài, chúng ta đang trên đà đến sự 
chiến thắng. 

Bạn có sẵn sàng bắt đầu để ý tới những gì bạn nói 
không? Nếu có, bạn sẽ thấy bạn nói nhiều điều mà bạn 
không muốn nó xảy ra trong đời sống bạn. Tôi tin chúng 
ta có gia tăng hay giảm bớt mức độ bình an và vui mừng 
qua cách chúng ta nói. Nếu tôi nói đúng thì tại sao  
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bạn không nói điều gì đó làm cho bạn vui vẻ thay vì  
buồn thảm? 

Nói trong đức tin là một phần của đời sống mới, nên 
hãy bắt đầu ngay bây giờ. Bạn có thể nói như thế này: 

Chúa yêu tôi và có một kế hoạch tốt lành cho đời 
sống tôi. 
Tôi có ân huệ bất cứ nơi nào tôi đi. 
Mọi thứ tôi chạm tay đến đều được thịnh vượng và 
thành công. 
Chúa mở cánh cửa đúng cho tôi và đóng cửa nào sai. 
Tôi sống trong sự khôn ngoan. 
Tôi đầy tràn bình an. 
Tôi tràn đầy niềm vui 
Tôi bước đi trong yêu thương. 
Điều tốt đẹp sẽ xảy ra cho tôi hôm nay. 
Tất cả con cái tôi đều yêu Chúa và phục vụ Chúa. 
Hôn nhân của tôi tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn mỗi 
ngày. 
Tôi là một ơn phước nơi nào tôi đi. 
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Danh sách thì còn nhiều nữa. Chỉ đảm bảo là những gì 
bạn nói chính là những gì Chúa nói. Việc hiệp ý với 
Chúa sẽ mở ra một thế giới mới cho bạn. Nó khiến cho 
kế hoạch của Chúa được khởi động, và không có điều gì 
ma quỷ làm có thể ngăn chặn được. 
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Chöông 7 

LỐI NHÌN MỚI VỀ BẢN THÂN 

Bạn thấy mình như thế nào? Hình ảnh về bản thân 
giống như tấm hình bạn mang trong ví. Tôi phát hiện ra 
qua nhiều năm giúp đỡ người khác thì phần lớn người ta 
không thích bản thân họ. Tôi liên hệ với bản thân tôi rất 
tệ suốt nhiều năm và chuyện này đầu độc mọi thứ trong 
cuộc đời tôi. Chúa yêu bạn và Ngài muốn bạn yêu bản 
thân. Không phải theo một cách ích kỷ hay chiều theo 
cái tôi mà theo một cách lành mạnh. Bạn không thể cho 
điều gì bạn không có. Chúa yêu chúng ta và muốn chúng 
ta để tình yêu Ngài chữa lành chúng ta trước hết và rồi 
tuôn đổ qua chúng ta đến với người khác. Nếu bạn 
không chịu đón nhận tình yêu Chúa dành cho bạn bằng 
cách yêu bản thân mình một cách đúng đắn thì bạn 
không tài nào yêu thương người khác được. 

Có phải cái nhìn của bạn về bản thân mình dựa trên 
việc làm tốt của bạn hay không? Đối với phần lớn trong 
chúng ta thì việc này đúng, và cái nhìn của chúng ta 
không thể chính xác vì việc làm tốt của chúng ta không 
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phải lúc nào cũng tốt. Chúng ta là con người bất toàn và 
đều mắc phải những lỗi lầm. Chúng ta muốn làm điều 
đúng nhưng dường như chúng ta lại làm điều sai bậy. Đó 
chính là lí do chúng ta cần Chúa Giê-su. Ngài bày tỏ sức 
mạnh của Ngài cách hoàn hảo trong sự yếu đuối của 
chúng ta. 

Bạn không phải là điều ngạc nhiên đối với Chúa. 
Ngài biết trước đây con người bạn như thế nào khi Ngài 
mời bạn bước vào mối quan hệ với chính Ngài. Ngài biết 
mọi lỗi lầm chúng ta đã phạm phải trong đời, nhưng dẫu 
vậy Ngài yêu thương và ước ao chúng ta. Đừng quá khó 
khăn với bản thân mình. Hãy học đón nhận lòng thương 
xót của Chúa mỗi ngày. Hãy thức dậy mỗi ngày và làm 
hết sức có thể vì vinh hiển Chúa. Hãy làm hết sức mình 
vì bạn yêu Chúa, chứ không phải cố làm cho Ngài yêu 
bạn. Ngài đã yêu bạn rồi cũng như Ngài sẽ yêu bạn như 
vậy, và tình yêu của Ngài dành cho bạn là hoàn hảo. Vào 
cuối mỗi ngày, hãy xin Chúa tha thứ cho mọi tội lỗi và lỗi 
lầm của bạn, hãy ngủ một giấc ngủ ngon và bắt đầu một 
ngày mới tràn đầy sức sống. 

Ma quỷ luôn chống lại bạn, nhưng Chúa thì luôn ở về 
phía bạn. Bạn cần ở về phía Chúa vì khi hai người đồng 
ý, họ trở thành sức mạnh. Bạn rất quí giá trước mắt 
Chúa, và bạn có nhiều tài năng mà rất hữu dụng cho 
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Chúa. Đừng chỉ nhìn thấy toàn là những sai trật nơi bạn. 
Đừng chỉ xem bạn đã tiến được bao xa rồi mà cũng hãy 
xem bạn đã đi được bao xa rồi. Bạn là một tín hữu trong 
Chúa Giê-su ngay bây giờ và đó là khởi đầu của mọi sự 
tốt đẹp trong đời. 

Hiểu Biết Sự Công Chính 

Sự công chính (được ngay thẳng trước mặt Chúa) đến 
qua đức tin nơi Chúa Giê-su, chứ không bởi công đức 
của chúng ta. Nó là một món quà của Thượng Đế và 
được ban cho bạn lúc bạn tiếp nhận Chúa Giê-su là Cứu 
Chúa. Có nhiều câu Kinh Thánh hỗ trợ điểm này. Tôi sẽ 
liệt kê vài câu để khích lệ bạn: 

Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng 
vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta để 
nhờ ở trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công 
chính trong Đức Chúa Trời. - Cô-rinh-tô 5:21 

ÔI TUYỆT VỜI! Thật là một câu Kinh Thánh rất 
hay! Chúa Giê-su là Đấng vô tội, nhưng vì tình yêu của 
Ngài dành cho chúng ta nên Ngài gánh tội lỗi của chúng 
ta để chúng ta có mối quan hệ lớn lao với Chúa Cha. Bây 
giờ Đức Chúa Trời nhìn chúng ta như là một người được 
chấp nhận và có vị trí ngay thẳng trước mặt Ngài vì 
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chúng ta đã tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của 
chúng ta. Tôi phải nói lại lời này… ÔI TUYỆT VỜI! 

Thay vì sợ rằng Chúa không hài lòng và giận dữ, 
chúng ta có thể đứng trước mặt Ngài "trong Chúa Cứu 
Thế" và biết rằng chúng ta được chấp nhận. 

Vì không một cá nhân nào do việc làm theo kinh 
luật được xưng công chính trước mặt Ngài, vì qua 
kinh luật người ta nhận biết rõ được tội lỗi.  

- Rô-ma 3:20 

Tức là sự công chính của Đức Chúa Trời nhờ đức 
tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, ban cho mọi người 
tin, không phân biệt ai cả. - Rô-ma 3:22 

Chúng ta biết rằng con người được tuyên xưng 
công chính không phải vì các việc tuân giữ Kinh 
Luật. - Galati 2:16  

Điều quan trọng cho sự tăng trưởng thuộc linh của 
bạn là hãy nhìn thấy mình có vị trí ngay thẳng trước mặt 
Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Chúa Giê-su. Đây là một 
món quà từ Thượng Đế. Nếu lúc nào chúng ta cũng cảm 
thấy xấu xa về bản thân, thắc mắc không biết Chúa có 
giận dữ với chúng ta hay không, chúng ta đánh mất 
quyền năng mà Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm. Là 
một tín hữu trong Chúa Giê-su, chúng ta có thẩm quyền 
đối với ma quỷ, nhưng chúng ta phải đứng trước mặt 
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Chúa, được mặc lấy sự công chính, chứ không phải chiếc 
áo rách của mặc cảm tội lỗi và sự lên án. 

Ê-phê-sô 6 nói chúng ta phải mặc lấy sự công chính 
như là chiếc áo giáp. Đối với người lính, áo giáp che con 
tim của họ. Điều mà bạn thật sự tin về bản thân mình là 
gì? Bạn có tin rằng bạn hiện đang ngay thẳng với Đức 
Chúa Trời không? Bạn có thể tin điều này nếu bạn cứ 
nhìn những gì Chúa Giê-su đã làm cho bạn, chứ không 
nhìn những lỗi lầm mà bạn phạm phải. Bạn sẽ mắc phải 
những lầm lỗi và khi bạn phạm, hãy nhanh ăn năn và 
đón nhận sự tha thứ của Chúa. Đây là cách duy nhất 
chúng ta có thể bước đi trong sự công chính. Không phải 
công chính của chúng ta vì công chính của chúng ta 
giống như chiếc áo nhớp, nhưng chúng ta có thể và nên 
bước đi trong sự công chính của Đức Chúa Trời nhờ đức 
tin nơi Chúa Giê-su. 

Đây là một thái độ tuyệt vời mà bạn có thể nghĩ về 
bản thân. Nó là một phần trong toàn bộ đời sống mới 
khi bạn tin Chúa Giê-su. 

Tận Hưởng Chính Mình 

Bạn tự do tận hưởng chính mình ngay bây giờ, và 
chính là ý muốn của Chúa muốn bạn tận hưởng. Đừng 
đặt giá trị của bạn trên những gì người khác hiện nói hay 
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đã nói về bạn. Đừng căn cứ trên cách người ta xử sự với 
bạn hay những gì bạn đạt được trong đời. Chúa xem bạn 
là giá trị đủ để Ngài sai Con Ngài chết thay cho bạn, và 
đó là lí do để bạn vui mừng. 

Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng Chúa muốn chúng ta 
tận hưởng cuộc sống, và điều đó không thể xảy ra nếu 
bạn không tận hưởng chính mình. Bạn không thể xa lánh 
con người của bạn, dù chỉ một giây. Nếu bạn không thể 
tận hưởng bản thân, bạn sẽ sống cuộc đời khốn khổ. 
Giống như tôi, bạn có lẽ khác với nhiều người mà bạn 
quen biết, nhưng điều đó cũng không sao. Chúa tạo 
dựng bạn khác biệt là có mục đích. Ngài tạo dựng chúng 
ta mỗi người mỗi vẻ. Ngài thích sự đa dạng. Bạn không 
phải lạ đời; bạn là độc nhất vô nhị và bạn có giá trị, chứ 
không phải là bản sao của ai khác. 

Đừng sánh mình với người khác và để cả đời cạnh tranh 
với người khác (2 Cô-rinh-tô 10:12). Hãy là chính mình và 
thích thú con người của mình. Bạn cần thay đổi trong nhiều 
lĩnh vực như mọi người khác, và Đức Thánh Linh sẽ làm 
việc để thay đổi trong bạn. Tin mừng là bạn tự do tận 
hưởng bản thân khi Chúa đang làm công việc. 
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Chöông 8 

ĐỔI SỢ HÃI LẤY ĐỨC TIN 

Ai cũng đều biết sợ hãi là như thế nào. Nó gây ra nỗi 
thống khổ và ngăn cản sự tiến triển của chúng ta. Sợ hãi 
làm cho chúng ta run rẩy, đổ mồ hôi, cảm thấy yếu đuối 
và khiến chúng ta trốn chạy, thay vì đương đầu. 

Sợ hãi không đến từ Chúa. Nó là công cụ của ma quỷ 
nhằm ngăn cản chúng ta sống đời sống tốt đẹp mà Chúa 
muốn chúng ta sống (2 Ti-mô-thê 1:7). Chúa muốn 
chúng ta sống trong đức tin. Đức tin là đặt toàn bộ nhân 
cách của chúng ta nơi Chúa với lòng tin tưởng tuyệt đối 
nơi quyền năng, sự khôn ngoan và lòng tốt lành của 
Chúa. Nó là bằng cớ về những điều chúng ta không thấy 
nhưng tin vào thực tại của nó. 

Đức tin vận hành trong lĩnh vực thuộc linh. Có lẽ bạn 
chỉ quen tin những gì bạn có thể nhìn thấy và cảm thấy, 
nhưng là con cái Chúa, bạn cần cảm thấy thoải mái sống 
trong lĩnh vực mà bạn không thể thấy (lĩnh vực thuộc 
linh). Chúng ta không nhìn thấy Chúa vì Ngài là Thần 
Linh, nhưng chúng ta tin xác quyết nơi Ngài. Chúng ta 
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không thấy các thiên sứ, nhưng Lời Chúa nói thiên sứ 
đang bảo vệ chúng ta. Qua việc phóng thích đức tin nơi 
Chúa và Lời Ngài, chúng ta có thể bước vào lĩnh vực 
thuộc linh và nhận lãnh những điều Chúa muốn chúng ta 
tận hưởng nhưng chưa thành thực tế. 

Ma quỷ thích lôi kéo sự chú ý của chúng ta vào hoàn 
cảnh và tìm cách làm chúng ta sợ tương lai. Ngược lại, 
Chúa muốn chúng ta tin cậy Ngài, tin rằng Ngài lớn hơn 
bất kỳ hoàn cảnh hay mối đe dọa nào từ ma quỷ. 

Kinh Thánh đầy dẫy những ví dụ về những người nam 
và người nữ thấy mình rơi vào những hoàn cảnh tuyệt 
vọng và hậu quả là lòng họ đầy nỗi sợ hãi. Nhưng họ 
quyết định đặt đức tin nơi Chúa, và họ đã kinh nghiệm 
sự giải cứu ngoạn mục. Bạn phải quyết định liệu bạn 
muốn sống trong sợ hãi hay trong đức tin. Dù bây giờ 
bạn là một cơ đốc nhân, bạn vẫn còn bị giằng xé bởi đủ 
thứ nỗi sợ hãi trừ khi bạn quyết định sống bởi đức tin. 
Bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa bởi đức 
tin: bước kế tiếp là học sống bởi đức tin. 

Vì trong Phúc Âm ấy sự công chính của Đức Chúa 
Trời được tỏ ra từ đức tin đến đức tin như Kinh 
Thánh chép: "Này, người công chính sẽ sống bởi 
đức tin.” - Rô-ma 1:17 
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Khi chúng ta hiểu tình yêu của Chúa và nhận ra rằng 
chúng ta đã được trở nên ngay thẳng với Chúa qua sự 
chết và sự sống lại của Chúa Giê-su, chúng ta thấy rất dễ 
để bước đi trong đức tin. Chúng ta bắt đầu tin cậy Chúa 
chăm sóc chúng ta hơn là cảm thấy rằng chúng ta phải tự 
lo cho mình. 

Can đảm không phải là không còn sợ hãi, nhưng can 
đảm là hành động đang khi sợ hãi. Khi Chúa bảo các tôi 
tớ Ngài đừng sợ, Ngài không ra lệnh cho họ đừng cảm 
thấy sợ hãi, mà Ngài bảo họ hãy vâng lời Ngài cho dù họ 
cảm thấy thế nào. Chúa biết linh sợ hãi sẽ kiềm hãm 
chúng ta không tăng trưởng trong bước đường theo 
Chúa. Đó là lí do Ngài bảo chúng ta lặp đi lặp lại trong 
Lời Ngài rằng Ngài luôn luôn ở cùng chúng ta, và vì lẽ 
đó chúng ta không khuất phục trước nỗi sợ hãi. Eleanor 
Roosevelt đã nói: "Bạn có được sức mạnh, can đảm và tự 
tin qua mỗi kinh nghiệm mà trong đó bạn dừng lại để 
nhìn thẳng vào nỗi sợ. Bạn phải làm chính cái điều mà 
bạn nghĩ là bạn không thể làm." 

Phải mạnh mẽ can đảm lên. Đừng sợ hãi kinh 
khiếp trước mặt các dân đó vì CHÚA, Đức Chúa 
Trời của anh chị em cùng đi với anh chị em; Ngài 
không bao giờ xa lìa hay rời bỏ anh chị em đâu.  

- Phục Truyền 31:6 
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Chỉ đức tin mới làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta nhận 
nơi Chúa bởi đức tin. Vì thế, điều hết sức quan trọng đối 
với một tín hữu mới trong Chúa là học biết về đức tin và 
bắt đầu bước đi trong đức tin. Việc phát triển một đức 
tin mạnh mẽ giống như phát triển các cơ bắp khỏe 
mạnh. Bạn thực hành đức tin từng hồi từng lúc và mỗi 
lần như vậy bạn sẽ làm cho đức tin mình mạnh mẽ hơn. 

Ma-thi-ơ 17:20 dạy chúng ta rằng mọi sự đều có thể 
cho người nào tin. Dù đức tin nhỏ cũng có thể dời 
những núi thử thách trong đời sống chúng ta. Có lẽ bạn 
đã để cả đời cố gắng giải quyết mọi vấn đề của bạn và 
thường cảm thấy thất vọng và chán chường. Nếu vậy, 
bạn đang đến gần một kinh nghiệm mới. Bây giờ bạn có 
thể nói chuyện với Chúa (cầu nguyện) và mời Ngài can 
thiệp trong mọi sự liên quan đến bạn, và bạn sẽ thấy 
rằng điều gì bất năng với con người là khả năng với Đức 
Chúa Trời. 

Theo như đức tin của bạn sự việc sẽ xảy ra cho 
bạn (Ma-thi-ơ 9:29). Có lẽ phần lớn trong cuộc đời 
bạn đã sống trong nỗi sợ hãi, nhưng bây giờ là lúc 
hoán đổi sợ hãi lấy đức tin nơi Chúa. Cần thời gian 
để học những phương cách mới, nhưng đừng nản 
lòng và bỏ cuộc. Mọi thứ trên đời này đều vận hành  
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theo quy luật tăng trưởng từ từ. Từng hồi từng lúc mọi 
chuyện sẽ thay đổi nếu chúng ta cứ làm những gì Chúa 
bảo chúng ta làm. 
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Chöông 9 

TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG 

Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta 
đã đến để chiên được sống và sống sung mãn.  

- Giăng 10:10 

Chúa Giê-su chịu chết để bạn tận hưởng cuộc sống 
của bạn. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ nhận được 
mọi thứ theo cách bạn muốn mà không bao giờ gặp khó 
khăn nào. Trái lại nó có nghĩa rằng qua mối quan hệ với 
Chúa, bạn có thể vượt trên nỗi khổ đau ở đời này và dự 
phần sự sống phục sinh khi bạn sống cho Chúa và sống 
với Chúa qua quyền năng của Đức Thánh Linh. 

Đức Chúa Trời là sự sống đích thực của chúng ta. 
Trong Ngài chúng ta sống, di chuyển và tồn tại. Việc học 
để tận hưởng Chúa sẽ khai phóng bạn hưởng trọn từng 
giây phút trong đời. Hãy tận hưởng sự thông công với 
Ngài. Chúa quan tâm đến mọi thứ liên quan tới bạn, và 
Kinh Thánh nói Chúa sẽ làm trọn vẹn những gì liên 
quan đến bạn. Ngài lúc nào cũng đang làm việc trong đời 
sống bạn, mang bạn đến ý muốn của Ngài một cách đầy 
đủ hơn. 



LỐ I  SỐNG MỚ I  

56 

Đừng sợ hãi Chúa. Chúng ta nên tôn kính Ngài, nghĩa 
là tôn trọng Ngài và biết rằng Ngài là Đấng toàn năng và 
Ngài nói sao thì Ngài làm vậy. Nhưng chúng ta không 
nên sợ Chúa nổi giận với chúng ta mỗi lần chúng ta 
phạm lỗi hay Ngài sẽ hình phạt chúng ta mỗi lần chúng 
ta lầm lỡ. Chúa đầy lòng thương xót và chậm nóng giận. 
Ngài hay nhịn nhục, và Ngài biết tính khí của chúng ta và 
hiểu được những yếu đuối và bất toàn của chúng ta. 

Nếu bạn giống như mọi người khác, có nhiều điều 
trong cá tính và đời sống bạn cần phải thay đổi - Chúa sẽ 
thay đổi nó. Nhưng tin mừng là bạn có thể tận hưởng 
Chúa và tận hưởng cuộc sống của bạn khi Ngài làm công 
việc của Ngài. 

Cuộc đời mà bạn hiện sống bây giờ không phải là 
cuộc đời mà bạn muốn sống tới cuối đời, nhưng đó là 
cuộc đời duy nhất mà bạn hiện có, nên bạn cần bắt đầu 
tận hưởng cuộc sống đó. Hãy tìm thấy những điều tốt 
đẹp trong cuộc sống bạn. Hãy nhìn thấy điều tích cực và 
học nhìn thấy điều tốt đẹp trong mọi chuyện. Hãy tận 
hưởng gia đình và bạn bè. Đừng gây khó dễ cho họ và cứ 
mải mê tìm cách thay đổi họ. Hãy cầu nguyện cho họ và 
hãy để Chúa thay đổi họ. 

Hãy tận hưởng công việc của bạn, gia đình bạn và tận 
hưởng cuộc sống thường nhật. Chuyện này có thể làm 
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được nếu bạn tin cậy Chúa và quyết định có thái độ tích 
cực. Hãy nhìn xem Chúa, chứ đừng nhìn mọi điều sai 
quấy nơi bạn, cuộc sống bạn, gia đình bạn và thế giới 
quanh bạn. Chúa có một kế hoạch tốt đẹp cho bạn và 
Ngài đã bắt đầu thực hiện rồi. Bạn có thể vui mừng 
trước, mong đợi điều tốt đẹp đến với bạn. 

Phần lớn nhiều người sống như thể là họ tin họ không 
thể tận hưởng cuộc sống của họ bao lâu họ còn có những 
nan đề, nhưng đó là lối suy nghĩ sai trật. Đừng cứ nghĩ 
tới những lỗi lầm hay những tiếc nuối của quá khứ. Hãy 
tiếp tục nghĩ về tương lai tươi sáng mà bạn có nhờ Chúa 
Giê-su. Bạn có thể tận hưởng bất cứ điều gì bạn quyết 
định tận hưởng. Bạn có thể tận hưởng những giây phút 
ngồi trên xe chờ do tắc đường nếu bạn muốn. Hãy nhớ 
tôi đang dạy cho bạn một lối sống mới và thái độ của bạn 
đối với cuộc đời này là một phần vô cùng quan trọng 
trong đó. 

Rốt cuộc thì tôi đã học để tận hưởng hiện tại của tôi 
đang khi tôi đi đến đích mà tôi nhắm tới và tôi hết lòng 
khuyên bạn làm tương tự. Chúa có nhiều điều để làm 
trong đời sống bạn, và Ngài không muốn bạn khốn khổ 
đang khi Ngài làm việc. Giống như một em bé phát triển 
thành người lớn, cơ đốc nhân cũng phải tăng trưởng. Đây 
là một tiến trình thường lâu hơn chúng ta tưởng, nhưng 
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không có lí do gì mà chúng ta không tận hưởng suốt cả 
hành trình. 

Chúa không mong bạn trở nên hoàn hảo ngay hôm 
nay. Thật ra, Ngài biết bạn sẽ không bao giờ hoàn hảo 
hết được bao lâu bạn còn sống trên đất. Tuy nhiên, Ngài 
mong mỗi chúng ta cứ tiếp tục tiến tới. Chúng ta nên 
thức dậy mỗi ngày và làm hết sức mình để phục vụ Chúa. 
Chúng ta nên nhìn nhận những thất bại và xin Chúa tha 
thứ tội lỗi của chúng ta, sẵn sàng quay khỏi tội lỗi. Nếu 
chúng ta làm việc này, Chúa sẽ làm phần còn lại. Ngài sẽ 
tiếp tục làm việc với chúng ta qua Đức Thánh Linh. Ngài 
sẽ dạy dỗ chúng ta, thay đổi chúng ta và sử dụng chúng 
ta. Bạn đã bước vào một lối sống mới, và tôi tin bạn sẽ 
không bao giờ tiếc nuối. Hãy tận hưởng Chúa, tận hưởng 
bản thân và tận hưởng cuộc đời mà Chúa Giê-su đã chết 
để ban cho bạn! 
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LỜI CẦU NGUYỆN TIẾP NHẬN CHÚA 

Chúa yêu bạn và muốn có một mối quan hệ cá nhân 
với bạn. Nếu bạn chưa tiếp nhận Chúa Giê-su là Cứu 
Chúa, bạn có thể làm việc này ngay bây giờ. Hãy mở lòng 
ra với Ngài và cầu nguyện lời cầu nguyện này… "Cha ơi, 
con biết con đã phạm tội với Ngài. Xin hãy tha thứ cho 
con. Hãy rửa sạch con. Con hứa sẽ tin cậy nơi Chúa Giê-
su, Con Ngài. Con tin Ngài đã chết cho con - Ngài gánh 
tội lỗi của con trên chính Ngài khi Ngài chịu chết trên 
thập tự giá. Con tin rằng Ngài sống lại từ kẻ chết. Con 
dâng đời sống con cho Chúa Giê-su ngay bây giờ. 

Cha ơi, cảm tạ Ngài về món quà tha tội và sự sống đời 
đời. Xin giúp con sống cho Ngài. Con cầu nguyện trong 
Danh Chúa Giê-su. Amen" 

Một khi bạn đã cầu nguyện tận đáy lòng thì Chúa tiếp 
nhận bạn, tẩy sạch bạn và khiến bạn tự do khỏi sự trói 
buộc của sự chết thuộc linh. Hãy để thì giờ đọc và học 
những câu Kinh Thánh này và xin Chúa nói chuyện với 
bạn khi bạn bước đi theo Ngài suốt cả cuộc đời này. 
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Giăng 3:16                      1 Cô-rinh-tô 15:3-4 
Ê-phê-sô 1:4                   Ê-phê-sô 2:8-9 
1 Giăng 1:9                     1 Giăng 4:14-15 
1 Giăng 5:1                     1 Giăng 5:12-13 

Hãy cầu nguyện và xin Chúa giúp bạn tìm một hội 
thánh giảng dạy Kinh Thánh để bạn được khích lệ tăng 
trưởng  trong mối quan hệ với Chúa Giê-su. Chúa luôn ở 
cùng bạn. Ngài sẽ dẫn dắt bạn mỗi ngày mỗi lúc và chỉ 
cho bạn cách để sống cuộc sống sung mãn mà Ngài dành 
cho bạn! 
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JOYCE MEYER là một giáo sư Kinh Thánh thực tế 
hàng đầu thế giới. Là tác giả có sách bán chạy nhất của 
tờ báo New York Times, bà viết  gần chín mươi cuốn 
sách truyền cảm hứng, kể cả cuốn Power Thoughts,    
100 Ways to Simplify Your Life, và toàn bộ loạt sách 
Chiến Trường Tâm Trí. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của 
bà là cuốn The Penny cùng nhiều sách khác. Bà cũng 
phát hành hàng ngàn loạt bài dạy audio cũng như loạt 
bài video. Chương trình phát thanh và phát hình 
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giới, và bà cũng đi lại khắp nơi để tổ chức các hội nghị. 
Bà Joyce và chồng bà là Dave có bốn người con đã lớn 
và hiện đang ở tại St. Louis, Missouri. 
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