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Bài Bạn Đang  
Học Đi 

 

Có bao giờ bạn quan sát một em bé tập đi chưa? Dù đứng chưa vững, nhưng em bé vẫn cố đi chập 
chững quanh phòng, tay vịn vào bất cứ điều gì bé chạm đến được. Nhưng quả là một cảnh tượng thật hào 
hứng! Vẻ mặt của bé trông rạng rỡ như thể bé đã chinh phục được cả thế giới! Và em bé cứ tập tành như 
thế, lúc thì bước đi, lúc thì đứng lại, lúc thì té ngã – nhưng bé luôn đứng dậy và tiếp tục bước đi. Ước 
muốn thành công của bé thật là mạnh mẽ. Còn cha mẹ bé thì lúc nào cũng ở cạnh bên, sẵn sàng đưa tay ra 
giúp đỡ và khích lệ bé trong mỗi bước đi. 

Theo một cách nào đó, thì bạn cũng giống như em trẻ này. Bạn đã có sự sống mới của Đức Chúa Trời. 
Nhưng học sống cuộc đời mới ấy cũng tương tự như việc tập đi. Bạn phải thật sự mong muốn đạt được sự 
thành công. Cha trên trời luôn ở bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ bạn. Nhưng bạn cũng cần phải cố gắng. 
Bạn phải nắm tay lấy tay Ngài và tiếp tục cố gắng. Được như vậy, bạn sẽ ngày càng tiến bộ. Các bước đi 
của bạn sẽ vững chắc hơn và bạn sẽ ít bị ngã hơn. Khả năng của bạn sẽ gia tăng và bạn sẽ sống trọn theo 
chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời cho cuộc đời mình. 

 
 
Dàn ý 
A. Hãy nắm lấy tay Chúa 
B. Nhờ sự trợ giúp của Chúa để đối diện với các nan đề 
C. Hãy làm những điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm 
 
Mục tiêu  
1. Mô tả của việc bước đi với Chúa Cứu Thế. 
2. Khám phá cách vượt qua sự nản lòng, chống đối và nghi ngờ. 
3. Thực hiện các bước để chắc chắn mình đã được cứu. 
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A. HÃY ĐỂ ĐỨC CHÚA TRỜI NẮM LẤY TAY BẠN  

Mục tiêu 1.  Mô tả ý nghĩa của việc bước đi với Đấng Christ.  

Các bậc cha mẹ thường sung sướng biết bao khi đứa con nhỏ của họ bắt đầu tập tễnh bước những 
bước đi đầu tiên! Cũng vậy, Cha trên trời của bạn cũng vui sướng biết bao khi bạn, một người con của 
Ngài, bắt đầu bước đi với Ngài trong đời sống của một Cơ đốc nhân! Bạn đừng sợ bị vấp ngã; chỉ cần để 
cho Cha nắm chặt tay bạn, rồi Ngài sẽ giúp bạn. Mỗi ngày, khi thức dậy, hãy xin Ngài giúp bạn trong mọi 
việc bạn sẽ làm ngày hôm đó. 

Áp dụng  
1 Cách học bước đi trong đời sống mới là: 
a) tin nơi bản thân và khả năng của mình. 
b) để Đức Chúa Trời nắm tay bạn và tin cậy Ngài giúp bạn.  
c) đợi cho đến khi bạn biết mọi thứ bạn cần làm. 

B. NHỜ SỰ TRỢ GIÚP CỦA CHÚA ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI CÁC NAN ĐỀ 

Mục tiêu 2.  Khám phá cách vượt qua sự nản lòng, chống đối và nghi ngờ. 

Phải chăng ma quỷ tìm cách khiến bạn té ngã?  

Sa-tan, ma quỷ là kẻ thù của Đức Chúa Trời và của mọi Cơ đốc nhân. Ma quỷ luôn tìm cách khiến bạn 
vấp chân và té ngã. Hắn có thể sử dụng sự bắt bớ, chế nhạo, nản lòng hay cám dỗ. Hắn sẽ tìm cách khiến 
bạn nghi ngờ về việc bạn đã được cứu. Ma quỷ luôn chống đối các Cơ đốc nhân và kéo họ ra xa Đức 
Chúa Trời. Hắn đặc biệt tìm cách gieo nghi ngờ và gây khó khăn với những tín đồ mới tin Chúa, khiến họ 
phải bối rối, hoang mang. Ma quỷ không muốn bạn học cách bước đi với Đức Chúa Trời. 

Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu bạn đối đầu với một số va chạm khi đang tập đi. Một em bé có thể va 
vào chiếc ghế và bị đau, hoặc mất thăng bằng và té ngã, nhưng không phải vì vậy mà bé thôi tập đi. 

Áp dụng  
2 Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi câu ĐÚNG. 
a) Ma quỷ thường tìm cách khiến người tín đồ mới tin Chúa nghi ngờ sự cứu rỗi mà họ đã nhận. 
b) Nản lòng là dấu hiệu cho thấy Đức Chúa Trời đang tức giận bạn. 
c) Sau khi trở thành tín đồ, bạn sẽ không còn gặp các nan đề. 
d) Là một tín đồ mới, bạn có thể xem việc ma quỷ chống lại bạn là chuyện đương nhiên. 

Chỉ cần nhớ rằng Cha trên trời mạnh hơn ma quỷ nhiều và Ngài sẽ nắm lấy tay bạn. 

John 10:28 Ta ban cho chúng sự sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ chết mất. Không ai cướp 
được chúng ra khỏi tay Ta... 

Áp dụng  
3 Hãy học thuộc lòng lời Chúa Giê-xu phán trong Giăng 10:28. 

Phải Chăng Bạn Đang Chịu Khổ Vì Đấng Christ?  

Đừng ngạc nhiên hoặc tức giận nếu gia đình hoặc một số bè bạn chế nhạo bạn vì bạn tiếp nhận Chúa 
Cứu thế. Họ thậm chí có thể bắt bớ bạn. Được chịu khổ cho Đấng đã chết thay cho mình trên thập tự giá 
là một đặc ân và vinh hạnh. Chúng ta “mang thập tự giá mình” theo Ngài, tỏ cho Ngài biết rằng chúng ta 
trân trọng những điều Ngài đã phải chịu vì chúng ta. 

Ngoài ra, Chúa hứa ban thưởng cho những ai chịu khổ vì cớ Ngài. 
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Lu-ca 9:23 Đoạn Đức Chúa Giê-xu nói với mọi người, “Nếu ai muốn theo Ta, thì phải từ bỏ chính 
mình, hằng ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta.” 

Ma-thi-ơ  5:10-12 Phước thay cho những người bị bách hại vì lẽ công chính, Vì vương quốc thiên 
đàng là của những người ấy. Phước thay cho các ngươi khi vì cớ Ta mà bị người ta nhục mạ, bách hại, 
và lấy mọi điều dữ vu khống cho các ngươi. Hãy hân hoan mừng rỡ, vì phần thưởng của các ngươi ở 
trên trời sẽ lớn lắm; vì người ta cũng từng bách hại các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. 

Áp dụng  
4 Chúa Giê-xu phán rằng khi bạn chịu khổ vì cớ là môn đồ của Ngài thì bạn nên 
a) buồn rầu và nản lòng. 
b) tức giận và sẵn sàng phản kháng lại.  
c) vui mừng vì Ngài sẽ ban thưởng cho bạn. 

Phải Chăng Bạn Nản Chí Hoặc Nhọc Lòng Vì Những Nghi Ngờ? 

Đừng nản lòng nếu bạn đã gặp khó khăn khi làm điều phải. Khi một người được tái sanh, người đó 
thực sự là con Đức Chúa Trời, nhưng người đó vẫn phải học bước đi. Khi người tín đồ mới tin Chúa 
phạm sai lầm, ma quỷ tìm cách làm họ nản lòng bằng những suy nghĩ như “Cứ xem điều mình đã làm kìa. 
Hẳn mình chưa phải là con Đức Chúa Trời, nếu không thì mình đâu có hành động như vậy.” 

Một số tin đồ mới bị bối rối và chìu theo sự nghi ngờ. Họ nghĩ: “Mình không thể sống cuộc đời người 
tín đồ; nó quá khó đối với mình. Tốt hơn là mình nên quay trở lại đời sống cũ và đừng cố gắng hầu việc 
Đức Chúa Trời nữa. Mình chẳng thấy nơi mình có sự thay đổi lớn lao mà nhiều tín đồ thường nói đến. 
Mình chẳng cảm nhận được niềm vui cứu rỗi. Chắc mình chưa phải là tín đồ đâu.” 

Bạn đã từng tranh chiến với những nghi ngờ tương tự? Hãy nhớ rằng chúng đến từ kẻ thù vốn đang 
tìm cách làm bạn nản lòng và khiến bạn té ngã. Một số người cảm thấy vui mừng hơn những người khác 
khi được cứu, nên bạn cũng đừng lo lắng về cảm xúc đó của mình. Càng học biết về những điều Đức 
Chúa Trời đã làm khi khiến bạn trở nên con cái của Ngài, bạn sẽ càng thấy vui mừng. Khi bạn cảm tạ 
Chúa về những ơn phước Ngài ban, thì niềm vui của bạn sẽ gia tăng. Hãy nhớ rằng sự cứu rỗi của bạn 
không phụ thuộc vào cảm xúc của bạn, mà phụ thuộc vào sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với bạn, 
cũng như vào đức tin và lòng tin cậy của bạn nơi Ngài. 

 
Nếu bạn đã từng vấp chân và té ngã, điều đó không có nghĩa là bạn không thể học đi, hay bạn không 

phải là con Đức Chúa Trời. Hãy xin Chúa tha thứ những thất bại của mình và rồi đứng dậy tiếp tục cố 
gắng. 

Đối với sự thay đổi bên trong, chính ao ước muốn làm vui lòng Chúa cũng như cảm giác lo lắng về 
thất bại của mình, chứng tỏ rằng bạn đã có bản chất mới. Vì vậy, đừng vội nản lòng. Hãy nhớ rằng khi tập 
đi, vẫn có một số em trẻ gặp nhiều khó khăn hơn những em khác. 
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Áp dụng  
5 Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi câu ĐÚNG. 
a) Những Cơ đốc nhân thật luôn cảm thấy vui sướng. 
b) Mọi Cơ đốc nhân đều cảm thấy vui như nhau khi được Chúa cứu.  
c) Cảm tạ Đức Chúa Trời vì các ơn lành của Ngài sẽ khiến bạn thêm vui mừng. 

6 Sự cứu rỗi của bạn lệ thuộc vào 
a) những cảm xúc mà bạn có. 
b) sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với bạn và lòng tin cậy của bạn đặt nơi Ngài.  
c) số lượng những việc tốt mà bạn đã làm. 

Cha Của Bạn Yêu Thương Bạn  

Bạn có nghĩ rằng những bậc cha mẹ yêu thương con sẽ la mắng con nhỏ của mình khi bé bị té, hoặc 
bỏ mặc em bé tự xoay xở khi bé bị thương tích không? Chắc chắn là không! Trái lại, họ sẽ đỡ em bé dậy, 
vỗ về và khích lệ bé tiếp tục cố gắng cho đến khi bé đi thật vững. Bạn có cho rằng Đức Chúa Trời sẽ đối 
xử tệ hơn như vậy đối với những con cái đang tập tễnh bước đi của Ngài không? Không hề có chuyện đó! 
Ngay lúc này, bạn hãy cầu nguyện với Chúa rằng: “Lạy Cha, con cám ơn Ngài vì Ngài đã nắm tay con và 
dạy con cách bước đi. Con thật yếu đuối, nhưng con biết rằng Ngài sẽ giúp con làm những gì con cần 
phải làm.” 

Bạn cần biết rằng Đức Chúa Trời hướng dẫn bạn trong đời sống theo Ngài qua Thánh Linh của Ngài 
và Lời Ngài là Kinh thánh. Hãy đọc Kinh thánh và cầu nguyện mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn xua tan 
những nghi ngờ và bước đi mà không bị vấp ngã. 

Áp dụng  
7 Nếu bạn lỡ làm điều gì đó mà đáng ra bạn không nên làm, bạn có thể trông đợi Cha trên trời: 
a) tha thứ và giúp bạn tiến bộ hơn. 
b) nổi giận và từ khước bạn, không nhận bạn là con nữa.  
c) cứ bỏ mặc bạn trong tội lỗi. 

8 Mỗi ngày, bạn cần làm gì để Đức Chúa Trời có thể hướng dẫn bạn? 

………………………………………………………………………………………………………. 

C. HÃY LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN BẠN LÀM  

Mục tiêu 3.  Thực hiện các bước để biết chắc mình đã được cứu.  

Có thể bạn đang tự hỏi liệu bạn đã thực hiện mọi thứ mà Đức Chúa Trời muốn bạn làm để được cứu 
hay chưa. Đấng Christ cho chúng ta biết rõ phải làm gì để được cứu; vậy nên chúng ta hãy cùng xem thử 
liệu bạn đã thực hiện phần của mình hay chưa. Nếu cần phải làm điều gì đó, bạn có thể làm việc ấy ngay 
bây giờ, để chắn chắn rằng mình đã được cứu. 

Đức Chúa Trời yêu cầu bạn phải làm hai điều để được cứu, đó là: ăn năn tội và tin Phúc âm. 

Ăn năn   

Mác 1:15. “Chúa Giê-xu  phán: ”Kỳ đã trọn nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn 
và tin đạo Tin lành!” 

Ăn năn nghĩa là hối tiếc về tội lỗi của mình và từ bỏ những tội đó. 
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Bạn có hối tiếc vì đã không vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Bạn có quyết định từ bỏ tội lỗi trong đời 
sống mình, hay bạn vẫn còn theo đuổi một tội nào đó? Từ giờ phút này, bạn có sẵn sàng từ bỏ ý riêng và 
chỉ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời không? 

Áp dụng  
9 Dưới đây là bản liệt kê một số việc người ta thường làm. Hãy chọn và khoanh tròn mẫu tự trước hai 
điều mà Đức Chúa Trời muốn bạn làm để được cứu. 
a) Hành xác. 
b) Gia nhập Hội Thánh. 
c) Tin Phúc âm. 
d) Kiêng ăn nhiều ngày. 
e) Ăn năn tội. 
f) Làm việc lành. 
g) Dâng hiến cho Hội Thánh. 

10 Hãy học thuộc lòng lời Chúa Giê-xu phán trong Mác 1:15. 

11 Ăn năn có nghĩa là 
a) hối tiếc về tội của mình và từ bỏ những tội đó. 
b) xưng tội mình với  một linh mục. 
c) nói cho người khác biết bạn muốn thay đổi. 

Phải chăng có ai đó đã xử tệ với bạn đến nỗi bạn không muốn tha thứ cho người đó? Sự thù ghét và 
căm giận ngăn trở chúng ta tương giao với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu thương và Ngài 
không thể sống trong một tấm lòng chất chứa sự căm ghét và thành kiến. Nếu bạn cảm thấy không hài 
lòng một điều nào đó nơi người khác, hãy tha thứ cho người đó ngay bây giờ và xin Đức Chúa Trời giúp 
bạn yêu thương những người đã xử tệ với bạn. 

Ma-thi-ơ 6:15 Nhưng nếu các con không tha tội kẻ khác, thì Cha các con trên thiên đàng cũng sẽ 
không tha tội cho các con . 

Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ vì không biết bạn đã thật lòng ăn năn hay chưa, bạn có thể giải quyết điều 
này ngay lập tức. Hãy quay lưng lại với mọi tội và từ bỏ cách hành động theo ý riêng, để Đức Chúa Trời 
có thể thực hiện đường lối của Ngài trong đời sống của bạn kể từ lúc này. 

Áp dụng  
12 Nếu có ai đó đã làm điều không đúng với bạn thì bạn nên 
a) nói cho mọi người biết rằng người đó rất xấu xa. 
b) tha thứ cho người đó ngay giờ này.  
c) suy tính xem có thể làm gì để trừng phạt người đó.       

Tin Vào Phúc Âm Của Chúa Giê-Xu Christ 

Từ Phúc âm có nghĩa là “tin mừng” và đó là tin mừng về sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ. Những 
lời dạy dỗ sau đây về Phúc âm được lấy từ Kinh thánh. Hãy viết từ “đúng” bên cạnh những câu mà bạn 
tin. 

• Đức Chúa Trời yêu thương bạn đến nỗi Ngài đã cho Con của Ngài là Chúa Giê-xu gánh thay hình phạt 
tội lỗi cho bạn. ............................ 

• Chúa Giê-xu đã chết vì tội của bạn. Ngài sẽ giải cứu bạn khỏi tội nếu bạn nhận Ngài làm Cứu Chúa và 
Chúa của đời sống mình ............................. 

• Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại và trở về trời. Ngài luôn cầu nguyện cho bạn và đang sửa soạn cho 
bạn một chỗ ở. ............................ 
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• Khi bạn nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, bạn trở nên con Đức Chúa Trời và có một cuộc 
đời mới trong Ngài. ............................ 

• Chúa Giê-xu sẽ trở lại để rước con dân Ngài về nhà đời đời trên trời. ............................ 

• Bạn có tin hết mọi điều này về Chúa Giê-xu Christ không? ..................... Bạn đã tiếp nhận Ngài làm 
Cứu Chúa của riêng mình chưa? ................... Vậy, hãy tin cậy Ngài. Hãy tin vào lời hứa của Ngài. 

Công vụ 16:31 Hai người trả lời rằng: “Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được 
cứu rỗi.” 

1 Giăng 5:11-12 Chứng cớ ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống 
ấy ở trong Con Ngài. Ai tiếp nhận Con Đức Chúa Trời mới có sự sống. Ai khước từ Con Đức Chúa 
Trời làm sao có sự sống được. 

Áp dụng 

13 Theo bạn, vì sao Phúc âm của Chúa Giê-xu Christ được gọi là “tin mừng”? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

14 Học thuộc lòng 1 Giăng 5:11-12. 

Tin Chúa Giê-xu có nghĩa là nhờ cậy Ngài. Ngài thấu hiểu và yêu thương bạn. Ngài cầu nguyện với 
Đức Chúa Cha thay cho bạn. Chúa Giê-xu chính là Đấng mà Đức Chúa Trời đã chọn cho công việc này. 

1 Ti-mô-thê 2:5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời 
và loài người tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người. 

 Công vụ 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban 
cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. 

Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi” (Giăng 14:6). Chẳng có con đường nào khác để đến với Đức 
Chúa Trời. Bạn không thể cùng lúc đi trên hai con đường. Để theo Chúa Giê-xu, con đường duy nhất, bạn 
phải lìa bỏ bất kỳ con đường nào khác được cho là sẽ dẫn bạn đến Thượng Đế. Bạn sẽ phải đặt trọn đức 
tin mình nơi Chúa Giê-xu. 

Nếu bạn đã thực sự ăn năn, tin các lời hứa của Đức Chúa Trời và tin cậy Chúa Cứu Thế là Đấng cứu 
rỗi mình, thì bạn đã được cứu. 

Áp dụng  

15 Dưới đây là một số sự kiện về Chúa Giê-xu Christ. Trong số đó, điều nào khiến Ngài là con đường 
duy nhất dẫn con người đến với Đức Chúa Trời? 
a) Một giáo sư tốt 
b) Vị tha và yêu thương 
c) Khiêm nhường nhưng cương quyết 
d) Con một của Đức Chúa Trời 
e) Danh y đại tài 

Bạn có muốn chắc chắn rằng Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình không? Bạn có muốn tái dâng hiến 
cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời và chắc rằng mình đang đồng hành với Ngài không? Hãy thưa với 
Ngài theo lời cầu nguyện sau đây: 

Lời Cầu Nguyện 
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Cảm tạ Chúa vì tình yêu Chúa dành cho con và vì Ngài đã sai con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian 
để chết thay cho con. Nay con xin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và Chúa của con. Con cám ơn Ngài 
đã tha tội cho con và nhận con làm con của Ngài. Xin giúp con sống xứng đáng, vâng phục và làm vui 
lòng Ngài trong mọi việc. Con xin dâng chính mình con cho Ngài. Xin giúp con bước đi với Ngài trong 
những năm tháng còn lại của cuộc đời con. A-men. 
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 8 Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. 

 1 b) để Đức Chúa Trời nắm tay bạn và cậy Ngài giúp bạn. 

 9 c Tin Phúc âm. 
 e Ăn năn tội. 

 2 Câu a và d đều đúng. 

11 a) hối tiếc về tội của mình và lìa bỏ những tội lỗi đó. 

 4 c) vui mừng vì Ngài sẽ ban thưởng cho bạn. 

12 b) tha thứ cho người đó ngay giờ này. 

 5 Câu c đúng. 

13 Câu trả lời của bạn: Phúc âm là “tin mừng” vì cho chúng ta biết rằng chúng ta không phải tự tạo ra sự 
cứu rỗi cho mình. Chúa Giê-xu ban sự cứu rỗi cho chúng ta như một tặng phẩm hoàn toàn miễn phí 
khi chúng ta ăn năn tội và tin nhận Ngài. 

 6 b) sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với bạn và lòng tin cậy của bạn đặt nơi Ngài. 

15 d) Con một của Đức Chúa Trời 

 7 a) tha thứ cho bạn và giúp bạn tăng trưởng hơn 
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