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Phúc Âm là sứ điệp tuyệt vời nhất trên thế giới này và cũng là
niềm hy vọng duy nhất để có được sự sống đời đời. Chúa Jesus
chết trên thập giá vì tình yêu thương dành cho chúng ta. Ngài
đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba và sống đời đời. Ngài là
con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời và là
niềm hy vọng duy nhất cho sự sống vĩnh hằng. Bạn có thể kinh
nghiệm niềm vui và đặc ân giới thiệu về Chúa Jesus Christ cho
người khác.

Một Thế giới – Một Ngày – Một Sứ điệp: Chúa Jesus
Hãy tưởng tượng một ngày mà Cơ-đốc nhân trên khắp thế giới
cùng chia sẻ Phúc Âm. Một số người sẽ chia sẻ với bạn bè, gia
đình và một số khác chia sẻ cho cộng đồng của mình. Mỗi người
sẽ thực hiện một bước đức tin để chia sẻ về tình thương và sự tha
thứ của Đức Chúa Trời. Đó là khải tượng cho Ngày Truyền Giảng
Phúc Âm Toàn Cầu. (Global Outreach Day - G.O.D ). Vào ngày Thứ
Bảy cuối cùng của tháng 5 hàng năm, thân thể Đấng Christ khắp
mọi nơi cùng cất tiếng rao giảng Phúc Âm.

Mỗi Tín Hữu Là Một Chứng Nhân

Có người hỏi Billy Graham rằng sẽ ai sẽ đi theo bước chân của ông,
ông nói cả với một đám đông lớn: “Mỗi một người trong các bạn!”
Kinh nghiệm của chúng ta đã chứng thực cho điều đó là đúng. Có
hàng triệu tín hữu trước đây rất lo lắng về việc chia sẻ niềm tin
của họ nhưng giờ đây đang dẫn dắt người ta đến với Đấng Christ.
3 phần đơn giản trong tập tập tài liệu sẽ cung cấp tất cả mọi điều
mà bạn cần để nói về Chúa Jesus một cách tự nhiên và hiệu quả.
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Chúa Jesus đã kêu gọi mọi Cơ-đốc nhân làm chứng nhân cho Ngài,
và Ngài đã hứa ban quyền năng cho chúng ta để làm điều đó.

5 Năm Ngày Truyền Giảng Phúc Âm Toàn Cầu
“Ngày Truyền Giảng Phúc Âm Toàn Cầu là một cách tuyệt vời để khích
lệ dân sự Chúa chia sẻ đức tin của họ. Một khi Cơ-đốc nhân vượt qua
được nỗi sợ của việc chứng đạo, họ sẽ luôn sẵn sàng nói với bất kì ai
cần Chúa Jesus Christ.”

Steve Douglas, Chủ tịch tổ chức quốc tế
Chinh Phục Sinh Viên Cho Đấng Christ

Ngày Truyền Giảng Phúc Âm Toàn Cầu lần đầu tiên diễn ra vào
năm 2012 đã phát triển rộng khắp thế giới với hơn 25 triệu Cơđốc nhân tham gia. Nhiều hội thánh tăng trưởng vượt bậc, và kết
quả là có nhiều hội thánh mới được thiết lập.
•
•
•
•

5.7 triệu người tiếp nhận Đấng Christ
Các báo cáo về các hoạt động truyền giáo từ hơn 140 quốc gia
Hơn 25 triệu Cơ-đốc nhân được huy động
142 triệu chứng đạo đơn được phân phát

Một mẫu báo cáo: Tại Cộng hòa Dominican, 280.000 Cơ-đốc nhân
từ 3.712 hội thánh làm việc cùng nhau và đã chia sẻ Phúc Âm cho
một triệu người. Sau Ngày Truyền Giảng Phúc Âm Toàn Cầu 2016,
có 20.000 người đã được báp-tem.

Từ Khán Giả Đến Những Chứng Nhân Nhiệt Thành
“Có một đội quân các tín hữu, ngồi trong nhà thờ, chờ đợi để được
điều động. Nếu chúng ta có thể tìm ra cách biến khán giả thành một
đội quân, biến người tiêu dùng thành nhà sản xuất, biến người quan
sát thành người tham gia – điều đó sẽ thay đổi thế giới. Hãy là một
phần trong Ngày Truyền Giảng Phúc Âm Toàn Cầu.”
Rick Warren

Trên dưới 93% các thành viên trong hội thánh không chia sẻ Phúc
Âm với người khác một cách thường xuyên! Nhiều Cơ-đốc nhân
chưa bao giờ học được cách tiếp cận những người khác với sứ
điệp Phúc Âm. Nếu bạn có thể học cách làm điều đó thì sẽ như
thế nào?
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Xin hãy suy gẫm hai câu hỏi sau:
1. Quyết định lớn nhất mà bạn từng đưa ra trong cuộc đời của
bạn là gì? Nhiều Cơ-đốc nhân sẽ trả lời: “Mời Chúa Jesus bước
vào đời sống của tôi.”
2. Điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho những người chưa biết về
Chúa Jesus là gì? Trả lời: “Dẫn đưa người đó đến với Đấng Christ!”
Một Cơ-đốc nhân chỉ cần vượt qua được nỗi sợ hãi của mình để
nói với ai đó về Chúa Jesus. Tuy nhiên, đối với người được chia sẻ
Phúc Âm, họ mới là người đóng vai trò quyết định - thậm chí là
một quyết định mang tính đời đời!

Chuẩn Bị Cho Ngày Truyền Giảng Phúc Âm Toàn Cầu
Trong tập sách nhỏ này, bạn sẽ học được ba bước để chinh phục
người khác cho Chúa Jesus.
Bước 1: Cách để bắt đầu một cuộc trò chuyện
Bước 2: Cách để chia sẻ Phúc Âm
Bước 3: Cách để dẫn dắt một người đến với Đấng Christ
Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các bước thiết thực để trở thành một
chứng nhân hiệu quả cho Chúa Jesus. Ba bước này sẽ giúp bạn có
thể trò chuyện với người khác.
Một chàng thanh niên trẻ tên là Joshua nghĩ rằng truyền giáo
không phải là việc của mình, vì anh khá là nhút nhát. Sau khi
tham gia vào chương trình huấn luyện 3 BƯỚC này, anh đã bắt
đầu truyền giáo, và trong một ngày kia, anh đã dẫn dắt sáu người
đến với Đấng Christ. Bây giờ thì anh đã thực sự vui thích khi nói
về Chúa Jesus cho người khác. Bạn cũng có thể trải nghiệm sự
chia sẻ Phúc Âm và dẫn đưa người khác đến với Đấng Christ là dễ
dàng dường nào.
“Hãy ra khỏi chốn bình yên, hãy bước ra bởi đức tin. Hãy làm một việc
mà bạn chưa từng làm trước đây!”
Nick Vujicic, Cuộc Sống Không Giới Hạn
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Động lực và nguồn sức mạnh của chúng ta là tình yêu của Đức
Chúa Trời và năng quyền của Đức Thánh Linh, dựa trên Lời của
Đức Chúa Trời.

Tình Yêu Thương của Đức Chúa Trời
Khi bạn trò chuyện với ai đó và chia sẻ về Chúa Jesus, hãy luôn ý
thức rằng Đức Chúa Trời yêu con người này. Thực ra, Ngài yêu họ
đến nỗi Chúa Jesus phải chết cho mỗi một người mà bạn chia sẻ
Phúc Âm cho họ. Sách Rô-ma cho chúng ta biết rằng, “trong khi
chúng ta còn yếu đuối…còn là tội nhân thì Đấng Christ chịu chết
vì tội chúng ta.” (Rô-ma 8:5,8).
Đây là sứ điệp của hy vọng mà bạn có thể đem đến cho mọi người.
Điều này sẽ là một sự tác động rất lớn đến người khác nếu như họ
nhận ra rằng chúng ta quan tâm chân thành đến họ.

Đức Thánh Linh
Chúa Jesus hứa rằng chúng ta sẽ nhận lấy Đức Thánh Linh của
Ngài và trở thành chứng nhân cho Ngài. Dòng sông sự sống sẽ
chảy từ bên trong chúng ta. Đức Thánh Linh là nguồn sức mạnh
của Đức Chúa Trời cho chúng giúp chúng ta vượt qua những lo
lắng và sợ hãi của con người. Đã bao nhiêu lần Cơ-đốc nhân nghĩ
rằng họ không thể truyền giáo? Nhưng Đức Chúa Trời muốn ban
quyền năng cho chúng ta qua Thánh Linh của Ngài.
“Kẻ nào tin ta sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa.”
Giăng 14:12

Lời Đức Chúa Trời
Kinh Thánh là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là cơ sở cho tất cả
những gì chúng ta tin và nói. Và còn hơn thế nữa. Lẽ thật của Phúc
Âm chính là “quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.” (Rôma 1:16) Khi bạn chia sẻ lẽ thật kinh thánh với người khác bạn có thể
chắc chắn rằng có quyền năng trong lẽ thật để cứu giúp, chữa lành,
giải thoát và biến đổi con người.
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Bạn Đã Sẵn Sàng Chưa?
Một cô bé 20 tuổi, con của một mục sư nọ chưa bao giờ chia sẻ
Phúc Âm với bất kì ai vì cô luôn e ngại. Một ngày kia, cô quyết
định thay đổi điều đó. Cô quyết tâm rằng nỗi sợ hãi đó sẽ không
thể nào giữ chân cô được nữa. Cô gặp một người phụ nữ, và cô đã
nói về tình thương của Đức Chúa Trời và kế hoạch của Ngài cho
người phụ nữ đó. Người phụ nữ bắt đầu khóc, và cô con gái của
vị mục sư đó cũng khóc theo và ôm chầm lấy người phụ nữ đó.
Tuy nhiên, cô giật mình khi người phụ nữ rút từ trong túi xách của
mình ra một khẩu súng. Người phụ nữ đó giải thích rằng cô đang
trên đường tới cánh rừng gần đó để tự sát. Trước khi đi, người phụ
nữa này đã cầu nguyện rằng:
“Đức Chúa Trời ôi, nếu Ngài thực sự tồn tại, thì xin hãy sai một thiên
thần đến để ngăn con khỏi tự sát. Và để con biết rằng đó chính
là Ngài, hãy để thiên thần ôm lấy con.” Ngày hôm nay người phụ
nữ đó và cả gia đình cô ấy đều tin Chúa. Cô ấy nói với người khác
cách mà Chúa Jesus đã cứu cô.
Là những người theo Chúa Jesus, chúng ta phải làm những công
việc giống như Ngài đã làm. Một trong những công việc đó là
chia sẻ sứ điệp Phúc Âm. Chính vì mục đích đó mà Ngài đã hứa
ban quyền năng cho chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Bạn đã sẵn
sàng chưa?
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BƯỚC 1
CÁCH ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN
Nhiều Cơ-đốc nhân cảm thấy khó khăn trong việc tiếp cận người
khác và nói với họ về Chúa Jesus. Nhưng tất cả mọi người đều có
thể học cách để thực hiện điều đó! Trước hết, điều quan trọng là
phải thu hút được sự chú ý của người mà bạn sắp chia sẻ Phúc Âm.
Bắt đầu chia sẻ đức tin của bạn cũng đơn giản như bắt đầu một
cuộc trò chuyện.
Trong Phúc Âm Giăng, Chúa Jesus đã trò chuyện với một người
phụ nữ Sa-ma-ri và cuối cùng cả làng đã đến nghe Chúa Jesus.
Trong Giăng 4, cho chúng ta một ví dụ điển hình về cách mà Chúa
Giê-xu tiếp cận tha nhân.

1. Tìm Một Điểm Tiếp Xúc
“Một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Jesus phán
rằng: Cho Ta nước uống.”
Giăng 4:7

Mọi thứ bắt đầu từ những nhu cầu hằng ngày và những câu hỏi.
Chúa xin nước uống từ người đàn bà đó. Nước chính là điểm tiếp
xúc với người này. Điểm tiếp xúc có thể là một điều gì đó rất đơn
giản…gia đình, con cái hoặc quần áo. Hãy mĩm cười và thân thiện.
Hãy thu hút sự chú ý của người đó, và rồi cẩn thận lắng nghe và
tìm ra một điểm tiếp xúc.
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Mối liên hệ của bạn có thể là một điều gì đó đơn giản như nước
trong câu chuyện về người phụ nữ Sa-ma-ri. Đó có thể là gia
đình, con cái hoặc thậm chí là quần áo. Nếu người đó mang trên
người một chiếc thánh giá, bạn có thể hỏi nó có ý nghĩa gì đối
với người đó. Đưa ra một lời khen ngay từ lúc đầu sẽ là một cách
hiệu quả khác trong việc tìm điểm tiếp xúc, miễn là nó có liên
quan đến tính huống lúc đó.
Một hành động tử tế cũng có thể là sự khởi đầu của một cuộc
trò chuyện. Bạn có thể mở cửa cho một ai đó hoặc nhặt đồ giúp
một ai đó đánh rơi. Hãy làm một điều gì đó giúp ích cho một
người lạ - một điều gì đó mà họ không ngờ.
Hoặc là bạn có thể làm một điều gì đó liên quan đến tình huống
(con cún, xe hơi, điện thoại di động của người đó, vv) hoặc một
vấn đề hiện tại. Hãy tìm ra những sở thích chung.
Đừng giảng giải cho họ liền! Hãy đặt câu hỏi và lắng nghe họ.
Khi tôi đang ở Brazil, tôi rất hào hứng chia sẻ về Chúa Jesus cho
sáu nhân viên của một nhà hàng nơi tôi đang ăn. Sau khoảng
15 phút, một trong số họ nói với tôi rằng tất cả họ đều thuộc về
một hội thánh Ngũ tuần trong khu vực đó. Nếu tôi bắt đầu cuộc
trò chuyện với một câu hỏi, thì ngay từ đầu tôi đã biết rằng tất
cả họ đều đã là những tín hữu.
• Hãy thân thiện và mỉm cười với người mà bạn đang trò chuyện.
• Bắt đầu cuộc trò chuyện của bạn về một điều gì đó quen
thuộc trong cuộc sống hàng ngày.
• Hãy đặt một câu hỏi thú vị.
• Thể hiện sự tử tế.
Nếu một người câu cá muốn thành công, anh ta phải sử dụng mồi
nhử sao cho đúng cách. Có thể là anh ta thích sô-cô-la, nhưng
anh ta không thể nào bắt được cá bằng sô-cô-la. Anh ta thậm chí
là không thích giun đất, nhưng cá thì lại thích. Chúng ta phải ở
vào vị trí như người mà chúng ta đang trò chuyện.
Để có thể giao tiếp thành công với một ai đó, bạn phải xây dựng
được lòng tin của họ. Bạn có thể làm được điều đó bằng cách đặt
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ra “những câu hỏi mở” như, “Bạn nghĩ gì về Ông Trời?, “Bạn có thể
cho tôi biết vì sao bạn lại không đi nhà thờ nữa?”, Hoặc đơn giản
hơn là, “Cuộc sống của bạn có ổn không?”
Tôi ngồi trên xe taxi và nhìn thấy cây thánh giá treo trên gương
chiếu hậu. Tôi hỏi tài xế nó có ý nghĩa với anh ta. Anh ta trả lời
rằng anh luôn nghĩ về Đức Mẹ Mary. Thay vì nói với anh ta rằng
anh đã đặt niềm tin không đúng chỗ, tôi đã nói với anh ấy rằng
tôi đã học biết được một số điều về cây thánh giá mà đã làm
thay đổi cuộc đời tôi. Sau đó tôi hỏi anh ta rằng tôi có thể chia
sẻ với anh về điều đó không. Anh nói “Vâng”, và khi cuộc trò
chuyện kết thúc, anh đã dâng cuộc đời mình cho Chúa.
Hãy tìm ra vị trí mà người đó đang đứng. Điều đó sẽ giúp bạn kết
nối với họ tốt hơn. Bạn có thể hỏi họ: “Chúa có ý nghĩa gì đối với
bạn cách cá nhân?” Đây cũng là câu hỏi bạn có thể hỏi những
người từ các tôn giáo khác. Thay vì tranh luận với họ hoặc có
thể thậm chí tuyên bố rằng tôn giáo của họ là sai, hãy thể hiện
sự quan tâm sâu sắc trong việc tìm hiểu về niềm tin của họ có ý
nghĩa gì với họ cách cá nhân. Sau một lát, bạn có thể hỏi liệu họ
có biết được rằng họ sẽ có cuộc sống đời đời và họ có được mãi
mãi ở với Đức Chúa Trời khi họ qua đời hay không. Không một
tôn giáo nào đưa ra câu trả lời hoặc đảm bảo cho câu hỏi này.
Chỉ duy Chúa Jesus hứa ban sự sống đời đời. Tuy nhiên, mục tiêu
của chúng ta không phải là để tranh luận với họ, mà là để dẫn
dắt họ trên con đường đến với Chúa Jesus.
Tránh bàn đến những chuyện không mấy quan trọng có khả
năng gây xung đột. Chúng không phải là trọng tâm của cuộc
trò chuyện của bạn. Nếu bạn nhấn mạnh các chủ đề không liên
quan đến sự cứu rỗi, bạn đang lạc đề. Hãy nhấn mạnh những
chủ đề về sự ban cho của Đức Chúa Trời và sự đáp ứng của họ.
Để chinh phục người khác cho Đấng Christ, chúng ta cần phải
thân thiện với họ. Đối đầu nhau sẽ chỉ gây cứng lòng thêm mà
thôi. Ngay cả khi tất cả những ý kiến của họ đều khác với bạn,
hãy cố gắng hiểu họ, và luôn phản hồi với sự tôn trọng.
Nếu bạn cố lấy cục xương của một con chó, nó sẽ giữ cục xương
với tất cả sức lực của mình. Nhưng nếu bạn cho con chó đó một
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mẩu thịt ngon ở bên cạnh cục xương, nó sẽ ngay lập tức bỏ cục
xương. Cũng như vậy, người ta sẽ cố gắng giữ lấy tôn giáo của
họ, quan điểm và cách nhìn của họ, vì họ không biết điều gì là
tốt hơn. Nhưng khi họ nghe về tình yêu của Đức Chúa Trời và
những gì Chúa Jesus đã làm cho họ, họ sẽ buông bỏ niềm tin
trước đây của mình. Nói cho họ biết về sự tha thứ của Đức Chúa
Trời cho tội lỗi của họ, về sự bình an, niềm vui thật sự, và sự sống
đời đời. Phúc Âm giống như một mẩu thịt ngon.

2. Bày Tỏ Sự Quan Tâm
Một khi bạn đã có sự chú ý của ai đó, bước tiếp theo là kích thích
sự quan tâm của họ.
“Người đàn bà Sa-ma-ri thưa rằng: Ủa kìa! ông là người Giu-đa, mà
lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Sa-ma-ri sao?... Đức
Chúa Jesus đáp rằng: Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa
Trời, và biết người nói: “Hãy cho ta uống” là ai, thì chắc ngươi sẽ xin
người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống.’”
Giăng 4:9-10

Chúa Jesus đã đề cập đến một vấn đề trọng tâm trong đời sống
của người phụ nữ này, và cô ấy được động chạm. Có lẽ người bạn
đang trò chuyện đó không có sự bình an với Đức Chúa Trời, không
có sự đảm bảo sự sống đời đời, hoặc cảm thấy tội lỗi trước mặt
Đức Chúa Trời. Hoặc người đó gặp phải một vấn đề về bệnh tật,
hoặc có thể là về tài chính.
Chúa Jesus thường gặp những người có nhu cầu cần được giải
quyết. Ngày nay Đức Chúa Trời vẫn có thể chữa lành những người
bệnh tật, hàn gắn những cuộc hôn nhân tan vỡ, và giải phóng
con người ra khỏi xiềng xích của họ. Tuy nhiên, nhu cầu lớn nhất
của mọi người cần phải được giải quyết đó là sự phân cách đời đời
khỏi Đức Chúa Trời.
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3. Câu Chuyện Của Bạn
“Đức Chúa Jesus phán rằng: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính
là Đấng đó.”

Giăng 4:26

Câu chuyện cá nhân của bạn cũng rất quan trọng! Hãy chia sẻ
về thể nào bạn kinh nghiệm Đức Chúa Trời và cách Chúa Jesus
đã thay đổi cuộc đời bạn. Có thể bạn sẽ chia sẻ câu chuyện của
mình một cách nhàm chán hoặc thú vị. Đừng dùng những từ mà
một người ngoại không thể hiểu được. Điều quan trọng là phải
trung thực và không phóng đại. Phải thực và được xác nhận.
Bạn có thể chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình theo ba
điểm chính.
• Cuộc sống của bạn như thế nào khi chưa có Chúa Jesus?
• Làm thế nào bạn biết đến Chúa Jesus?
• Điều gì đã được thay đổi trong cuộc sống của bạn?
Bạn cũng có thể chia sẻ cách mà bạn đã tìm thấy mục đích của
cuộc đời mình, nhận được sự bình an, hoặc thể nào Đức Chúa
Trời đã chữa lành bạn. Hãy viết xuống câu chuyện của bạn để
bạn có thể chia sẻ nó trong vòng vài phút. Câu chuyện của bạn
là độc nhất, và bạn cần học cách để chia sẻ nó theo cách riêng.
Hãy chia sẻ những điều trong cuộc sống của bạn mà có thể liên
quan đến người kia nhất.
Hãy chắc chắn rằng người đó hiểu được bạn đang nói gì, và hỏi
người đó xem thử anh ta nghĩ gì về những gì bạn chia sẻ. Hãy
quan sát phản ứng của người đó. Trong khi bạn chia sẻ, bạn
có thể sẽ đánh thức một mong muốn trong người đó để thốt
lên: “Tôi cũng muốn được như vậy nữa!” Bạn có thể liên hệ kinh
nghiệm của bạn với câu chuyện của chính người đó hoặc chỉ
đơn giản là giảng giải Phúc Âm cho họ.
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BƯỚC 2
CÁCH ĐỂ CHIA SẺ PHÚC ÂM
Phúc Âm chỉ có thể cứu một người nếu người đó hiểu được những
gì bạn đang nói. Đó là lý do tại sao bạn phải học cách chia sẻ Phúc
Âm bằng một ngôn ngữ dễ hiểu. Những người mà bạn chia sẻ
cho họ phải hiểu những điểm sau đây:

1. Kế hoạch của Đức Chúa Trời
Kế hoạch từ ban đầu của Đức Chúa Trời là Ngài trở thành bạn với
loài người. Ban đầu, tất cả những thứ được tạo dựng trên thế giới
đều hoàn hảo. Không có chiến tranh, không có sự bất công, và
không có bệnh tật. Mọi thứ đều hoàn hảo và tốt đẹp. Con người
sống trong bình an và hòa thuận với Đức Chúa Trời.
“Đức Chúa Trời thấy các công việc Ngài đã làm thật rất tốt lành.”
Sáng thế ký 1:31

Cân nhắc điều này: kế hoạch Đức Chúa Trời dành cho người mà
bạn đang trò chuyện là kế hoạch tốt nhất cho cuộc đời họ. Đức
Chúa Trời muốn có một mối thông công đời đời với người đó.

2. Nan Đề
Con người đã quyết định đi theo đường riêng và quay lưng lại với
Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy hậu quả của
quyết định này. Thay vì có thể sống trong bình an và hòa hợp với
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nhau, chúng ta thấy mình rơi vào sự dối trá, thù ghét, ghen tuông,
bệnh tật, và chiến tranh. Tuy nhiên, nan đề tồi tệ hơn nhiều đó bị
phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời và cho dù có nỗ lực như thế
nào đi nữa thì con người cũng không thể nào khôi phục lại được
mối liên hệ với Đức Chúa Trời.
Trong nỗ lực của mình, nhân loại không thể khôi phục mối liên
hệ với Đức Chúa Trời. Các tôn giáo khác nhau là một nỗ lực tuyệt
vọng để đến cùng Đức Chúa Trời một lần nữa. Vì tội lỗi, nhân loại
đã bị tách rời khỏi Đức Chúa Trời.
“Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.
Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa
Trời.”
Rô-ma 3:10,23

Cân nhắc điều này: Trước khi người đang trò chuyện với bạn có
thể mong muốn có được sự cứu rỗi, người đó phải hiểu rằng họ
đã đánh mất điều gì.

3. Tình Yêu Thương của Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời là công bình và do đó Ngài không thể nào phớt lờ
tội lỗi của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời quá yêu thương chúng ta,
Ngài đã lên một kế hoạch hoàn hảo để cứu rỗi mọi người, điều
này có nghĩa là bạn sẽ được đem trở lại trong mối quan hệ với
Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cách
sai Con độc sanh của Ngài, là Chúa Jesus Christ, vào trong thế
giới của chúng ta để chết trên thập giá thế chỗ cho mọi người.
Làm như vậy, tức là Chúa Jesus đã chất hết trên chính mình Ngài
những hình phạt cho tội lỗi của chúng ta. Vào ngày thứ ba, Chúa
Jêsus sống lại từ cõi chết, như lời Ngài đã phán. Ngài vẫn sống
trong ngày hôm nay, và qua Ngài, con đường đến với Đức Chúa
Trời lại được mở ra.
“Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi: Ngài đã ban Con của
Ngài, con một và là duy nhất của Ngài. Và đó là lý do tại sao: không
một ai phải bị hư mất, bằng cách tin nhận con ấy, bất cứ ai cũng có
thể có được sự sống đời đời.”
Giăng 3:16
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BƯỚC 3
CÁCH ĐỂ DẪN DẮT MỘT NGƯỜI ĐẾN VỚI ĐẤNG CHRIST?

Quyết định của bạn là gì?
Những việc làm tốt đẹp của chúng ta, những nỗ lực của chúng
ta, sự suy gẫm, và việc tham dự các buổi nhóm lại tại hội thánh
không đủ để phục hồi mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa
Trời. Chỉ có một cách duy nhất: Chúng ta phải nhờ Chúa Jesus và
chấp nhận sự cung ứng của Ngài. Chúng ta phải quay lưng lại với
tội lỗi và hướng về Đức Chúa Trời. Chúng ta bị phân cách khỏi Đức
Chúa Trời vì cớ tội lỗi của chúng ta, nhưng Chúa Jesus đã chết vì
tội lỗi đó của chúng ta. Chỉ có Ngài mới có thể cứu cho cõi đời đời.
“Hãy ăn năn và tin đạo tin lành!”

Mác 1:15

Chúa Jesus sống lại từ kẻ chết! Ngài đang sống. Ngài đang ở đây
ngay bây giờ, chờ đợi câu trả lời của bạn. Chúng ta phải cầu xin
Ngài tha thứ và bước theo Ngài, và rồi chúng ta sẽ được cứu.
“Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa và lòng anh
em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, thì anh
em sẽ được cứu.”
Rô-ma 10:9

Symbols used with permisson of THE FOUR
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Nếu một con tàu trên đại dương đang chìm, và hành khách đang
chết đuối, thì một chiếc xuồng cứu sinh đến để giúp đỡ và tổ chức
“các cuộc đàm phán tốt” với họ thì chưa đủ. Cũng theo cách đó, chỉ
một người chia sẻ Phúc Âm thôi thì chưa đủ. Chúa Jesus đến để
tìm kiếm và để cứu kẻ bị hư mất. Ngài cũng muốn dùng bạn, để
dẫn dắt mọi người đến chổ được hoà giải với Đức Chúa Trời và
được sự cứu rỗi. Bạn có thể học cách dẫn dắt người khác đến với
Đấng Christ.

1. Quyết định tiếp nhận Đấng Christ
Quyết định bước theo Chúa Jesus là quyết định quan trọng nhất
trong cuộc đời. Bây giờ bạn có đặc quyền để dẫn dắt người khác
đến với Đấng Christ. Đây là thời điểm bạn sẽ đặt ra câu hỏi mang
tính quyết định.
“Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Cơ Đốc, Đức Chúa Trời dùng chúng
tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Cơ Đốc nài xin anh
em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời.”
2 Cô-rinh-tô 5:20

Các tín hữu thường do dự tại điểm này, nhưng có nhiều người đang
tìm kiếm Đức Chúa Trời, và đang chờ đợi ai đó dẫn họ đến với Đấng
Christ. Đừng ngại thực hiện bước này! Chỉ cần hỏi: “Bạn có muốn đời
sống của mình được hoài giải với Đức Chúa Trời ngay bây giờ không?”,
Hoặc “Bạn có muốn biết về Chúa Jesus cách cá nhân không?”
Sau đó hãy yên lặng và chờ đợi câu trả lời. Trước khi dẫn dắt một
người cầu nguyện lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa, hãy hỏi người
đó xem họ có tin rằng Chúa Jesus đã chết thay cho tội lỗi của họ và
Ngài đã sống lại từ cõi chết. Chúng ta không muốn ép buộc hoặc
tạo áp lực đối với bất cứ ai. Vấn đề không phải là trở thành thành
viên của một hội thánh mà đó là sự hòa giải với Đức Chúa Trời và
nhận được sự sống đời đời. Đó là vấn đề giữa sự sống và cái chết!
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2. Lời Cầu Nguyện Thể Hiện Quyết Định
Bây giờ hãy cầu nguyện một lời cầu nguyện đơn giản và yêu cầu
thân hữu cùng cầu nguyện với lòng thành tâm và mời Chúa Jesus
bước vào đời sống của mình. Tạm dừng sau mỗi câu để thân hữu
lặp lại. Đây là một lời cầu nguyện mẫu:
“Lạy Chúa Jesus, con tin Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Con tin rằng Ngài
đã chết vì tội lỗi của con. Xin hãy tha thứ cho con về những tội lỗi của
con và bước vào cuộc đời con. Con tin rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết
và vẫn đang sống ngày hôm nay. Con tiếp nhận Ngài làm Chủ và làm
Cứu Chúa của con. Con sẽ bước theo Ngài suốt quãng đời còn lại. Amen.”

3. Các Bước Tiếp Theo
Sau khi thân hữu cam kết dâng cuộc đời của mình cho Chúa Jesus,
hãy giải thích cho họ điều vừa mới xảy ra. Chúng ta được hòa giải
với Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus và bây giờ chúng ta có thể nói
chuyện với Đức Chúa Trời và khám phá kế hoạch của Ngài cho
cuộc đời của chúng ta.
Giải thích bốn khía cạnh quan trọng nhất của đời sống một
Cơ-đốc nhân:
1. Cầu nguyện:
Nói chuyện với Chúa và xây dựng mối quan hệ với Chúa Jesus.
2. Kinh Thánh:
Đọc lời của Đức Chúa Trời để hiểu kế hoạch của Ngài.
3. Thông công:
Tìm một hội thánh hoặc một nhóm thông công gần đó (một nơi
mà các Cơ-đôc nhân, người tin vào Kinh thánh gặp gỡ nhau).
4. Truyền giảng:
Chia sẻ Phúc Âm và lời chứng của bạn với người khác.
Cuối cùng, hãy trao đổi địa chỉ với thân hữu của bạn. Gặp gỡ
với nhau trong vòng ba ngày tới để xây dựng mối quan hệ. Cầu
nguyện cho người đó và làm bạn với họ. Nếu có thể được, hãy
dẫn người đó đến một buổi thờ phượng Chúa tại một hội thánh
hay một nhóm nhỏ.
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HÀNH ĐỘNG!
Vào Ngày Truyền Giảng Phúc Âm Toàn Cầu, Chúng Ta
Cầu Nguyện, Và Chúng Ta Hành Động!
Chuẩn bị chính mình trước trong sự cầu nguyện, cho dù là một
mình, với hội thánh của bạn, nhóm tế bào, nhóm thông công gia
đình, hoặc nhóm học Kinh Thánh! Ngay cả khi bạn chỉ có một vài
phút, hãy cầu nguyện một lời cầu nguyện đầy quyền năng:
“Lạy Chúa, có con đây. Hãy sai phái con và dùng con để chinh phục
tha nhân với Phúc Âm của Ngài. Con sẽ vâng theo lời của Ngài và
ra đi.”
Sau đó, hãy cầu nguyện cụ thể cho việc truyền giảng của bạn hoặc
cho một người cụ thể mà bạn muốn tiếp cận vào ngày hôm đó.

Hành Động
Mục tiêu của mỗi tín hữu là nói chuyện với ít nhất là một người
trong Ngày Truyền Giảng Phúc Âm Toàn Cầu. Có rất nhiều cách
để tiếp cận với mọi người trong thời đại ngày nay. Bạn có thể tìm
thấy một vài ý tưởng trong trang sau.
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Làm chứng cá nhân – Hãy gọi điện hoặc đến thăm và mời một
người nào đó uống cà-phê và nói với người ấy về Chúa Jesus.
Trong các nhóm nhỏ – Gặp gỡ trong hội thánh của bạn và chia
thành các nhóm nhỏ. Sau đó từng đôi một đi truyền giảng tại nơi
có nhiều người - trên đường phố, tại các chợ, trong bệnh viện, v.v.
Chăm sóc và chia sẻ – Hãy làm việc lành cho một ai đó và chia sẻ
Phúc Âm cho họ.
Chinh phục địa phương của bạn – Hãy lên kế hoạch chinh phục
khu phố của bạn hay cả thành phố hay vùng đất của bạn, ví dụ
như bằng cách truyền giảng từ nhà này qua nhà khác. Hãy suy
nghĩ về cách bạn có thể chia sẻ Phúc Âm cho mọi người.
Ý tưởng từ A-Z – bạn có thể tổ chức một sự kiện ngoài trời hay đến
những nơi mà người ta thường xuyên tụ tập lại với nhau. Xin Chúa
ban cho bạn ý tưởng về nơi mà bạn có thể đến. Có rất nhiều cách
để chinh phục người hư mất và có rất nhiều nơi để chinh phục họ.
Cho anh ta một con cá và bạn sẽ nuôi anh ta được một ngày.
Dạy anh ta cách câu cá, và bạn sẽ nuôi anh ta suốt đời.
Mỗi người có thể chinh phục được một người.
Cùng với nhau chúng ta có thể chinh phục thế giới!

Giữ kết nối để nhận các nguồn tài liệu hữu ích:
Truy cập trang www.globaloutreachday.com để chia sẻ kinh
nghiệm của bạn và tìm hiểu thêm về Ngày Truyền Giảng Phúc Âm
Toàn Cầu.
Truy cập trang www.globaloutreachday.com/resources để có
được các nguồn thông tin hữu ích cho việc huấn luyện, truyền giảng
và môn đệ hóa. Bạn cũng có thể tải ứng dụng Global Outreach Day
cho điện thoại di động của bạn.
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CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM LÀ MỘT LỐI SỐNG
Chia sẻ Phúc Âm không phải là một sự kiện hay một chương
trình. Truyền giảng Phúc Âm là một lối sống. Một phụ nữ trẻ gần
đây đã chia sẻ với tôi về lần đầu tiên cô ấy dẫn dắt một người
đến với Chúa Jesus. Đôi mắt cô rạng ngời, và cô rất đổi vui mừng.
Và đó không phải là trường hợp ngoại lệ. Tôi đã nói chuyện với
nhiều người và những người này chia sẻ niềm vui khôn tả mà họ
cảm nhận được sau khi dẫn dắt một người đến với Đấng Christ.
Bạn có thể khám phá ra cuộc sống cực kỳ hấp dẫn này bằng
cách học cách chia sẻ Chúa Jesus với người khác theo cách
riêng của bạn. Khi bạn bước ra bởi đức tin và chủ động đến với
mọi người, bạn sẽ thấy sự thay đổi trong cuộc sống của chính
mình. Thay vì sợ bị khước từ, bạn sẽ thấy mình chia sẻ tự do, với
sự quan tâm sâu sắc đến người khác. Bạn sẽ có thể dẫn dắt một
số người đến với Đấng Christ. Thay vì sợ nói chuyện với người
khác và sợ bị họ từ chối, bạn sẽ cảm thấy ngày càng có nhiều
cách bạn có thể chia sẻ thông tin quý giá một cách tự do và với
sự quan tâm chân thành đến người khác. Bạn có thể khám phá
ra niềm vui khi chỉ cho người khác con đường đến với Đức Chúa
Trời. Mỗi ngày có thể là một ngày đặc biệt nếu bạn chuẩn bị sẵn
sàng. Đặt cho mình một mục tiêu đơn giản ngay bây giờ:

Mỗi tuần tôi sẽ nói chuyện với một người và nói với
người ấy về Chúa Jesus.
Đây là một mục tiêu thực tế và có thể đạt được cho mọi tín hữu.
Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy kết quả nếu chúng ta đưa ra quyết
định và trở nên chủ động thực hiện quyết định đó. Một mục
tiêu rõ ràng sẽ thách thức bạn, nhưng nó cũng sẽ dẫn bạn đến
một chiều hướng mới. Chúng ta chỉ có thể đạt được mục tiêu
của chúng ta nếu chúng ta sẵn sàng rời khỏi vùng an toàn của
chúng ta. Và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ trải nghiệm một cuộc
đời phiêu lưu. Hãy nhận ra rằng bạn không cô đơn. Nhiều tín hữu
trên toàn thế giới cũng đang làm việc tương tự.
Bạn có thể chinh phục một người mỗi tuần - cùng với nhau
chúng ta có thể chinh phục toàn thế giới.
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3 BƯỚC
PHƯƠNG CÁCH ĐỂ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ CHINH PHỤC
NHỮNG NGƯỜI HƯ MẤT CHO CHÚA JESUS
Phúc âm của Chúa Jesus Christ là thông điệp tốt nhất của mọi thời
đại. Đức Chúa Trời muốn dùng bạn để chia sẻ thông điệp này với
người khác. Trong cuốn sách tập huấn 3 bước này, bạn sẽ học cách
để có thể chinh phục người hư mất cho Đấng Christ!

Bước 1: Cách để bắt đầu một cuộc trò chuyện
Bước 2: Cách để chia sẻ Phúc Âm
Bước 3: Cách để dẫn dắt một người đến với Đấng Christ
Werner Nachtigal là người khởi xướng Ngày Truyền
Giảng Phúc Âm Toàn Cầu và đi khắp thế giới để truyền
cảm hứng, vận động và huấn luyện tín hữu ra đi truyền
giảng. Hàng năm, hàng triệu tín hữu tham gia tích cực
vào Ngày Truyền Giảng Phúc Âm Toàn Cầu và chia sẻ
thông điệp Phúc Âm.
Mỗi người có thể chinh phục được một người.
Cùng với nhau chúng ta có thể chinh phục thế giới!
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