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 GIỚI THIỆU: 
 
 Mọi người thường hỏi rằng họ nên làm gì sau khi trở thành một tín đồ Tin Lành.  
Sau khi hối cải cho tội lỗi, được báp-têm nhân danh Chúa Jêsus và nhận được Đức Thánh 
Linh, họ muốn là một người mà Chúa Jêsus muốn họ trở thành.  Họ hiểu rằng bây giờ họ 
là “người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-
rinh-tô 5:17).  Họ muốn biết làm cách nào để sống một CUỘC SỐNG MỚI. 
 Nó là quan trọng để một tín đồ Tin Lành mới hiểu rằng khi họ nhận Đức Thánh 
Linh thì cuộc sống mới của họ chỉ mới bắt đầu.  Được sanh lại lần đầu chỉ là sự bắt đầu.  
Họ mới là những đứa bé trong Chúa Jêsus Christ.  Bạn có thể đang ở trong hoàn cảnh 
này.  Nếu đúng như vậy, bạn cần phát triển giống như một đứa trẻ cần lớn lên.  Cuộc 
sống mới của bạn là một cuộc sống tâm linh. 
 Là một tín đồ mới, bạn cần phải học cách cầu nguyện, kiêng ăn, học Lời của 
Chúa, kể cho người khác biết về Chúa Jêsus và sống một cuộc sống thánh sạch. 
 

 CHÚA MUỐN CÁC TÍN ĐỒ TIN LÀNH SỐNG THÁNH SẠCH: 
 
 Khi bạn trở thành một tín đồ, bạn trở thành một trong những người được Chúa 
chọn.  Chúa chọn bạn để giúp thể hiện cho những người khác biết là họ nên sống như thế 
nào.  Những kẻ tội lỗi thấy được rằng cuộc sống của các tín đồ Tin Lành khác hẳn cuộc 
sống của họ.  Khi bạn hối cải, bạn từ bỏ lỗi lầm của mình.  Khi bạn tránh xa những tội lỗi 
tức là bạn đến gần với Chúa.  Trở nên thánh sạch là làm những gì Chúa muốn bạn làm và 
tránh đi tội lỗi. 
 Khi bạn được sanh lại lần nữa, bạn trở thành một phần của Hội Thánh.  Hội 
Thánh là cái mà Chúa Jêsus đã chết vì.  Một ngày nào đó, Chúa Jêsus sẽ mang Hội Thánh 
thánh của Ngài lên thiên đàng.  “Đặng tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không 
nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt 
Ngài.” (Ê-phê-sô 5:27). 
 Một vài người tự nhận mình là tín đồ Tin Lành nhưng lại tiếp tục phạm tội lỗi.  
Khi Chúa Jêsus trở lại với Hội Thánh của Ngài, những người như thế sẽ bị bỏ lại.  “Hãy 
cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì 
chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.”  (Hê-bơ-rơ 12:14).  Để được sống với Chúa Jêsus, 
bạn nhất thiết phải trở nên thánh.  “Bởi có chép rằng: hãy nên thánh, vì ta là thánh.” (Lê-
vi Ký 11:44-45 và I Phi-e-rơ 1:16). 
 Cuộc sống thánh sạch mà bạn sống sẽ giúp những người khác biết rằng bạn là một 
tín đồ Tin Lành.  Không phải tất cả những ai bảo mình là tín đồ là một tín đồ thật sự.  Bạn 
chỉ có thể bảo ai mới thật sự là một tín đồ Tin Lành bằng cách quan sát cuộc sống của họ.  
Họ sẽ vâng theo Lời Chúa và cố gắng sống giống như Phao-lô đã bảo rằng: “Cũng vì cớ 
ấy, nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và 
trước mặt loài người.” (Công vụ 24:16). 
 



 BẠN SỐNG THÁNH SẠCH BẰNG CÁCH NÀO? 
 
 “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng 
thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng 
phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1).  Bạn nên vui sướng mà hiểu rằng sống thánh sạch là 
một món quà bạn tặng cho Đức Chúa Trời bởi vì sự tốt lành của Ngài đối với bạn. 
 Cái bí mật của cuộc sống thánh chính là dựa vào Đức Thánh Linh để giúp bạn.  
Nếu bạn đã nhận Đức Thánh Linh, Ngài sống trong bạn giống như là bạn sống trong một 
căn nhà.  Nếu bạn cố gắng mang một thứ sai trái nào đó vào trong nhà của Chúa, Chúa sẽ 
không hài lòng về điều đó.  Đức Thánh Linh sẽ khiến bạn cảm thấy tội lỗi và trong tim 
bạn, bạn sẽ biết rằng điều mà bạn đang muốn làm là không tốt lành.  Khi Chúa bảo với 
bạn, lắng nghe cẩn thận và vâng lời Ngài rồi bạn sẽ sống thánh sạch. 
 Một cách mà Chúa có thể nói với bạn là thông qua Kinh Thánh.  Trong sách Kinh 
Thánh, Ngài bảo với chúng ta rằng: (1) Nghĩ về những điều chân thật, đáng tôn và thanh 
sạch (Phi-líp 4:8); (2) Không mặc những đồ mà phải khiến cho người khác nhìn đến 
chúng ta; (3) Xem xét khi chúng ta nói chuyện và chỉ nói những điều tốt lành (Ê-phê-sô 
4:29); (4) “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ thờ thần tượng, và 
phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng .” 
(Khải huyền 21:8).  Những ai thánh sạch sẽ được lên thiên đàng.  Những kẻ tội lỗi sẽ phải 
xuống địa ngục. 
 

 KẾT LUẬN: 
 
 Có những người muốn thực hiện những gì mà Chúa yêu cầu để sống thánh sạch.  
Còn những người bảo rằng họ không thể sống thánh không hiểu được những gì mà Kinh 
Thánh dạy bảo.  Chúa sẽ không yêu cầu chúng ta sống thanh sạch nếu chúng ta không thể 
thực hiện được.  Chúa muốn bạn được lên thiên đàng và Ngài sẽ giúp bạn trở nên thánh.  
“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài  người.  Đức Chúa Trời 
là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám 
dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” (I Cô-rinh-tô 10:13). 
 Bạn không cần phải phạm tội lỗi.  Bạn có thể sống cuộc sống thánh sạch, một 
cuộc sống đẹp lòng Chúa Jêsus, NGƯỜI mà đã chết cho bạn.  Đức Thánh Linh sẽ giúp 
bạn. 
 Bạn có thể sống thanh sạch trong một phút được không?  Nếu bạn có thể sống 
thánh trong vòng một phút thì bạn có thể sống như thế trong một giờ.  Nếu bạn có thể 
sống thanh sạch trong một giờ thì bạn cũng có thể sống thanh sạch trong một ngày.  Nếu 
bạn có thể sống thánh trong một ngày thì bạn sẽ làm được trong một tuần, một tháng, một 
năm.  Nếu bạn sống thanh sạch cho Chúa Jêsus trong từng giây một thì bạn sẽ có một 
cuộc sống thánh sạch khi mà Ngài đến để mang Hội Thánh của Ngài về thiên đàng. 


