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1. Sự cho phép ~ “Tôi có thể hỏi bạn một điều được không?” 
Điều tốt nhất từng xảy ra với bạn là gì? 
Tôi có thể chia sẻ điều tốt nhất từng xảy ra với tôi được không?  

 

2. B.C. ~ Mô tả cuộc đời của bạn trước khi tin Chúa.  
“Có một lần, trong cuộc đời tôi…” Viết ba tình từ hoặc cụm từ. 
 
1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 

3. T.P. ~ Bước ngoặt của bạn là gì? 
1. Làm thế nào mà bạn nghe về Chúa Giê-xu? 

_______________________________________________________ 
2. Hoàn thành câu này: “Khi tôi nhận ra Chúa Giê-xu chết vì tội tôi, tôi đã mời Ngài…” 

_______________________________________________________ 

4. A.D. ~ “Từ khi tôi gặp Chúa, tôi…” 
Mô tả sự thay đổi tích cự mà Chúa đã làm trong cuộc đời bạn. 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

5. “Nếu tôi chưa biết Chúa Giê-xu…” Cuộc đời của bạn trông như thế nào 

nếu không có Chúa Giê-xu? 

_________________________________________________________ 

2.  B.C.  (Trước Chúa) 
“Có một lần trong cuộc đời tôi…” 

3.  T.P.  (Bước ngoặt) 
Hãy kể cách bạn nghe về Chúa Giê-xu. 
“Khi tôi nhận ra Chúa Giê-xu chết vì tội tôi…”  

1. Sự cho phép 
“Tôi có thể hỏi bạn một điều được không?” 
 

 

4.  A.D.  (Sau Chúa) 
“Từ khi tôi gặp Chúa, tôi…” 

 5.  “Nếu tôi chưa từng gặp Chúa…”   
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MỜI ĐỨC THÁNH LINH 
Công cụ MỘT-PHÚT-LÀM-CHỨNG là một phương tiện đơn giản để giúp bạn chia sẻ câu chuyện thay đổi cuộc đời 
của Chúa Giê-xu. Nó chỉ là một công cụ. Nó KHÔNG PHẢI là sứ điệp. Chúng ta phải đặt lòng tin của mình nơi sự 
dẫn dắt của Đức Thánh Linh và nơi khả năng của Ngài trong việc “kéo mọi người đến với Ngài” (Giăng 12:32).  
Chúa Giê-xu thường đến gần những người khách lạ… như người đàn bà ở giếng nước, Xa-chê trên cây, và người 
thâu thuế Ma-thi-ơ. Có những lần khác Chúa xây dựng các mối quan hệ và rồi chia sẻ, nhưng Ngài nhanh chóng 
vâng theo tiếng phán của Đức Chúa Cha. Vì vậy, bạn sẽ chia sẻ niềm tin của mình khi nào, cách nào và với ai?  
Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng lời cầu nguyện sau, và cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt bạn đến với một ai đó. 
 

“LẠY CHÚA GIÊ-XU, CON XIN SẴN LÒNG. XIN HÃY CHO CON MỘT CƠ HỘI ĐỂ 
CHIA SẺ CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH TRONG HÔM NAY. A-MEN.” 

 
DẪN ĐI XA HƠN… 

Sau khi chia sẻ MỘT PHÚT LÀM CHỨNG, bạn có thể hỏi họ những câu hỏi như sau: 
“Tôi có thể nói với bạn cách mà Kinh Thánh nói rằng bạn có thể biết mình sẽ được lên 

thiên đàng hay không được không?  

Nếu họ trả lời “được”, bạn có thể chia sẻ những điều sau đây: 
1. ~ THỪA NHẬN Tôi đã làm sai, tội lỗi tôi đã phân cách tôi khỏi Đức Chúa Trời thánh khiết (Rô-ma 3:23).      
2. ~ TIN rằng Chúa Giê-xu Christ đã chết để tha thứ tôi, và Ngài đã sống lại, chứng minh ràng Ngài là Đức 

Chúa Trời chân thật và duy nhất (Rô-ma 10:9-10) 
3. ~ XƯNG NHẬN rằng tôi đã phạm tội; cầu xin Chúa Giê-xu giúp tôi từ bỏ tội lỗi, và mời Ngài làm Cứu Chúa 

của tôi (I Giăng 1:9) 
4. ~ Bạn có muốn biết rằng bạn có sự sống đời đời không? Chúng ta hãy làm điều Kinh Thánh nói, xưng 

nhận và tin rằng Chúa Giê-xu là Chúa, và chúng ta cùng nhau cầu nguyện theo bài thơ Cứu rỗi này nhé. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KẾT THÚC CÂU CHUYỆN CỦA BẠN… 
Khi họ đã xong, hãy chúc mừng họ, và hãy hướng dẫn họ 3 điều: đọc Kinh Thánh mỗi ngày, cầu nguyện 
mỗi ngày, và tìm một Hội Thánh tin vào Kinh Thánh để tham dự mỗi tuần. Trao đổi email và số điện thoại 
cho nhau, và liên lạc lại với họ trong vòng 24 giờ đồng hồ để chúc mừng họ. Hãy đọc Giăng 3:16-17 cho họ 
nghe, và hỏi họ điều này có nghĩa gì với họ. Hãy hỏi họ rằng bạn có thể cầu nguyện cho họ như thế nào, và 
khích lệ họ đến Hội Thánh vào Chúa nhật tới. 
. 

ĐÂY LÀ TRANG WEB TIẾP THEO CỦA CHÚNG TÔI: 
www.frostygrapes.com 

Vậy, hỡi bạn tôi ơi, bây giờ bạn đã được trang bị cho chuyến phiêu lưu đời đời. Hãy nhờ một người bạn làm 
nhân chứng đồng hành với bạn trong 7 ngày kế tiếp. Hãy email cho chúng tôi các kết quả của bạn tại 
info@oneminutewitness.org. Và chúng ta hãy là chứng nhân cho Ngài mỗi ngày… bắt đầu ngay hôm nay! 

www.MotPhutChungDao.org 

The Salvation Poem. 
Written by Matt and Sherry McPherson. 
© 2004 by The Salvation Poem Foundation, Inc. 
ALL RIGHTS RESERVED. 
www.salvationpoem.com 

BÀI CA CỨU RỖI 
 

Giê-xu đã chết trên cây thập giá 
Chúa sống lại rồi, để cứu loài người 
Ngài tha thứ hết bao ô tội con 
Tiếp con vào nhà Chúa, Vua, Bạn Hiền 
Biến hoá, đổi thay con nên mới 
Giúp con từng ngày sống luôn vì Ngài 

http://www.frostygrapes.com/

