
Có thể nhiều người thắc mắc và đôi 

người khó chịu khi tín đồ Tin Lành 

thường nói và mời gọi người nghe 

tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus. Vì 

thế, chúng ta cần biết tại sao tín đồ 

Tin Lành làm như vậy. 

 

I. TIN LÀNH LÀ GÌ ? 

“Tôi không hổ thẹn về Tin Lành 

đâu.” 

 

Khi nghe tin về thiên tai, hay tai 

nạn lưu thông,… chúng ta gọi đó là 

tin buồn hoặc hung tin. Nhưng khi 

nghe tin con cái đỗ đạt, hay ai đó 

mua được căn nhà mới,… chúng ta 

gọi đó là tin vui hoặc tin mừng. 

 

 

Sống giữa thế giới với quá nhiều 

tội ác, đau thương, cô đơn, nước 

mắt và chết chóc, chúng ta dễ lắm 

có cái nhìn bi quan về cuộc đời. Đó 

là hậu quả khi con người xa cách 

Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Kinh 

Thánh cho biết: “Ấy chẳng phải 

chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, 

nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai 

Con Ngài làm của lễ chuộc tội 

chúng ta.” (1 Giăng 4:10). Đó là 

Tin Lành. 

 

IỊ. “TIN LÀNH… LÀ QUYỀN 

PHÉP CỦA ĐỨC CHÚA 

TRỜI”:  

“Tôi không hổ thẹn về Tin Lành 

đâu, vì là quyền phép của Đức 

Chúa Trời.” 

 

Theo Kinh Thánh, khi chúng ta 

“không làm điều lành mình muốn, 

nhưng làm điều dữ mình không 

muốn (Rô-ma 7:19) mà phải sống 

dưới nhiều luật lệ khác nữa của tôn 

giáo, thì đó là tin buồn hay hung 

tin; vì chúng ta sẽ chẳng bao giờ 

hết tội, và chẳng bao giờ tự cứu 

mình khỏi hình phạt dành cho tội 

nhân được. 

Nhưng theo Kinh Thánh, Chúa 

Cứu Thế Jesus “chưa hề phạm 

tội,… (nhưng) Ngài gánh tội lỗi 

chúng ta trong thân thể Ngài trên 

cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã 

chết về tội lỗi, được sống cho sự 

công bình” (1 Phi-e-rơ 2:22-23). 

Nói cách khác, Chúa Cứu Thế 

Jesus bằng lòng đền tội thay cho 

chúng ta để chúng ta được tha thứ, 

và đời sống chúng ta được đổi mới, 

bày tỏ qua “lòng yêu thương, sự 

vui mừng, bình an, nhịn nhục, 

nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm 

mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22). Đó là 

“quyền phép của Đức Chúa Trời.” 

 

 

 

III. “CỨU MỌI KẺ TIN”:    

“Tôi không hổ thẹn về Tin Lành 

đâu, vì là quyền phép của Đức 

Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.” 



 

Mặc dầu Tin Lành dành cho mọi 

dân tộc; nhưng Tin Lành chỉ “cứu” 

những người bằng lòng “tin”. 

Giống như ánh sáng và nắng ấm 

của mặt trời rọi xuống cho mọi 

người; nhưng chỉ những người rời 

khỏi phòng tối trong nhà, bước ra 

ngoài mới nhận được thôi. Vì thế, 

Kinh Thánh cho biết: “Hễ ai đã 

nhận Ngài (Chúa Cứu Thế Jesus) 

thì Ngài ban cho quyền phép trở 

nên con cái Đức Chúa Trời, là ban 

cho những kẻ tin danh Ngài” 

(Giăng 1:12). 

 

 

 

“Tin” là đặt lòng tin cậy hoàn toàn 

vào Chúa Cứu Thế Jesus, Đấng 

cứu mình khỏi quyền lực của tội 

lỗi cũng như hình phạt dành cho tội 

nhân, và mời Ngài làm Chủ cuộc 

đời mình. Vì Kinh Thánh cho biết: 

“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” (Công-vụ 4:12). 

Vì những lý do đó mà tín đồ Tin 

Lành thường nói và mời gọi người 

nghe tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus, 

trong đó có Bạn là người đang đọc 

những hàng chữ này. 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh 

 

 

Muốn biết thêm chi tiết, xin đến: 

 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 

207 Stoney Creek Road 

Kingsgrove, NSW 2208 

Lúc 11g00 mỗi sáng Chúa nhựt 

hoặc 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 

góc Horsley Drive và Justin St. 

Smithfield, NSW 2164 

Lúc 3g30 mỗi chiều Chúa nhựt 

 

Điện thoại: 9554 4075 

Website: www.tinlanhsydney.com.au 

Email: tinlanhsydney11@gmail.com 
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“Thật vậy, tôi không hổ thẹn về 

Tin Lành đâu, vì là quyền phép 

của Đức Chúa Trời để cứu mọi 

kẻ tin.” (Kinh Thánh, Rô-ma 1:16) 
 

http://www.tinlanhsydney.com.au/

