
Có nhiều điều chúng ta cần biết; 

nhưng có những điều chúng ta cần 

biết sẽ ảnh hưởng trong đời này mà 

cả đời sau nữa. Sau đây là những 

điều quan trọng nhứt Bạn cần biết. 

 

I. ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU 

THƯƠNG BẠN:  

Có thể trong một giai đoạn nào đó 

của cuộc sống, hoặc có thể ngay 

lúc này, Bạn từng nghĩ Đức Chúa 

Trời đã sáng tạo nên con người rồi 

bỏ mặc con người sống trong đau 

khổ. Nhưng Kinh Thánh cho biết: 

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương 

thế gian, đến nỗi đã ban Con 

Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin 

Con ấy không bị hư mất mà 

được sự sống đời đời.” (Giăng 

3:16). 

 

Chữ “đến nỗi” nói lên mức độ tổt 

cùng của tình yêu thương. Khi 

người mẹ nói với con rằng mẹ yêu 

con cho đến nỗi, có nghĩa là mẹ 

sẵn sàng hy sinh cả mạng sống cho 

con. Khi Đức Chúa Trời yêu 

thương chúng ta, Ngài không chỉ 

ban cho chúng ta sự sống, vật 

thực,…; nhưng Ngài còn ban cho 

chúng ta “Con Một” của Ngài là 

Chúa Cứu Thế Jesus. 

 

 

 

IỊ. BẠN LÀ MỘT TỘI NHÂN 

VÀ HẬU QUẢ CỦA TỘI LỖI:  

Giống như mây đen cho ánh sáng 

và nắng ấm của mặt trời đến với 

chúng ta, tội lỗi cũng đã ngăn cản 

chúng ta sống trong tình yêu 

thương của Đức Chúa Trời. 

 

Từ xưa đến nay không ai trên thế 

giới này lại không phạm tội, nên có 

câu “Nhân vô thập toàn”. Chúng ta 

không những phạm tội vì có những 

hành động hung bạo, những lời nói 

gây tổn thương người khác, những 

ý nghĩ xấu xa, mà chúng ta còn 

phạm tội vì không thờ phượng Đức 

Chúa Trời là Đấng tạo dựng mình. 

Kinh Thánh cho biết: “Vì mọi 

người đều đã phạm tội” (Rô-ma 

3:23). 

 

 

 

Theo luật công bình, hễ phạm tội là 

bị hình phạt. Kinh Thánh cho biết: 

“Vì tiền công của tội lỗi là sự 

chết” (Rô-ma 6:23). “Sự chết” đây 

không những đề cập đến sự chết 

của thể xác, mà còn đề cập đến sự 

chết đời đời nơi hoả ngục, tức là xa 

cách Đức Chúa Trời đời đời. 

 

III. CHÚA CỨU THẾ JESUS 

ĐỀN TỘI THAY CHO BẠN:    

Vì là một tội nhân, chúng ta không 

thể tự tha thứ cho mình được; vì 

“mọi người đều đã phạm tội” nên 

không ai có thể cứu chúng ta khỏi 

hình phạt của tội lỗi được. Chính vì 

thế mà Kinh Thánh cho biết: 



“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng 

yêu thương Ngài đối với chúng 

ta, khi chúng ta còn là người có 

tội, thì Chúa Cứu Thế vì chúng 

ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). 

 

 

 

IV. BẠN CẦN TIN NHẬN 

CHÚA CỨU THẾ JESUS: 

Kinh Thánh cho biết: “Nhưng 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). 

 

Khi bị nhức đầu chúng ta biết 

thuốc Panadol chữa trị được; 

nhưng nếu chúng ta không uống 

thuốc Panadol thì thuốc không có 

công hiệu gì cả. “Tin” là đặt lòng 

tin cậy hoàn toàn vào Chúa Cứu 

Thế Jesus, Đấng cứu mình khỏi 

quyền lực của tội lỗi và hình phạt 

dành cho tội nhân. “Nhận” là mời 

Chúa Cứu Thế Jesus làm Chủ cuộc 

đời mình, và sống theo sự dạy dỗ 

của Ngài. 

 

 

 

Bạn cần tin nhận Chúa Cứu Thế 

Jesus để tội lỗi được tha thứ và linh 

hồn được cứu rỗi. 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh 
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“Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ 

được cứu.” (Kinh Thánh, Rô-ma 

10:13). 
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