
Chương Trình của Thượng đế:  Chương Trình của Thượng đế:  Bình An và Sự Sống 

Đức Chúa Trời yêu bạn! Ngài muốn bạn kinh nghiệm sự bình 
an cùng sự sống- một sự sống phong phú và vĩnh cửu. 
 
Kinh thánh chép:  Chúng ta được bình an với Ðức Chúa Trời 
qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.  Rô ma 5:1 
 
Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn.  Giăng 
10:10 
 
Tại sao nhiều người ngày hôm nay không hưởng được sự 
bình an và sự sống phong phú mà Đức Chúa Trời đã hoạch 
định cho bạn? 



Nan đề của chúng ta:  Nan đề của chúng ta:  Tội lỗi và sự phân cách 

Đức Chúa Trời đã tạo nên loài người chúng ta theo hình ảnh 
cuả Ngài và ban cho chúng ta sự sống phong phú.  Ngài 
không tạo nên loài người chúng ta như những người máy chỉ 
biết yêu thương và vâng lời Ngài cách máy móc.  Ngài ban 
cho chúng một ý chí và sự tự do lựa chọn. 
 
Nhưng loài người đã chọn con đường không nghe lời Đức 
Chúa Trời và đi theo ý riêng của mình.  Cho đến nay loài 
người vẫn tiếp tục chọn lựa con đường ấy.  Hậu quả là con 
người bị phân cách với Đức Chúa Trời. 
 
Kinh thánh chép:  Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất 
vinh quang của Ðức Chúa Trời . . . Vì tiền công của tội lỗi là 
sự chết.  Rô ma 3:23 & 6:23 

Loài người đã cố nhiều cách để vượt qua sự phân cách giữa người 
và Thượng đế.  (Ví dụ: tôn giáo, làm việc thiện, giáo dục, triết lý, vân 
vân.)   Cách nào này không đủ.  Không có cách nào để đến được với 
Thượng đế, ngoại trừ Chúa Giê-xu.  



Giải pháp cúa Đức Chúa Trời:  Giải pháp cúa Đức Chúa Trời:  Thập tự giá 

Chúa Giê xu Christ đã chết trên thập tự giá và đã sống lại từ 
cõi chết. Ngài đã trả thay án phạt tội lỗi cho chúng ta và bắt 
một nhịp cầu nối liền Đức Chúa Trời và con người. 
 
Kinh thánh chép:  Vì chỉ có một Ðức Chúa Trời và một Ðấng 
Trung Gian giữa Ðức Chúa Trời và nhân loại, là Chúa Cứu Thế 
Giê-su, cũng là người.  1 Ti mô thê 2:5 
 
Không có sự cứu rỗi trong một ai khác cả, vì dưới trời không 
có Danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta phải 
nhờ Danh ấy mà được cứu.   
Công Vụ 4:12 
 
Đức Chúa trời đã cung cấp giải pháp duy nhất.  Đáp ứng 
như thế nào là quyết định của mỗi chúng ta. 





Đáp ứng của chúng ta:  Đáp ứng của chúng ta:  Tiếp nhận Chúa Cứu Thế 

Chúng ta phải tin Chúa GIê xu là Chúa Cứu thế và tiếp nhận 
Ngài làm chủ đời sống mình. 
 
Kinh thánh chép:  Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Ðức Giê-su 
là Chúa và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ 
chết song lại thì ngươi sẽ được cứu.  Rô ma 10:9 
 
Bạn có quyết định như thế nào?  Bạn muốn tin nhận Chúa Giê 
xu ngay bây giờ không?  Đây là những điều bạn cần làm để 
tiếp nhận Ngài: 
 
 Bạn cần thừa nhận mình là một tội nhân. 
 

 Bạn cần ăn năn, từ bỏ tội lỗi. 
 

 Bạn phải tin rằng Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi của bạn đã 
sống lại từ kẻ chết. 
 

 Qua lời cầu nguyện, bạn xin Chúa Cứu Thế ngự vào lòng bạn 
và kiểm soát đời sống bạn bởi Đức Thánh Linh. 



Bạn hãy cầu nguyện như sau:  Lạy Chúa Cứu Thế 

Giê xu, con biết con là một tội nhân và cần được 

Ngài tha thứ mội tội lỗi. Con tin rằng Ngài đã chết 

vì tội lỗi của con. Con muốn từ bỏ mọi điều tội lỗi. 

Bây giờ, con xin mời Ngài ngự vào tâm hồn và đời 

sống con. Con muốn tin nhận Ngài là Đấng Cứu 

Thế và bước theo Ngài. A-men 


