


 Thế giới xung quanh chúng ta thật  tràn đầy màu sắc. Khi nhìn kỹ 

hơn, chúng ta sẽ thấy những màu sắc của cuộc đời và ý nghĩa của 

nó. Màu xanh tượng trưng cho sự sống; màu đen cho sự phân cách; 

màu đỏ của sự hy sinh; cho sự thánh sạch và 

cho phước hạnh. 

Khi lướt qua cánh đồng hoặc rừng cây xanh lá, chúng ta nghĩ đến sự 

sống. Chúa Giê-xu phán rằng Ngài muốn ban cho chúng ta sự sống. 

Không chỉ sự sống nhưng là sự sống sung mãn, phước hạnh. 

Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên 

được sống và sống sung mãn.  Giăng 10:10 

Nếu điều này là sự thật, tại sao rất  

nhiều người không có sự sống sung mãn này? 



Giống như bóng tối của màn đêm chia cách   ngày này và ngày khác, 

chúng ta cũng bị phân cách khỏi Thượng Đế. Kinh Thánh cho chúng 

ta biết rằng chúng ta đã chống nghịch Thượng Đế và bị phân cách 

khỏi Ngài. 

Dù rằng chúng ta bị phân cách khỏi Thượng Đế, Ngài vẫn yêu chúng 

ta. Vì yêu chúng ta mà Ngài sai Con Một của Ngài, Chúa Giê-xu 

Christ đến thế gian để trả giá thay cho tội lỗi của chúng ta và phục 

hồi mối quan hệ của chúng ta với Thượng Đế. 

 

Con Người chia cách Thượng Đế 



Khi chúng ta thấy màu đỏ, chúng ta  

được nhắc nhở về huyết của Chúa Giê-xu 

khi Ngài ban chính sự sống của mình  

cho chúng ta như một của lễ  hy sinh. 

Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu 

thương Ngài đối với chúng ta, khi  

chúng ta còn là tội nhân thì  

Chúa Cứu Thế đã chết thay cho  

chúng ta.  Rô-ma 5:8 

Sau khi chết cho chúng ta, ba ngày  

sau Chúa Giê-xu đắc thắng sự chết  

và sống lại.   



Giống như màu trắng nhắc cho chúng ta về những điều tinh khiết, 

trong sạch, khi chúng ta tin cậy Chúa Giê-xu, tiếp nhận Ngài làm 

Chúa và Cứu Chúa  thì Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên trong sạch 

và đem chúng ta trở lại trong mối quan hệ với Thượng Đế. 

Một khi đã ở trong mối quan hệ với Chúa, Ngài muốn chúng ta bước 

theo Ngài mỗi ngày, kết quả chúng ta có thể nhận lãnh những 

phước lành của Chúa –những phước hạnh lớn hơn bất cứ vàng bạc 

châu báu nào của thế gian. Xanh, đen, đỏ, trắng, vàng – những màu 

sắc của cuộc đời. 

Hãy đọc nội dung bên trong để biết cách làm  

thế nào bạn có thể có mối quan hệ như vậy với Thượng Đế. 
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