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MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TA - MỐI QUAN HỆ VỚI
ĐỨC CHÚA TRỜI
Đứa Chúa Trời yêu bạn (Giăng 3:16; 1 Giăng 4:19).
Chúa Trời tạo ra bạn để bạn biết đến, yêu, phục vụ và
tuân theo Người. Một cách nói khác, Chúa tạo ra bạn
để bạn có thể có một mối quan hệ với Người (Sáng thế
kí 1:26-28; Truyền đạo 12:13; Ma-thi-ơ 22:36-40; Phục
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vụ 17:26-27; 1 Cô-rinh-tô 8:6).
Khi Chúa tạo ra vạn vật lúc sơ khai, mọi thứ đều rất tốt
(Sáng thế kí 1:31). Người tạo ra chúng ta để chúng ta
sống cùng Người mãi mãi.
Sáng thế kí 1:26-28
Ðức Chúa Trời phán, “Chúng Ta hãy dựng nên loài
người theo hình ảnh Chúng Ta, và theo hình dạng
Chúng Ta, để chúng quản trị các cá biển, các chim trời,
các súc vật, các thú rừng trên đất, và mọi sinh vật bò sát
mặt đất.” Vậy Ðức Chúa Trời dựng nên loài người theo
hình ảnh Ngài. Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh
Ðức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người
nữ. Ðức Chúa Trời ban phước cho họ. Ngài phán với
họ, “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, hãy làm cho loài
người đầy dẫy khắp đất, và hãy chế ngự nó. Hãy quản
trị cá biển, chim trời, và mọi sinh vật di động trên đất.”
Công vụ các sứ đồ 17:26-27
Từ một người, Ngài đã tạo nên mọi dân tộc đang sống
trên khắp mặt đất. Ngài đã ấn định thì tiết và địa phận
cho họ ở, để họ có thể tìm kiếm Ðức Chúa Trời, và may
ra họ có thể dò dẫm và tìm được Ngài, mặc dù Ngài
không ở xa mỗi người chúng ta.

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA TÔI - TỘI LỖI
Adam và Eva (con người đầu tiên mà Chúa tạo dựng) đã phạm tội với
Chúa Trời trong thủa sơ khai. Tội lỗi là sự chống lại lời của Chúa (Giacơ 4:17; 1 Giăng 3:4). Kết quả là tội lỗi đi vào khắp thế giới và Chúa
đã nguyền rủa tất cả mọi tạo vật (trong đó có loài người). Những gì
Chúa tạo ra đã rất tốt nhưng bây giờ thì đồi bại và chết chóc (Sáng thế
kí 3; Rô-ma 5:12; 8:18-22).
Loài người chúng ta có bản chất tội lỗi bời vì những gì Adam và Eva
đã làm, vậy nên chúng ta đều là tội nhân (Rô-ma 3:23; 5:12). Tội lỗi
bao gồm nói dối,tà dâm, tham lam, hận thù, giết người, say sỉn, thờ
phụng thần tượng, vân vân (1 Cô-rinh-tô 6:9-10; Ga-la-ti 5:19-21; Khải
huyền 21:8).
Chúa hoàn hảo và thánh thiện, Người ghét tội lỗi và quay mặt đi khỏi
tội lỗi (Ê-sai 59:1-2; 1 Phi-ê-rơ 3:10-12). Tội lỗi đã chia cắt mối quan
hệ của chúng ta với Chúa Trời - đây được biết là sự chết của linh
hồn. Điều này làm cho chúng ta trải qua những thứ tồi tệ như cảm
thấy phạm tội, sợ hãi, không có bình yên và mục đích trong cuộc sống
(Ga-la-ti 5:19-21, Ê-phê-sô 2:11-12).
Tội lỗi có nhiều kết quả tồi tệ, điển hình là cái chết:
• Cái chết tâm hồn (Sáng thế kí 2:16-17; Rô-ma 3:23; Ê-phê-sô
2:1-5).
• Cái chết cơ thể (Sáng thế kí 3:19; Rô-ma 5:12-14).
• Cái chết vĩnh cửu (Ma-thi-ơ 13:36-42,47-50; 25:41; Giăng 3:16; Rôma 6:23; 2 Tê-sa 1:7-9; Khải Huyền 20:10).
Sau khi cơ thể của bạn chết đi, Chúa sẽ phán xét bạn (Hê-bơ-rơ 9:27).
Nếu những tội lỗi của bạn vẫn chưa được tha thứ , bạn sẽ phải chịu
sự chết vĩnh hằng, là sự chia rẽ với Chúa2 Trời đến vĩnh cửu. Sự chia
rẽ vĩnh viễn khỏi Đức Chúa Trời và tình yêu của Người sẽ diễn ra
trong Địa Ngục. Địa Ngục được mô tả là một nơi vô cùng tồi tệ với
bóng tối và lửa đốt, tiếng khóc rên la; Sa-tăng và bè lũ quỷ của hắn
cũng sẽ bị trừng phạt tại đó.
Rô-ma 3:23
Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Ðức Chúa Trời.
Rô-ma 5:12
Do chỉ một người, tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự
chết; sự chết đã lan truyền cho mọi người, bởi vì mọi người đều phạm
tội.
Rô-ma 6:23
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa
Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

NHỮNG CỐ GẮNG GIẢI QUYẾT CỦA LOÀI
NGƯỜI
Rất nhiều người cố gắng và làm mọi thứ để tìm đường
tới Đúc Chúa Trời qua những thứ như:
• Làm việc tốt, ví dụ: giúp đỡ người nghèo và người già.
• Tôn giáo ví dụ: cầu nguyện, đi lễ nhà thờ.
• Giáo dục ví dụ: triết học.
• Những đạo đức tốt ví dụ: yêu thương mọi người, thật
thà.
Mặc dù tất cả những việc làm là tốt, không có gì có thể
xóa bỏ tội lỗi của bạn và hòa giải mối quan hệ của bạn
với Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 7:21-23; Rô-ma 3:20; 4; 5;
Ga-la-ti 2:15-21; 3; Ê-phi-sô 2:8-9; Tít 3:4-5).
Ma-thi-ơ 7:21-23
“Không phải hễ ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ thì sẽ
được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ người
nào làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời mà thôi. Ngày
đó sẽ có nhiều người nói với Ta rằng, ‘Lạy Chúa, lạy
Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói
tiên tri, hoặc nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, hoặc nhân
danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?’ Bấy giờ Ta sẽ
đáp với chúng, ‘Ta không hề biết các
ngươi; hỡi bọn làm
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việc gian tà, hãy đi ngay cho khuất mắt Ta.’”
Rô-ma 3:20
Vì không người nào nhờ vâng giữ Luật Pháp mà được
kể là công chính trước mặt Ngài, bởi Luật Pháp giúp
người ta biết thế nào là tội lỗi.
Ê-phi-sô 2:8-9
Vì nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh chị em được cứu;
điều ấy không đến từ anh chị em, bèn là tặng phẩm của
Ðức Chúa Trời; đó không phải là thành quả của việc
làm, vì thế không ai có thể tự hào.
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GIẢI PHÁP CỦA CHÚA TRỜI- GIÊ SU KITÔ

SỰ ĐÁP LẠI CỦA TÔI

Chúa yêu bạn rất nhiều đến mức người chủ động hàn gắn mối quan
hệ với chúng ta qua Con Trai của Người: Giê-su Kitô, vừa là Chúa
Trời-vừa là Con người (Giăng 3:16).

Để đón lấy sự tha thứ tội lỗi mà Giê-su Christ đã hoàn thành cho bạn,
bạn cần phải hối cải và tin tưởng vào Giê-su Kitô (Mác 1:14-15;
Giăng 3:16-18,36; 5:24; 8:24; 11:25-27; Ro-ma 10:9-13; 1 Giăng 1:9).

Là Chúa Trời, Giê-su Kitô thật hoàn hảo và không có tội lỗi - người có
thể dân hiến lễ vật duy nhất có giá trị vĩnh cửu (Ê-sai 9:6; Giăng
1:1-14; Hê-bơ-rơ 7:26-28; 9:13-14; 1 Phi-ê-rơ 2:21-22). Và là con
người, Giê-su Kitô có thể trở thành vật tế thế cho tội lỗi của loài người
(Rô-ma 8:3-4; Hê-bơ-rơ 2:14-18).

Sự hối cải có nghĩa là quyết định quay mặt với tội lỗi và trở lại với
Đức Chúa Trời và tuân theo Người. Khi bạn quay lại với Đức Chúa
Trời, bạn cũng tuân theo mệnh lệnh của người là tin vào Giê-su Kitô.
Để tin tưởng (có lòng tin) vào -su Kitô có nghĩa là tin vào Người là ai
và Người đã làm những gì cho bạn (Người là Chúa Trời và cũng là con
người, đã chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết để tha thứ tội lỗi
cho bạn). Sự hối lỗi và lòng tin đi cùng với nhau.

Qua sự hành hình trên thập tự giá, Giê-su Kitô đã lấy hết tội lỗi của
bạn vào bản thân người và chết thay cho bạn, vậy nên sự trừng phạt
của bạn có thể được tha thứ (Ma-thi-ơ 20:28; 1 Phi-ê-rơ 2: 24; 3:18; 1
Giăng 4: 9-10).
Bởi vì Giê-su đã trả giá cho tội lỗi của bạn,nên bây giờ bạn có thể hoà
giải với Đức Chúa Trời- Mối quan hệ của bạn có thể được khôi phục.
Bạn có thể băng qua từ cõi chết đến nơi có sự sống vì những tội lỗi
của bạn đã được tha thứ (Giăng 5:24; 2 Cô-rin-tô 5:18-21; 1 Ti-mô-thê
2:5-6). Cuộc sống của bạn sẽ được nhiều phước hạnh tâm hồn, đầy
đủ với tình yêu của Chúa, sự bình yên và mục đích trong cuộc sống
(Ga-la-ti 5:22-24; Ê-phi-sô 1:3-14).
Cái chết và sự sống lại của Giê-su Kitô đã chinh phục được những cái
chết linh hồn, thể xác và cái chết vĩnh hằng. Giê-su có thể cứu bạn
khỏi cái chết vĩnh cửu trong Địa Ngục. Giê-su Kitô là con đường duy
nhất để đến với Chúa Trời và sự sống vĩnh hằng (Giăng 14:6; 1 Giăng
5:11-12).
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Giăng 14:6
Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Ta là con đường, chân lý, và sự sống.
Không ai đến với Cha mà không qua Ta.
1 Phi-ê-rơ 2:24
Ngài mang tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để
chúng ta có thể chết đối với tội lỗi, nhưng sống đối với sự công chính;
nhờ những vết thương của Ngài anh chị em được chữa lành.
1 Phi-ê-rơ 3:18
Ðấng Christ đã chịu khổ vì tội lỗi một lần đủ cả, Ðấng công chính chịu
khổ thay cho những người tội lỗi, để Ngài có thể đem anh chị em đến
với Ðức Chúa Trời. Thân xác Ngài đã bị giết chết, nhưng tâm linh
Ngài đã được làm cho sống.

TIN MỪNG CỦA
GIÊ-SU KITÔ

Giăng 3:16
Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của
Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời.
Giăng 5:24
Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã
sai Ta thì có sự sống đời đời, thoát khỏi sự phán xét, nhưng đã vượt từ
cõi chết mà vào cõi sống.
1 Giăng 1: 9
Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài, Ðấng thành tín và công chính,
sẽ tha tội chúng ta và tẩy sạch khỏi chúng ta mọi điều gian ác.

Nếu bạn muốn tội lỗi của bạn được tha thứ, thì hãy xác nhận bằng lời
cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Dưới đây là một gợi ý lời cầu nguyện
cho bạn:
Thưa Cha ở Thiên Đường,
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Cảm ơn cha đã yêu thương con. Con thú nhận mình là người mắc
tội. Con tin rằng Giê-su Kitô đã chết thay cho con trên cây thập tự
giá và sống lại, Người đã trả giá cho tội lỗi của con và tha thứ cho
con. Con ăn năn với tội lỗi của mình và xin Cha tha thứ cho con.
Con chập nhận Giê-su Kitô là Chúa Tể và là người Cứu Dỗi của
mình và con sẽ trung thành theo Giê-su.
Trong danh Giê-su, Amen.
Nếu bạn đã chấp nhận Giê-su Christ là Chúa Tể và là người Cứu
Dỗi của mình, hãy liên lạc với chúng tôi tại nhà thờ để có thể giúp
bạn trưởng thành như một Cơ Đốc nhân
(Ma-thi-ơ 28:18-20; Ê-phi-sô 4:11-16).
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