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GIÁ NHƯ
Giá như thế giới hoàn hảo. Giá như không có tội 
lỗi, bệnh tật và thiên tai. Giá như tất cả chúng ta 
có thể sống hòa thuận, không có xung đột trong 
gia đình và cộng đồng. Giá như chúng ta không 
phải lo lắng về thức ăn, quần áo mặc và chỗ ở, hay 
không phải lo sợ mất việc và khả năng chu cấp cho 
gia đình.
Đáng tiếc là thế giới chẳng hoàn hảo chút nào.
Xung quanh chúng ta có quá nhiều thứ tồi tệ. Một 
số vấn đề đến từ thiên nhiên, nhưng có những 
vấn đề do chính con người gây ra. Chúng ta đang 
sống trong một thế giới đầy xung đột và khủng 
hoảng; mỗi ngày chúng ta đọc những tin tức về 
chiến tranh, nghèo đói, tội ác, bệnh tật, thiên tai và 
sự suy thoái kinh tế. 
Nhiều người trong chúng ta cũng đối diện với 
những nan đề trong đời sống cá nhân. Một số 
người đang vật lộn với những mối quan hệ đổ vỡ, 
bệnh tật hay nghiện ngập. Hoặc chúng ta đang 
nặng gánh với những lo lắng, trách nhiệm và 

CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG 

MỘT THẾ GIỚI ĐẦY XUNG ĐỘT 

VÀ KHỦNG HOẢNG; MỖI NGÀY 

CHÚNG TA ĐỌC NHỮNG TIN TỨC 

VỀ CHIẾN TRANH, NGHÈO ĐÓI,  

TỘI ÁC, BỆNH TẬT, THIÊN  TAI        

VÀ SỰ SUY THOÁI  

KINH TẾ.
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những cam kết nặng nề. Đó là lúc chúng ta tự hỏi:
Chuyện gì đã xảy ra với thế giới này? Tại sao cuộc 
sống lại khó khăn đến vậy? Tại sao cuộc sống của 
tôi không thể dễ dàng hơn?
Tuy vậy, chúng ta vẫn biết thế giới có thể trở nên 
tốt đẹp hơn. Chúng ta thoáng thấy sự hoàn hảo và 
tốt lành xung quanh mình. Chúng ta đọc tin tức về 
những thời khắc hòa bình hay nghe tin về những 
người có cuộc sống hạnh phúc, không còn phiền 
muộn, hoặc chính chúng ta đã từng kinh nghiệm 
những điều này. Điều đó còn khiến chúng ta tức 
giận hơn, phải không? Biết rằng mọi thứ có thể tốt 
hơn, nhưng vẫn thấy nó không tốt.
Có lẽ đó là lý do bạn chọn tập sách này. Cuối cùng 
thì điều chúng ta cần là niềm hy vọng: hy vọng sẽ 
có lối thoát cho mọi rắc rối, hy vọng về giải pháp 
cho mọi nan đề và hy vọng một cuộc sống tốt đẹp 
hơn sẽ đến. 

TÌM THẤY HY VỌNG
Chúng tôi muốn chia sẻ với bạn vài điều đã giúp 
chúng tôi tìm ra câu trả lời cho những vấn đề này 
và cũng đã đem đến cho chúng tôi niềm hy vọng. 
Bạn không cần phải chấp nhận mọi điều này - chỉ 
mong bạn dành vài phút để đọc và suy xét những 
điều chúng tôi chia sẻ, rồi hãy suy nghĩ về nó. Cuối 
cùng thì chỉ có bạn mới có thể quyết định điều 

chúng tôi chia sẻ có ý nghĩa gì 
với bạn không, dù chúng tôi 
thành thật tin rằng điều đó có 
thể tạo nên sự khác biệt lớn 
trong cuộc đời bạn.
Ở phần đầu, chúng ta đã tự hỏi 
điều gì đang xảy ra với thế giới 
này. Nhiều người tin rằng sự suy 

tàn là tiến trình tự nhiên – mọi thứ rồi sẽ đi xuống 
và sụp đổ theo thời gian. Điều này tương tự với 
quan niệm cho rằng vũ trụ được hình thành từ 
một sự kiện tự nhiên gọi là Big Bang và con người 
xuất hiện nhờ vào sự tiến hóa, là một tiến trình tự 

Cuối cùng thì 
điều chúng ta 

cần là niềm  
hy vọng.
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nhiên. Nhiều người khác tin rằng dù thế giới được 
tạo dựng bởi một vị thần hay thế lực siêu nhiên 
nào đó thì nó cũng đã bị bỏ mặc, tự định đoạt số 
phận của mình.
Kinh Thánh là nền tảng của niềm tin Cơ Đốc, đã 
đưa ra một lời giải thích khác. Kinh Thánh cho biết 
rằng chỉ có một Đức Chúa Trời và chính Ngài đã 
dựng nên vũ trụ, trái đất, mọi sinh vật sống và cả 
con người. Nhưng câu chuyện sáng tạo trong Kinh 
Thánh không kết thúc ở đó. Đấng Tạo Hóa còn 
mong muốn có mối tương giao với loài người: sau 
khi tạo dựng con người, Ngài tiếp tục có mối liên 
hệ với họ và chăm sóc họ. Ngài đặt người nam và 
người nữ đầu tiên trong một khu vườn xinh đẹp với 
nhiều cây trái ngon lành mà họ có thể ăn, Ngài cho 
phép họ được tự do đi lại và Ngài thường gặp gỡ 
cũng như trò chuyện với họ.
Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng 
ta để sống trong mối quan hệ yêu thương với 
Ngài. Giống như những bậc cha mẹ có con bởi 
vì họ muốn vui hưởng mối quan hệ yêu thương 
với con cái, thì Chúa cũng vui lòng khi chúng ta 

KINH THÁNH CHO BIẾT RẰNG  

CHỈ CÓ MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI  

VÀ CHÍNH NGÀI ĐÃ DỰNG NÊN  

VŨ TRỤ, TRÁI ĐẤT, MỌI SINH VẬT SỐNG 

VÀ CẢ CON NGƯỜI.
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sống trong sự hiện diện của Ngài. Đó là lý do 
Ngài tạo dựng con người có tình cảm, xúc cảm, 
biết yêu thương cũng như khao khát được yêu 
thương – những đặc tính này phản ánh thuộc tính 
của Ngài. Để yêu thương đúng đắn, chúng ta 
cần hành động đúng đắn. Vì thế, Chúa cũng tạo 
dựng người nam và người nữ có bản năng làm 
điều đúng đắn và có đạo đức, phản ánh bản tính 
của Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành, thánh khiết và 
công bình.
Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng thiện lành, nên thế 
giới Ngài tạo dựng cũng tốt lành. Loài người có 
mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời và với nhau, 
họ không phải lo lắng về bệnh tật hay chết chóc.
Nhưng mọi thứ đã trở nên tồi tệ.

GIỚI THIỆU TỘI LỖI
Những bậc cha mẹ tốt sẽ luôn muốn con cái tự 
nguyện yêu thương mình, chứ không vì bổn phận 
hoặc bị ép buộc phải yêu thương. Mối quan hệ lý 
tưởng giữa cha mẹ và con cái là cả hai bên đều 
yêu thương nhau. Tuy nhiên, họ bày tỏ tình thương 

bằng những cách khác nhau: cha mẹ bày tỏ tình 
yêu thương với con cái bằng cách nuôi dưỡng, 
bảo vệ và chăm sóc con, trong khi con cái yêu 
thương cha mẹ bằng cách vâng lời và làm điều vui 
lòng cha mẹ.  

Đó cũng là mối quan hệ mà Đức 
Chúa Trời muốn có với chúng 
ta. Khi tạo dựng A-đam và Ê-va, 
Ngài đặt để trong họ bản tính 
thiện lành, nhưng quan trọng 
hơn, Ngài cũng cho họ được tự 
do quyết định có yêu kính Ngài 
hay không. Ngài muốn họ yêu 

mến Ngài bằng ý chí tự do của mình. Trong khu 
vườn mà họ sống, lựa chọn này thể hiện ở cây 
biết điều thiện và điều ác. Ngài phán với A-đam 
và Ê-va rằng họ có thể ăn trái của mọi cây trong 
vườn, ngoại trừ cây này; họ được lựa chọn vâng lời 
Đức Chúa Trời hoặc bất tuân Ngài.
Đáng buồn là họ đã chọn không vâng lời Đấng 
Tạo Hóa. Họ đã làm điều mà Chúa dặn không 
được làm – họ đã ăn trái của cây đó. (Nhiều người 

Ngài muốn 
họ yêu mến 

Ngài bằng    
ý chí tự do 
của mình.
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nghĩ rằng đó là trái táo, nhưng Kinh Thánh không 
nói như vậy). Đức Chúa Trời đã cảnh báo rằng nếu 
họ ăn trái đó, họ sẽ chết. Nhưng họ vẫn cứ không 
vâng lời Ngài. Hậu quả là A-đam và Ê-va đã mở 
đường cho tội lỗi bước vào thế giới. 
Tội lỗi có nghĩa là “trật mục tiêu”, hụt mất tiêu 
chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Ngài đẹp lòng 
khi A-đam và Ê-va vâng lời Ngài. Nhưng khi họ 
quyết định không vâng lời Ngài 
và ăn trái cấm, họ đã từ chối 
thẩm quyền của Ngài. Tệ hơn 
nữa là quyết định này không 
chỉ ảnh hưởng đến họ mà còn 
ảnh hưởng đến cả dòng dõi loài 
người sau đó. Con cái của họ 
cũng nối tiếp thái độ nổi loạn 
của họ, cứ làm theo điều mình 
muốn và không theo tiêu chuẩn 
của Đức Chúa Trời. Loài người 
bắt đầu làm điều trái đạo đức, 
bởi vì họ cảm thấy mình không cần khai trình với 
Đức Chúa Trời về mọi điều đã làm.

Cuối cùng, giống như đứa con không vâng lời, 
luôn nổi loạn và xa cách cha mẹ, loài người đã 
hủy hoại mối quan hệ hoàn hảo của họ với Đức 
Chúa Trời và với nhau. Họ ngày càng xa cách Đức 
Chúa Trời. Dù Ngài vẫn yêu thương họ, nhưng họ 
từ chối đến gần Ngài.
Ngày nay, chúng ta thấy điều này rõ ràng trong 
các mối quan hệ đổ vỡ giữa chúng ta với Chúa và 
với nhau. Thay vì yêu thương, an toàn và tin cậy, 
chúng ta lại sợ hãi, giận dữ, căm ghét và cay 
đắng. Chúng ta thấy con người chống nghịch 
Đức Chúa Trời cũng như các bậc lãnh đạo và 
những người có thẩm quyền khác, họ căm ghét 
nhau và làm hại nhau.
Một hậu quả khác của tội lỗi đã xảy ra khi họ ăn 
trái cấm đó là sự chết. Đức Chúa Trời đã cảnh 
báo A-đam và Ê-va rằng nếu họ ăn trái cây đó, 
họ sẽ chết. Tại sao? Bởi vì Ngài biết rằng họ đã 
quyết định nổi loạn chống nghịch Ngài, họ sẽ 
hủy hoại mối thông công hoàn hảo với Ngài 
và xa cách Ngài, là nguồn của sự sống đời đời. 
Giống như thể họ đã rút phích cắm khỏi ổ điện, 

Khi họ   
quyết định 

không vâng 
lời Ngài và 

ăn trái cấm, 
họ đã từ chối 
thẩm quyền 

của Ngài.
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không còn kết nối với nguồn điện nữa, họ đã 
mất năng lực.
Sự chết này bao gồm cả về thuộc thể lẫn thuộc 
linh. Bởi vì chúng ta là những hữu thể vật lý bị ảnh 
hưởng bởi tội lỗi, nên cơ thể của chúng ta không 
hoàn hảo và cuối cùng sẽ bị suy tàn rồi chết. Nhưng 
chúng ta cũng là một hữu thể thuộc linh có linh 
hồn và linh hồn này sẽ bị phân cách đời đời với 
Đức Chúa Trời. Vì chúng ta đã nổi loạn chống 
nghịch Ngài và phạm tội nên chúng ta không thể 
trở lại với sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh 
khiết và công bình. Như tại khu vườn, A-đam và 
Ê-va phải khai trình quyết định không vâng lời của 
họ với Chúa, chúng ta cũng phải khai trình mọi tội 
lỗi của mình. Đây là luật lệ hay luật pháp mà Ngài 
đã đặt để cho loài người. 
Mối quan hệ bị hủy hoại này cũng ảnh hưởng đến 
cuộc sống hiện tại của chúng ta. Giống như người 
đi lạc, chúng ta cảm thấy bất lực và không có mục 
đích. Nhiều người trong chúng ta trải qua cuộc 
sống trong vô vọng. Dù có thể chúng ta không 
nhận thức hết lý do mình tuyệt vọng, nhưng từ 

MỘT HẬU QUẢ KHÁC CỦA TỘI LỖI 

ĐÃ XẢY RA KHI HỌ ĂN TRÁI CẤM 

ĐÓ LÀ SỰ CHẾT.
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trong sâu thẳm chúng ta cảm nhận một sự mất 
mát – là hậu quả của việc xa cách Đức Chúa Trời. 
Đời sống của chúng ta dường như không có mục 
đích và vô nghĩa bởi vì chúng ta đã cách xa nguồn 
sự sống đích thực.
Đó là nan đề của thế giới ngày nay. Đức Chúa 
Trời đã tạo dựng thế giới cách hoàn hảo, nhưng 
A-đam và Ê-va đã phạm tội nên họ xa cách Ngài 
và phải khai trình mọi thái độ và hành động của 
mình. Ngày nay chúng ta cũng như vậy, chúng ta 
đã khước từ Chúa và coi thường tiêu chuẩn hoàn 
hảo của Ngài, và chúng ta cũng sẽ đối diện với 
hậu quả của những điều mình làm. Kinh Thánh 
chép: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất 
vinh quang của Đức Chúa Trời”, vì vậy “tiền công 
của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 3:23; 6:23).
Phải chăng số phận của chúng ta đã chấm dứt? 
Chúng ta không thể làm gì khác?

ĐỜI SỐNG CỦA 
CHÚNG TA DƯỜNG NHƯ 
KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH  
VÀ VÔ NGHĨA BỞI VÌ 
CHÚNG TA ĐÃ CÁCH XA 
NGUỒN SỰ SỐNG  
ĐÍCH THỰC.
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GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ
Kể từ khi xa cách Đức Chúa Trời, con người đã cố 
giải quyết nan đề tội lỗi và những hậu quả của 
nó. Chúng ta cố gắng ngăn chặn bệnh tật và trì 
hoãn cái chết bằng khoa học và y học. Chúng ta 
cố gắng bảo vệ đạo đức xã hội bằng cách đưa ra 
những luật lệ và dạy người ta về đạo đức hành xử. 
Chúng ta cố gắng ngăn chặn xung đột và chiến 
tranh, cũng như thúc đẩy hòa bình và đoàn kết 
giữa hàng xóm, các cộng đồng và các quốc gia. Và 
chúng ta cố gắng xoa dịu cảm giác tội lỗi, làm việc 
thiện và tuân theo các luật lệ tôn giáo để mong 
được thần linh ban ân huệ.

Nhưng như bạn có thể thấy, chúng ta đã không 
thành công, phải không? Chúng ta không thể 
ngăn chặn bệnh tật và cái chết, cũng không thể 
ngăn cản con người phạm tội ác và gây chiến 
tranh. Nhiều người trong chúng ta vẫn cứ đi tìm 
ý nghĩa cuộc đời. Chúng ta như những người 
đi lạc, đang tìm kiếm tình yêu thương và sự 
an toàn. 

Tại sao? Bởi vì tấm lòng của chúng ta đã không 
còn trọn vẹn. Chúng ta đã mất khả năng làm điều 
đúng dù rất cố gắng để làm điều đó. Chúng ta 

thấy dễ giận dữ và trả thù hơn là 
tha thứ và thương xót. Chúng ta 
thấy dễ làm theo ý muốn riêng 
và chăm về lợi ích của mình hơn 
là lợi ích của người khác.

Điều này đã xảy ra thế nào?        
Quyền lực của tội lỗi cũng giống 
như sức mạnh của cơn nghiện 
ma túy. Nó thống trị chúng ta 

và buộc chúng ta làm điều sai, ngay cả khi không 
muốn. Tội lỗi ảnh hưởng đến quyết định và hành 
động của chúng ta, khiến chúng ta thấy khó làm 
điều đúng và dễ dàng làm điều sai trái. Chúng ta 
dễ nổi loạn chống nghịch Chúa hơn là vâng lời 
Ngài.

Vậy thì làm thế nào để thay đổi tấm lòng? Làm thế 
nào để phục hòa lại với Đức Chúa Trời khi tội lỗi 
cứ ngăn cản chúng ta làm điều đúng? Chúng ta 
không thể tự mình làm được. Nhưng Chúa có thể.

Chúng ta 
thấy dễ    

giận dữ và 
trả thù hơn 

là tha thứ và 
thương xót.
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Ngài có thể làm được bởi vì Ngài là Đấng Tạo Hóa 
và Ngài có quyền trên mọi điều. Ngài là Đấng duy 
nhất có thể tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta để 
chúng ta được hòa giải với Ngài và sống hòa thuận 
với Ngài. Ngài là Đấng duy nhất có thể phục hồi 
tấm lòng của chúng ta, để chúng ta không còn ở 
dưới sự cai trị của tội lỗi và sự chết nữa. Dù Ngài có 
thể, nhưng Ngài có làm điều đó không?

Và đây là điều lạ lùng: Đức Chúa Trời muốn 
làm hòa chúng ta lại với Ngài. Đúng vậy, dù con 
người đã không vâng lời Ngài và hiện tại vẫn thế, 
nhưng Chúa muốn giải hòa con người với Ngài. 
Bạn có nhớ minh họa nói về Đức Chúa Trời như 
một người cha yêu thương, quan tâm không? Ngài 
giống như người cha không bao giờ ngừng yêu 
thương đứa con yêu dấu của mình, dù đứa con đó 
xa cách Ngài và không còn công nhận Ngài là Cha 
nữa. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời đầy lòng thương 
xót, nên Ngài muốn tha thứ và chào đón chúng ta 
trở về trong vòng tay Ngài. 

Nhưng có một vấn đề ở đây. Bạn thấy đó, Đức 
Chúa Trời là Đấng công bình và thánh khiết, 
Ngài không thể nhắm mắt trước tội lỗi của 

chúng ta và nói: “Quên điều đó 
đi, không sao cả.” Ngài không 
thể bỏ qua tội lỗi của chúng 
ta và xem như chưa hề xảy ra. 
Nếu Đức Chúa Trời bỏ qua tội 
lỗi của chúng ta thì điều đó trái 
ngược với bản tính của Ngài là 
Đấng thánh khiết và tốt lành.

Đức Chúa Trời muốn cứu chúng ta khỏi quyền 
lực của tội lỗi, nhưng là Đấng công bình và 
thánh khiết, Ngài không thể miễn hình phạt mà 
chúng ta đáng phải chịu vì những thái độ và 
hành động của mình. Tuy nhiên, Ngài đã có một 
phương cách cho chúng ta.

Ngài là Đấng 
duy nhất có 

thể phục hồi 
tấm lòng của 

chúng ta. 
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ĐƯỢC THOÁT KHỎI SỰ CHẾT
Hãy suy nghĩ hình phạt mà chúng ta phải nhận 
giống như một món nợ với Chúa vì tội lỗi mình. 
(Tất nhiên, nó nghiêm trọng hơn thế, nhưng cách 
mô tả này giúp giải thích rõ ràng hơn). Bởi vì chúng 
ta có bản chất phạm tội, nên món nợ này quá lớn, 
chúng ta không thể tự mình trả được. 

Nhưng Đức Chúa Trời đã cung ứng một phương 
cách. Dù luật pháp của Ngài đòi hỏi con người 
phải trả nợ cho tội lỗi mình, nhưng cũng cho phép 
người khác trả thay món nợ đó. Tuy nhiên, đó phải 
là người không có tội.

Đây chính xác là điều đã xảy ra. Ngài đã chết thay 
cho chúng ta để chúng ta được thoát khỏi hình 
phạt là sự chết. Hơn 2.000 năm trước, Chúa Jêsus 
đã đến trần gian này trong thân xác con người. 
Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá – một bản 
án dành cho tội phạm – và đã bị chôn trong phần 
mộ sau khi chết.

  

ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ SAI  

CON NGÀI, LÀ CHÚA         

CỨU THẾ JÊSUS ĐẾN ĐỂ  

TRẢ MÓN NỢ NÀY. 
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Chúa Jêsus có thể hy sinh bởi vì Ngài vừa là Đức 
Chúa Trời, vừa là con người. Là Con Đức Chúa 
Trời, Ngài trọn vẹn và hoàn hảo, nên Ngài không 
phải trả nợ tội cho mình. Đồng thời, bởi vì Ngài đã 
chết như một con người nên Ngài hoàn toàn có thể 
thay chúng ta nhận lấy hình phạt. Kinh Thánh nói về 
Chúa Jêsus rằng: “Đấng Christ đã chuộc chúng ta 
khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế 
cho chúng ta” (Ga-la-ti 3:13).

Bởi vì Chúa Jêsus đã chết nên dường như Ngài 
không thoát khỏi hậu quả của tội lỗi là sự chết. Vậy 
thì làm sao Ngài có thể cứu chúng ta khỏi sự rủa sả 
hay hình phạt của luật pháp?

Ba ngày sau khi chết, Chúa Jêsus đã sống lại, Ngài 
hiện ra cho hàng trăm người trông thấy trước khi 
về trời. Sự phục sinh của Chúa Jêsus cho thấy 
rằng Ngài đã tiêu diệt ảnh hưởng của tội lỗi: tội 
lỗi đem sự chết đến với con người, nhưng giờ 
đây, Chúa Jêsus đã chiến thắng sự chết. Điều này 
cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã chấp nhận sự chết 
của Ngài thế cho chúng ta. Có lẽ bạn sẽ hỏi: “Vậy 

thì điều này giúp ích gì cho tôi?” Kinh Thánh cho 
biết nếu chúng ta chấp nhận sự tha thứ của Chúa 
Jêsus bằng cách tin rằng Ngài đã chết thay cho 
mình, thì chúng ta sẽ được tha thứ tội lỗi để được 
hòa giải với Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta không 
còn là tội nhân nữa nên chúng ta có thể vui hưởng 
mối quan hệ trọn vẹn với Đức Chúa Trời – như 
Ngài đã định từ ban đầu.

Hơn nữa, mối quan hệ này sẽ kéo dài mãi mãi. 
Không gì có thể phân cách chúng ta khỏi Đức 
Chúa Trời – ngay cả sự chết. 

Nếu chúng ta tin rằng Chúa Jêsus đã đến trần 
gian này, đã chết và sống lại, rồi chúng ta quyết 
định bước theo Ngài và công nhận Ngài là Cứu 
Chúa và là Chủ của mình, thì đây là điều chúng ta 
có thể hy vọng. Kinh Thánh chép: “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).
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CHẤP NHẬN MÓN QUÀ CỦA 
ĐỨC CHÚA TRỜI
Cha của Chúa Jêsus không chỉ là Đức Chúa Trời 
nhân từ, yêu thương, nhưng cũng là Đấng giàu ân 
huệ. Bạn không cần phải đáp ứng điều kiện hay 
đòi hỏi nào để nhận món quà là Con Ngài và được 
tha thứ tội lỗi. Điều bạn cần làm là thừa nhận với 
Đức Chúa Trời rằng mình đã phạm tội và cần sự 
tha thứ của Ngài; tin rằng Chúa Jêsus đã đến chết 
thay cho bạn để bạn được hòa thuận với Đức Chúa 
Trời; và bước theo Ngài là Cứu Chúa và là Chủ của 
bạn. Chỉ đơn giản như vậy!
(Nếu cần, hãy nghĩ về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời 
như một món quà: món quà vô điều kiện dành sẵn 
cho bạn, nhưng bạn cần nhận biết Đấng ban cho 
và đưa tay ra nhận lấy).
Kinh Thánh chép: “Vậy nếu miệng anh em xưng 
Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng anh em tin rằng 
Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại 
thì anh em sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9).

TIN RẰNG CHÚA JÊSUS 

ĐÃ ĐẾN CHẾT THAY CHO BẠN 

ĐỂ BẠN ĐƯỢC HÒA THUẬN  

VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI; 

VÀ BƯỚC THEO NGÀI 

LÀ CỨU CHÚA 

VÀ LÀ CHỦ CỦA BẠN.
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ĐIỀU NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ     
VỚI BẠN
Trước khi quyết định bạn có muốn tiếp nhận món 
quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời không, có lẽ bạn 
đang thắc mắc: điều gì xảy ra sau đó?

Khi bạn đến với Chúa Jêsus, nhiều điều tuyệt 
vời sẽ xảy ra.  
Đầu tiên, bạn sẽ nhận được sự tha thứ của Đức 
Chúa Trời cho tội lỗi mình. Chúa Jêsus đã trả món 
nợ của bạn nên Ngài có thể khiến bạn hòa thuận 
lại với Đức Chúa Trời, vì vậy bạn có thể được Đức 
Chúa Trời chấp nhận hoàn toàn. Còn nữa, Đức 
Chúa Trời hứa sẽ khiến bạn trở nên con cái của 
Ngài và bây giờ bạn có thể dạn dĩ bước vào sự 
hiện diện của Ngài, như A-đam và Ê-va đã từng 
kinh nghiệm trong vườn Ê-đen. Giống như đứa 
con hoàn toàn được bảo đảm về sự chấp nhận yêu 
thương của cha mẹ, bạn có thể yên tâm khi biết 
rằng Đức Chúa Trời yêu thương chính con người 
của bạn, dù bạn đã làm gì trong quá khứ hoặc bạn 
khiếm khuyết ra sao bởi vì sự chết của Chúa Jêsus 

ĐẦU TIÊN, BẠN SẼ NHẬN 
ĐƯỢC SỰ THA THỨ CỦA 
ĐỨC CHÚA TRỜI CHO  
TỘI LỖI MÌNH.
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đã trả thay cho mọi tội lỗi của bạn. Đồng thời, Ngài 
cũng sẽ giúp bạn thay đổi lối sống và học để sống 
theo tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài.

Mối quan hệ này sẽ kéo dài mãi 
mãi – thậm chí sau khi chết. Điều 
này có nghĩa là bạn không cần 
phải sợ chết nữa. Bạn có thể 
sống với sự đảm bảo rằng sự 
chết thuộc thể sẽ đem bạn bước 
vào sự hiện diện của Đức Chúa 
Trời – là nơi vô cùng hoàn hảo.

(Kinh Thánh cũng cho biết rằng 
một ngày nào đó, Chúa Jêsus sẽ 
trở lại. Khi đó, thân thể của chúng 
ta cũng sẽ được sống lại và Đức 

Chúa Trời sẽ biến hóa thân thể ấy trở nên trọn vẹn. 
Ngài đã hứa sẽ cứu cả con người của chúng ta, chứ 
không chỉ linh hồn mà thôi).

Thật vậy, mối quan hệ này bắt đầu ngay bây giờ, 
ngay trong cuộc đời này.

Trở nên Cơ Đốc nhân không có nghĩa là mọi nan 
đề của bạn sẽ biến mất ngay lập tức. Bạn vẫn sẽ 
đối diện với những thách thức của cuộc sống hằng 
ngày và nhiều tranh chiến khác khi sống trong một 
thế giới tội lỗi, tuyệt vọng. Nhưng có một sự khác 
biệt: bạn sẽ đối diện với tất cả những thách thức 
này cùng với Đức Chúa Trời, là Đấng đã hứa sẽ 
ở cùng bạn bằng cách sống trong lòng bạn. Bạn 
có thể đến với Ngài để được giúp đỡ bất cứ lúc 
nào, bất cứ ở đâu và Ngài sẽ luôn ở bên cạnh bạn 
trong bước đường đời, Ngài sẽ khích lệ, thêm 
sức, nhắc nhở và giúp bạn trở nên người mà Ngài 
muốn. Giờ đây, bạn có thể nương dựa Đức Chúa 
Trời, là Đấng tạo dựng thế giới và vẫn đang tể trị 
mọi điều. 

Tất cả những điều này có nghĩa là bạn sẽ có niềm 
hy vọng. Cuộc sống không còn thiếu mục đích và 
vô nghĩa nữa; thay vào đó, bạn sẽ sống với sự đảm 
bảo, sống có mục đích và có lời hứa về sự sống đời 
đời sau cái chết thuộc thể này.

Tất cả những 
điều này có 

nghĩa là bạn 
sẽ có niềm  

hy vọng. 
Cuộc sống 
không còn 
thiếu mục 
đích và vô 
nghĩa nữa. 
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BƯỚC ĐẦU TIÊN >
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Bạn có sẵn sàng tin nhận Chúa Jêsus không?

Nếu bạn sẵn sàng, hãy tìm một nơi yên tĩnh để thưa với Đức Chúa Trời rằng bạn tiếp nhận sự tha thứ của 
Ngài bằng cách đặt lòng tin nơi Chúa Jêsus, Đấng đã chết thay cho bạn trên thập tự giá và đã sống lại, 
hãy thưa với Ngài rằng bạn sẵn sàng tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và làm Chủ của bạn. Đức Chúa Trời 
luôn lắng nghe, vì vậy bạn chỉ cần thưa với Ngài như thể Ngài đang ở trước mặt bạn. Nếu có thể, hãy 
tìm một người bạn Tin Lành để cầu nguyện với bạn và làm chứng cho đức tin của bạn. 

Lời cầu nguyện dưới đây sẽ hướng dẫn bạn những điều chính yếu. Đây chỉ là một hướng dẫn, điều quan 
trọng là tấm lòng bạn có chân thành không – đó mới là điều Đức Chúa Trời quan tâm.

Lạy Chúa, con biết mình đã phạm tội cùng Ngài.  
Con tin rằng Chúa Jêsus là Con Ngài đã chết trên thập tự giá để trả nợ tội thay con  
và Ngài đã sống lại từ kẻ chết để chứng minh điều đó. 

Giờ đây, con tiếp nhận sự tha thứ hoàn toàn của Ngài và sự sống đời đời Ngài ban.  
Con xin tiếp nhận Chúa Jêsus là món quà cứu rỗi và con muốn theo Ngài.
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BƯỚC TIẾP THEO >
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Sau khi lặp lại lời cầu nguyện trên, điều kế tiếp bạn có thể làm là bắt đầu đời sống mới với Chúa, tăng 
trưởng trong mối quan hệ với Ngài. Chúng tôi gợi ý vài điều sau:

(Hoặc, nếu bạn vẫn phân vân chưa muốn tin nhận Chúa Jêsus, đừng lo lắng. Chúng tôi khích lệ bạn tìm 
hiểu thêm về Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus, để bạn có thể đưa ra quyết định mà không còn băn khoăn 
nữa. Bạn vẫn có thể thực hiện những điều dưới đây để giúp bạn biết thêm về Đức Chúa Trời.)

Bắt đầu cầu nguyện. Là con cái của Đức Chúa Trời, bạn có thể nói chuyện với Ngài bất cứ lúc 
nào. Ngài luôn lắng nghe và Ngài muốn trò chuyện với bạn. Bạn có thể kể với Ngài về những nan 
đề, nỗi sợ hay nhu cầu của bạn, bạn có thể chia sẻ với Ngài những lo lắng hay niềm vui của bạn. 
Hãy dành thời gian trò chuyện với Chúa mỗi ngày, bạn sẽ thấy mình gần gũi Ngài hơn.

Bắt đầu đọc Kinh Thánh. Kinh Thánh là thông điệp của Đức Chúa Trời dành cho thế giới; Kinh 
Thánh chứa đựng mọi điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết, bao gồm chương trình cứu 
rỗi của Ngài và cách Ngài muốn chúng ta sống xứng đáng là con cái Ngài, những người đã được 
Ngài tha thứ. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ cần một người hướng dẫn bạn đọc và giúp bạn hiểu Lời 
Chúa. Hãy nhờ một người bạn tin Chúa hay hội thánh địa phương hướng dẫn bạn.

Bắt đầu gắn bó với hội thánh. Trở nên Cơ Đốc nhân nghĩa là bạn có thể tham gia vào cộng 
đồng tín hữu, là những người có cùng niềm tin và hy vọng nơi Chúa Jêsus. Điều này giúp mọi 
người an ủi và khích lệ nhau khi cùng thờ phượng và học biết về Chúa. Tất cả chúng ta đều là 
những tội nhân được tha thứ, cùng bước trên hành trình đức tin với Chúa Jêsus. Do đó, nếu có 
thể, hãy gắn bó với một hội thánh. Hãy nhờ một người bạn Tin Lành dẫn bạn đến một hội thánh.
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