
Kế hoạch đơn giản của Thiên Chúa Cứu lấy từ tôi John

Giới thiệu

I Giaêng 5:13   Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào
tin đến danh Con Đức Chúa Trời.

1. Chúng tôi là tất cả những người tội lỗi!

I Giaêng 1:8 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không
ở trong chúng ta.

I Giaêng 5:16-17  Vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức
Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi
chết; ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin.   Mọi sự không công bình đều là tội; mà cũng có tội không
đến nỗi chết.

1 Giaêng 3:6 Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết
Ngài.

Chúng tôi là tất cả những người tội lỗi!

2. Có một giá cho tội lỗi!
I Giaêng 5:19   Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ.

I Giaêng 5:12  Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.

1 Giaêng 3:15  Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống
đời đời ở trong mình.



3. Chúa Giêsu đã chết và đã trả cho tội lỗi của chúng ta trên thập tự
giá!

1 Giaêng 4:10  Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu
chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.

Chúa Kitô đã chết cho tội nhân!

1 Giaêng 4:2-3   Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa
Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời;  còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus,
chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và
hiện nay đã ở trong thế gian rồi.

I Giaêng 5:11   Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con
Ngài.

4. Chúng ta phải đặt niềm tin và sự tin tưởng của chúng ta trong
Chúa Kitô một mình!

I Giaêng 5:14-15   Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin
việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.  Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì
chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.



Nếu bạn muốn nhận Chúa Giê Xu Christ làm Cứu Chúa của bạn. Lời cầu nguyện này là cách
diễn tả đơn sơ niềm tin của bạn với Thượng Đế và cám ơn Ngài về việc ban sự cứu rỗi cho
bạn.

“ Chúa cao cả,

con biết con là kẻ có tội chống ngịch Ngài và xứng đáng bị hình phạt. Nhưng Chúa Giê Xu
đã nhận lấy án phạt thay cho con, nhờ đó qua đức tin vào Chúa con được tha thứ. Con
xin từ bỏ tội và đặt lòng tin của con vào Ngài để được cứu rỗi. Cám ơn Chúa về sự tha
thứ và ân điển diệu kỳ của Ngài. Món quà của sự sống vĩnh cửu! A-men! (Xin nhớ cho,
nói lời cầu ngyện này hay bất kỳ lời cầu nguyện khác sẽ không cứu bạn. Chỉ tin vào
Đấng Christ mới cứu được bạn khỏi tội).
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