GOD KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ ĐƠN GIẢN
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.

I Tôi Chúng tôi là tất cả những người tội lỗi
La Mã 3:10 như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.
La Mã 3:23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,

Chúng tôi là tất cả những người tội lỗi!

II Có một giá cho tội lỗi
La Mã 6:23a

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; …………………….”

La Mã 5:12 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết
đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.
Khải Huyền 21:8 Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù
phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng:
đó là sự chết thứ hai.

III Chúa Kitô đã chết cho tội lỗi của chúng tôi
La Mã 5:8 Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội,
thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết.
La Mã 14:9 Ðấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống.

La Mã 6:23
“…………….. nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus
Christ, Chúa chúng ta. “

Chúa Kitô đã chết cho tội nhân!

IV Salvation là một món quà miễn phí, không phải bởi việc lành. Bạn
phải dùng từ ngữ của Thiên Chúa cho nó, và Chúa Giêsu tin tưởng
một
mình!
Công vụ 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài
người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
Êphêsô 2:8-9 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn
là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;
Tít 3:5 không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về
sự lại sanh và sự đổi mới của Ðức Thánh Linh

V Chúng ta phải đặt niềm tin và sự tin tưởng của chúng ta trong
Chúa Kitô để được cứu
La Mã 10:9-10,13 Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã
khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi
miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.

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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