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1. Tìm về cội nguồn

Chúa khởi đầu sự sống

Một câu hỏi thường gặp: Có Đức Chúa không?
Chúng ta muốn có câu trả lời, đúng không? Nếu không có Đức Chúa Trời thì sự tìm
kiếm Ngài là vô ích. Trong kinh thánh viết như sau: Vả, không có đức tin, thì chẳng
hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức
Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. (Hê bơ rơ 11,6) Mặc dù
khoa học không thể chứng minh được sự hiện hữu của Chúa, nhưng nhiều dẫn chứng
cho chúng ta biết sự hiện diện của Ngài.

Vũ trụ.
Nếu chúng ta cho rằng vũ trụ tự nhiên mà có, thì chúng
ta sẽ có rất nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời.
Chẳng hạn như thuyết "Nổ nguyên thủy". Nếu đúng- thì
nguyên vật liệu ban đầu từ đâu mà có? Không có
nguyên liệu làm sao tạo ra được sức "Nổ". Thuyết tiến
hoá cũng được phổ biến rộng rãi, nhưng cũng không có
câu trả lời chắc chắn: Làm sao mà sự sống đa dạng trên
trái đất được tạo ra KHÔNG TỪ GÌ CẢ? Bởi vậy lý thuyết
vẫn chỉ là lý thuyết mà thôi.

Một sự giải thích rõ ràng trong Kinh Thánh.
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. (Sáng thế ký 1,1) Trái đất của chúng ta
không phải là sản phẩm ngẫu nhiên từ những mảnh Thiên thạch "có sẵn". Mà chúng ta
nhận biết rằng vụ trụ đã đuợc tạo ra bằng tri thức tuyệt vời. Bởi đức tin, chúng ta biết
rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó
đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. (Hê bơ rơ 11,3) Vũ trụ này có sự khởi đầu và
là nguồn gốc từ Đức Chúa Trời. Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bèn
đứng vững bền. (Thi Thiên 33,9)

Trật tự đáng kinh ngạc và sự hình thành cấu tạo trong Thiên
nhiên.
Từ sự bao la trong vũ trụ đến những vi khuẩn chỉ có thể nhìn trong kính hiển vi đều có
trật tự của nó.Nhưng trật tự này không phải tự nhiên mà có, nó hướng ta về Đấng tạo
hoá. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất.
(Công vụ các sứ đồ 17,24)
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Minh chứng rõ ràng nhất về Đấng Tạo hoá là loài NGƯỜI.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ
mũi; thì người trở nên một loài sanh linh. (Sáng thế ký 2,7) Khác với loài thú, con người
sở hữu phần "Bản chất". Loài người có suy nghĩ, cảm xúc và ham muốn. Loài người có
trí khôn và biết phân biệt TỐT và XẤU. Loài người có tình yêu và sự say mê. Nhưng
quan trọng nhất là họ có sự khao khát tìm kiếm Đức Chúa Trời. Từ đâu mà họ có đặc
tính này? Không thể nói là nó đến tự nhiên hay do sự tiến hoá. Loài người không phải là
sự ngẫu nhiên. Vua Đa vít, người đã viết Thi Thiên ca ngợi Chúa trong Kinh thánh như
sau: Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa
thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. (Thi thiên 139,14)

2. Kiến thức của chúng ta được xây dựng trên nền tảng
nào?
Chúa bày tỏ chính Ngài qua Kinh Thánh

Chúng ta cần những thông tin chính xác về Thiên Chúa.
Có người đàn ông tên là Gióp, có một sách trong kinh thánh cựu ước đã viết về ông,
được hỏi rằng: Có thể nào anh dò thấu sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, Hoặc
khám phá được sự trọn vẹn lớn lao của Đấng Toàn Năng? (Gióp 11,7) Anh ta phải trả
lời sao đây? Chúng ta không thể nhận biết Chúa, nếu Chúa không bày tỏ Ngài cho
chúng ta biết.

Chúa tỏ mình trong Thiên nhiên.
Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công
việc tay Ngài làm. (Thi Thiên 19,1) Hình dáng, trật tự, sự đa dạng cũng như vẻ đẹp của
vũ trụ đã tiết lộ cho chúng ta biết về Chúa, về sức mạnh của Ngài, một trí tuệ xuất
chúng và sáng tạo vô biên. Vì những gì của Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy
được, kể cả quyền năng vĩnh cửu lẫn thần tính của Ngài, thì từ thuở sáng tạo vũ
trụ đã được thấy rõ nhờ nhận thức về các tạo vật. (Rô ma 1,20)

Chúa nói với con người.
Muốn có sự tương giao với nhau thì phải nói chuyện với nhau. Chúa cũng muốn thế.
Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức
Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói lời Đức Chúa Trời. (2 Phi ê rơ 1,21) Không
một tác phẩm văn học nào cho chúng ta thấy sự ứng nghiệm lời tiên tri rõ ràng, chi tiết,
phong phú và chính xác cho đến tận bây giờ. Điển hình là nơi sinh của Chúa cứu thế
Jesus hoặc về sự tử nạn trên thập tự giá sau này. Đó không thể là sự trùng hợp.
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách,
sửa trị, dạy người trong sự công bình. (2 Ti mô thê 3,16)
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Không cuốn sách nào khác có
một sức mạnh lan truyền làm
thay đổi cuộc sống như kinh
thánh.
Điều đặc biệt trong Kinh thánh là sự tác
động đặc biệt đến. đời sống con người.
Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa
Trời không thôi về sự anh em tiếp
nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng
tôi đã truyền cho, không coi như lời
của loài người, bèn coi như lời của
Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa
Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin. (1 Thê sa lo ni ca 2,13) Trải qua hàng
ngàn năm đã có hàng triệu người nhận thức và làm chứng: Luật pháp của Đức Giê-hôva là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ
ngu dại trở nên khôn ngoan. (Thi Thiên 19,7)
Ai muốn biết thêm về Chúa, xin hãy đọc lời ngài, trong Kinh thánh. Ngài sẽ bày tỏ cho
chúng ta biết được Thánh ý của Ngài trên cuộc đời của mỗi chúng ta.

3. Vô hình nhưng vẫn nhận ra?
Chúa, Đấng tạo hoá tự giới thiệu.

Mỗi người trong chúng ta đều có một khái niệm về Chúa. Một số thì xem Ngài như ông
bụt tốt bụng với bộ râu dài trắng, và thường không muốn thấy lỗi lầm của chúng ta. Một
số khác lại nghĩ Chúa như vị cảnh sát tuyệt vời trên trời. Với một số người thì Thiên
Chúa là siêu nhiên và vô hình. Nhưng cuối
cùng thì chỉ có Chúa tỏ ra cho chúng ta biết
Ngài là ai. Những ví dụ sau đây mô tả
những điều Chúa tỏ ra trong kinh thánh về
bản chất của Ngài.

Chúa thật vĩ đại.
Trong Chúa có rất nhiều điều mà chúng ta
không thể hiểu được. Ngài làm công việc
lớn lao, không sao dò xét được, làm
những việc diệu kỳ không thể đếm cho
đặng. (Gióp 5,9) Thiên Chúa vượt qua tầm
với của chúng ta. Lý trí và tư duy con người
không thể vươn tới khoảng cách này.
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Đó cũng là điều đương nhiên. Bởi vì nếu chúng ta có thể hiểu rõ ràng về Chúa thì Ngài
không còn là Chúa nữa. Ngài, Đấng Toàn Năng, chúng ta không thể đến gần, Quyền
năng Ngài vĩ đại, công bình Ngài tuyệt đối, Ngài công chính dồi dào, không hề áp
bức ai. Vì thế, loài người kính sợ Ngài, Ngài không để cho ai lừa, dù cho họ rất
khôn ngoan. (Gióp 37,23-24)

Chúa là một cá nhân.
Chúa không phải là một vật, một năng lực hay sự tưởng tượng. Nhìn những suy nghĩ,
cảm xúc, mong muốn và hành động của Ngài, cho thấy Ngài là một cá nhân sống. Ngài
không chỉ là "Đấng trên cao" hay "Chúa nhân từ", hay là "Siêu nhân". Nhưng Đức Giêhô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời.
(Giê rê mi 10,10)

Chúa vĩnh cửu.
Chúa không có bắt đầu và không có kết thúc. Điều này đã được ghi trong kinh thánh:
Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành,
đã có Ngài. Từ muôn thưở cho đến muôn đời. (Thi Thiên 90,2) Trong khoảng thời gian,
Chúa không hiện hữu, chưa tồn tại và sẽ không tồn tại. Ngài tự nói về mình:
"Ta là sự Bắt đầu, và là sự Kết thúc". Vâng, là Đấng hiện có, đã có và còn đến:
Ngài là đấng toàn năng. (Khải Huyền 1,8) Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay,
và cho đến đời đời không hề thay đổi. (Hê bơ rơ 13,8) Chúa là vậy, Ngài đã, đang và sẽ
như vậy mãi mãi.

Chúa độc lập.
Mỗi sinh vật sống đều phụ thuộc vào nhau, vào hoàn cảnh và theo ý Chúa - nhưng
Chúa thì hoàn toàn không phụ thuộc vào những vật mà Ngài tạo dựng nên. Ngài cũng
chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là
Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. (Công vụ các sứ đồ 17,25)

Chúa là Đấng công bằng.
Kinh thánh nói: Giê-hô-va là Đức
Chúa Trời công nghĩa. Phước thay
cho mọi kẻ trông đợi Ngài! (Ê sai
30,18) Nhưng Chúa không chỉ là Đấng
Tạo Hoá muôn đời của chúng ta, mà
Ngài còn là vị quan toà. Sự công bình
và sự ngay thẳng làm nền của
vương quốc Ngài. (Thi Thiên 97,2) Ngài
thưởng và phạt đúng lúc với một luật
lệ hoàn hảo không thể chối cãi được.

Chúa là Đấng Thánh.
Hỡi Đức Giê-hô-va! trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh
khiết, ai được vinh hiển như Ngài. Đáng sợ, đáng khen Hay làm các phép lạ?
(Xuất hành 15,11) Sự thanh thiện của Chúa không gì so sánh được.
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Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va; Chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài! Không có
hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. (1 Sa mu ên 2,2) Ngài hoàn toàn không
có điểm yếu hay sai sót. Và Đấng Thánh này mong muốn tất cả chúng ta cũng trở nên
thánh như Ngài. Bởi có lời viết rằng: “Các ngươi phải thánh khiết, vì ta là thánh”.
(1 Phê ê rơ 1,16)

Chúa là Đấng Toàn trí.
Tri thức của Chúa là hoàn hảo. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa,
nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại,
(Hê bơ rơ 4,13) Chúa biết tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai; kể cả suy nghĩ, lời nói,
hành động của chúng ta. Sự khôn sáng của Ngài là hoàn hảo và vượt quá tầm hiểu biết
của chúng ta. Chúa thật lớn lao thay! Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của
Ngài sâu thẳm dường nào! Quyết định và chương trình của Ngài ai dò thấu được.
(Rô ma 11:33)

Chúa là Đấng Toàn năng.
Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta
chăng? (Giê rê mi 32,17) Điều đó không có nghĩa là, Chúa có thể làm tất cả. Ngài không
thể nói dối và thất tín. Ngài không thể phạm tội và cũng không tự chối mình. Nhưng
Ngài có thể làm tất cả, nếu điều đó hợp với Thánh ý Ngài.

Chúa là Tình yêu.
Chắc chắn đây là điều đẹp và quan trọng nhất. 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) Ngài là con trai hiệp nhất với Chúa Cha, và đã
phó sự sống mình để chuộc tội cho nhân loại. Đó là hình thức cao nhất để chứng tỏ tình
yêu của Ngài và nó không phải trên lý thuyết, mà là thực tế trong cuộc sống.

4. Sứ mạng cao nhất của chúng ta.
Loài người được tạo ra thật tuyệt vời.

Con người chúng ta đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.
Tại sao chúng ta tồn tại? Chúng ta đến từ đâu? Mục tiêu cuộc sống của chúng ta là gì?
Trước tiên chúng ta phải biết rằng, chúng ta không chỉ " tồn tại " và sống vô vị. Chúng ta
hơn hẳn sự ngẫu nhiên tạo thành từ nhưng phân tử. Kinh thánh nói, chúng ta được tạo
ra bởi Chúa khôn ngoan, thánh thiện. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình
Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên
người nam cùng người nữ. (Sáng thế ký 1,27) Nếu so sánh với mặt trời, mặt trăng và các
vì sao thì chúng ta thật nhỏ bé, nhưng Chúa đã cho chúng ta một vị trí độc đáo và nổi
bật.
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Chúng ta hơn là động vật phát triển
bậc cao.
Đây là điều chúng ta có thể thấy rằng, chúng ta có
sự tự do trong cuộc sống của mình: Đức Chúa Trời
ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh
sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm
cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới
biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành
động trên mặt đất. (Sáng thế ký 1,28) Chúng ta đã
được Thiên Chúa ban cho quyền làm chủ mọi loài
trên đất. Chúng ta có trách nhiệm lập kế hoạch cho
cuộc sống của chúng ta và tất cả các sinh vật khác.

Chúng ta có được một phẩm giá đặc biệt.
"Theo hình ảnh của Chúa" không có nghĩa chúng ta là một phiên bản thu nhỏ của Chúa.
Mà đó có một ý nghĩa to lớn hơn, là chúng ta có một quan hệ mật thiết với Chúa. Chúng
ta có thể cầu nguyện và duy trì sự tương giao với Ngài. Từ thuở ban đầu loài người đã
được sống trong môi trường hoàn hảo, yêu thương lẫn nhau và và có sự tương giao
mật thiết với Chúa.

Ngày xưa không có "Khủng hoảng bản sắc".
Không chỉ loài người chúng ta cảm thấy mãn nguyện và hài lòng về sự tồn tại của mình
trên thế gian này - mà cả Thiên Chúa cũng rất hài lòng về chúng ta! Chúng ta biết được
điều này vì Kinh thánh đã nói, sau khi tạo ra con người thì Chúa thấy mọi việc đều hoàn
hảo. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. (Sáng thế ký 1,31) Khi
chúng ta còn nghe theo lời Chúa ở trong vườn địa đàng, thì chúng ta sống hạnh phúc
và hoà hợp với Chúa. Chúng ta biết mình là ai và hiện diện trên thế gian để làm gì.
Nhưng cuộc sống hôm nay của chúng ta hoàn toàn thay đổi. Tại sao lại như vậy? Có
chuyện gì đã xảy ra?

5. Thảm họa lớn nhất trong lịch sử thế giới.
Loài người chống lại Thiên Chúa.

Thảm họa lớn nhất mà loài người đã trải qua là gì?
Nhiều tiêu đề trên báo chí, đài phát thanh hay truyền hình luôn nhắc nhỏ chúng ta rằng,
thế giới không ổn định. Rất đơn giản khi chúng ta phàn nàn về bạo lực, bất công, sự
hỗn loạn và sai lầm trong xã hội; nhưng trước khi kết tội người khác, chúng ta nên tìm
hiểu về nguyên nhân thật sự. Trong Kinh thánh nói rằng:
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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. (Rô ma 5,12)

Chúa chỉ giới hạn một điều.
Tổ tiên của chúng ta, những người đầu tiên (Adam và Êva), được sống trong sự tự do.
Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều
thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. (Sáng thế ký
2,16-17) Chúa muốn thử thách chúng ta, để chúng ta khẳng định niềm tin vào Chúa và
chứng minh mình xứng đáng với sự tự do mà Chúa ban cho. Nhưng ma quỷ đã cám dỗ
Êva và khiến nàng không tuân phục lời Chúa. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn
ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng
gần mình, chồng cũng ăn nữa. (Sáng thế ký 3,6)

Chính vào lúc đó "tội lỗi đã
đến thế gian".
Vì cố ý bất tuân nên Adam và Êva đã
bị chia cách khỏi Chúa. Từ đó, có một
bức tường ngăn cách Chúa với loài
người. Thay vì yêu mến Chúa, họ lại
sợ Ngài. Lối chiều, nghe tiếng Giêhô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua
vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa
bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức
Chúa Trời. (Sáng thế ký 3,8) Thay vì
được an toàn, bình yên và hạnh phúc,
vì tội của mình nên họ sống trong sợ
hãi và mặc cảm.

Chia cách là cái giá phải trả.
Chúa đã nói, một khi loài người không nghe lời Chúa thì Ngài sẽ không ở cùng, và điều
đó đã ứng nghiệm. Chúng ta đã xa rời Chúa từ thời điểm khủng khiếp đó, và phần linh
của chúng ta đã chết. Từ đó,dẫn đến cái chết về thể xác. Nhưng không chỉ có vậy: Tội
lỗi của Adam và Êva đã truyền lại cho loài người. Và cho đến tận bây giờ. Thế thì, bởi
một người mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, nên sự chết trải
trên mọi người, vì hết thảy đều có tội. (Rô ma 5,12) Bạn lưu ý câu "tất cả". Không trừ
một ai.Chúng ta là tội nhân và chúng ta sẽ chết. 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. (1
Giăng 1,8) Cuộc đời của chúng ta đã chứng minh những lời trong Kinh thánh là chuẩn
xác.

Cuộc sống của chúng ta có đẹp lòng Chúa không?
Bạn có luôn trung thực, yêu thương và không vị lợi-có sống hoàn toàn vô tội hay
không? Chúa có câu trả lời cho câu hỏi này - và bạn, nếu bạn trung thực, bạn cũng có
câu trả lời.
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Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời. (Rô ma
3,23) Mỗi người đều là tội nhân - từ khi sinh ra, từ bản chất tự nhiên cho tới những hành
động và quyết định của mình. Bởi vậy, bạn nên đối đầu với sự thật và hậu quả của nó.

6. Cuối cùng là sự tuyệt vọng.
Loài người là nô lệ cho tội lỗi.

Sự hư mất.
Khi chúng ta bị bệnh, ta sẽ đặt ngay câu hỏi: "Bệnh có nặng không?". Đúng ra chúng ta
ta phải đặt câu hỏi này ở "căn bệnh Tâm linh - tội lỗi". Chúng ta sẵn sàng công nhận,
mình là "Tội nhân", vì có thể chúng ta không biết ý nghĩa của điều đó. Chúng ta chỉ đề
cập đến sự không hoàn hảo của con người hoặc trốn tránh sau câu "Ai cũng có tội!".
Nhưng với sự giải thích này làm chúng ta đi lệch với câu hỏi thực sự: Bệnh tâm linh của
chúng ta nặng tới mức nào? Kinh Thánh sẽ cho chúng ta thông tin này.

Kinh thánh nói, loài người
chúng ta không có gì tốt.
Điều đó không có nghĩa là, chúng ta
không thể làm tốt. Nhưng Kinh thánh
đã nhấn mạnh rằng tội lỗi đã xâm
nhập vào mọi ngóc nghách trong con
người của chúng ta - từ Suy nghĩ,
Cảm xúc, Ham muốn, trong Lương
tâm, Lý trí và cả trong trí Tưởng
tượng. Lòng người ta-trái tim-là dối
trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa. Ai
có thể dò thấu được? (Giê rê mi 17,9)
Nguyên nhân cơ bản không phải là,
những gì ta đang làm và có thể xin lỗi.
Nguyên nhân chính là, bản chất của chúng ta. Loài người vẫn cứ lại phạm tội, bởi vì
chúng ta bị chính bản chất của mình cám dỗ. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát
xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác,
xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. (Mác 7,21-22)
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Trong mắt Chúa thì mọi tội lỗi đều xấu.
Chúng ta thấy rằng, những lời trong Kinh thánh đã liệt kê mọi mặt trong cuộc sống con
người từ suy nghĩ, lời nói và hành động. Đôi khi chúng ta quan niệm về tội lỗi rất giới
hạn như giết người hay trộm cướp. Nhưng Kinh thánh không cho phép giới hạn về sự
hiểu biết của chúng ta với tội lỗi. Tất cả, nếu không nằm trong khuôn mẫu của Chúa, là
Tội. Tất cả những lời nói, việc làm hay suy nghĩ không lành mạnh, là Tội. Và thành thật
mà nói: Ai có thể nói: Ta đã luyện sạch lòng mình, Ta đã trong sạch tội ta rồi?
(Châm ngôn 20,9) Bạn chăng?

Tội lỗi là sự nổi loạn chống lại Chúa và quy luật của Ngài.
Ai phạm tội tức là chống lại Chúa và luật pháp của Ngài; và sự tội lỗi tức là sự trái
luật pháp. (1 Giăng 3,4) Không có luật lệ nào buộc chúng ta phải dối trá, lừa gạt, suy
nghĩ không trong sáng hay làm điều tội lỗi. Bạn tự quyết định cho bản thân. Khi chúng ta
không tuân theo sư sắp xếp tốt đẹp của Chúa, và như vậy không tôn trọng Chúa, thì
thật là tệ hại và Chúa không dễ dàng bỏ qua. Đức Chúa Trời là quan án công bình.
(Thi thiên 7,12) Trong mắt Chúa tội lỗi không thể dấu kín. Chúng ta có thể tin chắc rằng
không có tội nào mà không bị trừng phạt. Một phần tội lỗi đã chịu sự trừng phạt trên
cuộc sống hiện tại. Nhưng hình phạt cuối cùng sẽ diễn ra sau khi chết, ngay Ngày
Phán Xét Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức
Chúa Trời. (Rô ma 14,12)

7. Tương lai của chúng ta không có Chúa.
Loài người dẫn đến sự hư mất đời đời.

Chúng ta đã có nhiều quan niệm khác nhau, về những gì xảy ra khi chúng ta chết. Có
người cho rằng, tất cả sẽ qua đi, chết là hết; một số người khác tin rằng, chúng ta sẽ
được lên Thiên đàng. Lại có những người tin rằng họ sẽ đến một nơi nào đó, và sẽ
được rửa sạch tội lỗi để lên Thiên đàng. Nhưng tất cả những điều trên đều không có
trong Kinh thánh.

Lời của Chúa rất khác và rất rõ ràng.
Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. (Hê bơ rơ 9,27)
Ai đã có mối quan hệ mật thiết với Chúa, sẽ được cất lên trời để sống đời đời trong sự
hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời. Những người còn lại thì bị đưa đến một nơi
Vĩnh cửu khác. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh
hiển của quyền phép Ngài. (2 Thê sa lo ni ca 1,9) Kinh thánh dùng từ "Địa ngục" để nói về
điều này.
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Địa ngục là có thật.
Địa ngục không phải do Nhà thờ tự tạo
ra.Thậm chí trong Kinh thánh thường nói về địa
ngục hơn Thiên đàng. Ngày trước Chúa Jesus
đã từng hỏi những người đạo đức giả:
Thế nào mà các ngươi tránh khỏi sự đoán
phạt nơi địa ngục được? (Ma thi ơ 23,33)
Đây không chỉ là một câu hỏi hùng biện. Chúa
Jesus đã nói: Song ta chỉ cho các ngươi biết
phải sợ ai: phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có
quyền bỏ xuống địa ngục. (Lu ca 12,5)

Địa ngục là một nơi khủng khiếp.
Có rất nhiều hình ảnh mô tả nơi này. Những hình ảnh về một nơi đau đớn. Ở đó là nơi
tăm tối và lửa ngục hình. Họ quăng chúng vào lò lửa. Tại đó, chúng sẽ khóc lóc rên
xiết. (Ma thi ơ 14,42) Đây là nhưng lời nói khó nghe, nhưng đó là sự thật. Những người ở
đó, đang chịu sự trừng phạt của Thiên Chúa. Ở đó không có sự tốt lành và cũng không
có bất kỳ sự giúp đỡ nào.

Địa ngục là nơi cuối cùng.
Từ địa ngục không có lối ra và đường về, vì vậy không có lối thoát. Điều đó có nghĩa là,
loài người sau khi chết không thể lựa chọn giữa Địa ngục hay Thiên đàng. Vả lại, có
một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không
được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. (Lu ca 16,26) Hoảng sợ, sự cô
đơn và đau đớn trong địa ngục không phải để cải tạo con người, mà đó là hình phạt đời
đời.

Địa ngục là nơi bạn tự chọn.
Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về
ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là Đấng
sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. (Rô ma 2,5-6) Dù là Thiên đàng
hay địa ngục là do bạn chọn. Cơn thịnh nộ của Chúa sẽ đến, với những kẻ đã nghe lời
xúi giục mà chối bỏ Chúa cứu thế Jesus. Họ đã từ chối sự cứu chuộc của Chúa. Họ
muốn sống mà không cần có Chúa; và Ngài tôn trọng quyết định của họ. Vậy chúng ta
không thể trách Chúa không công bình.

Dọa dẫm hay tình yêu thương?
Người tin Chúa đôi khi bị cho rằng, họ dùng "Tội lỗi" và "Địa ngục" để dọa dẫm. Chúa
nên làm gì đây? Ngài nên để cho loài người chạy theo tai họa? Đó là tình yêu chăng?
Kinh thánh đã cho chúng ta thấy động lực của Chúa: Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở
trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi. (Khải huyền 3,19) Với những
cảnh báo về Địa ngục mong bạn hãy suy nghĩ thêm về đời sống của mình.
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8. Tôn giáo không thì chưa đủ.
Chúa cứu thế Jesus là chìa khoá.

Chúng ta "ngoan đạo quá".
Trong tất cả các nền văn hoá, đã có hàng trăm nỗ lực để đáp ứng mong muốn được
hoà hợp với Đức Chúa Trời. Sự tìm kiếm của chúng ta hướng tới và tôn sùng mặt trời,
mặt trăng và các ngôi sao; hay đất, lửa và nước, các tượng bằng gỗ, đá hay kim loại;
thậm chí cả loài cá, chim và những con thú khác. Loài người thờ cúng vô số thần linh.
Kể cả những thứ tưởng như vô tri như tiền bạc, hay tình yêu cũng mau chóng được tôn
thờ. Khi ta nhìn các thần này, thì không thấy ai, để cố vấn cho ta. Không một thần
nào cho ta câu trả lời. Bọn chúng là một lũ lừa gạt. Trong nó không có sự sống.
Những thần này là một lũ vô tri và trống rỗng. (Ê sai 41,28-29)

Tôn giáo không thể xoá bỏ tội
lỗi.
Giáo hội nên giúp mọi người gắn kết với
Chúa. Nhưng ở đó họ đòi hỏi chúng ta
phải nỗ lực để thoát khỏi tội lỗi, nhưng
không bao giờ có kết quả. Tại vì sự sống
đạo tốt nhất của chúng ta cũng thiếu kém
và như vậy chưa đủ trước Chúa. Chúa đòi
hỏi sự trọn vẹn. Những sự cố gắng và kinh
nghiệm sống đạo bằng xác thịt - như rửa
tội, đi lễ, cầu nguyện, xử dụng thời gian và
sức khoẻ để hầu việc Chúa, đọc kinh thánh
... vv...- cũng không cứu được tội nào của
chúng ta.

Dù chúng ta làm nhiều điều tốt cũng không thể quân bình được với
những việc xấu mình đã làm.
Nếu bạn muốn đến với Chúa, bạn cần có sự tin tưởng vào sự mời gọi của Jesu. Chỉ
bằng sự nỗ lực của bản thân, bạn không thể đến cùng Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi
việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. (Ê phê sô 2,9)

Tôn giáo không thể thay đổi bản chất tội lỗi của con người.
Vấn đề chính không phải là chúng ta nên cư xử như thế nào, mà đó chỉ là triệu chứng.
Khi chúng ta đi nhà thờ hoặc tham gia các hoạt động tôn giáo, có thể ta có được cảm
giác tốt. Nhưng cảm giác này không thể thay đổi được bản chất thực sự của chúng ta.
Từ khi sinh ra chúng ta đã mang đầy tội lỗi. Ai có thể khiến người ô uế trở thành
trong sạch? Không một ai! (Gióp 14,4)
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Rất tốt - nhưng chưa đủ.
Đi lễ nhà thờ hay đọc kinh thánh thì đâu có gì sai. Ví dụ như đi thờ phượng, đọc kinh và
cầu nguyện. Chúa còn yêu cầu chúng ta nữa kìa. Nhưng những bài tập đó không làm
chúng ta trở thành Ki Tô hữu (Christ).

9. Chúa đặt để mối quan hệ với chúng ta.
Đấng cứu thế bày tỏ sự độc nhất của ngài.

Nếu những việc lành chúng ta làm vẫn không cứu được bản thân mình, thì làm sao
chúng ta lên Thiên đàng được? Không còn cơ hội nào cho chúng ta sao? Để trả lời
được câu hỏi này, chúng ta cần phải hiểu rõ, về sự chết của Chúa Jesu, và ý nghĩa sự
chết của Ngài đối với chúng ta như thế nào.

Vì Chúa là đấng công bình và thánh
khiết, nên ngài phải phạt tội của chúng
ta.
Nhưng kinh thánh nói rằng: Chúa là tình yêu
thương. (1 Giăng 4,8) Chúa ghét tội lỗi, nhưng ngài
yêu thương tội nhân và muốn tha tội cho họ. Nhưng
làm sao chúng ta có thể biết được Ân Huệ này, nếu
như theo luật pháp của Chúa thì linh hồn và thể xác
của chúng ta đáng tội chết? Chỉ đức Chúa có thể giải
quyết được nan đề này - và ngài trao nó cho một
người là đấng Cứu thế Jesus. Đức Chúa Cha đã sai
Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian. (1
Giăng 4,14)

Con trai của Chúa mang hình thể loài người.
Mặc dù Jesus hoàn toàn làngười như chúng ta, nhưng Ngài vẫn giữ bản chất thánh của
ngài. Vì trong ngài có đầy đủ các đức tính của Đức Chúa Trời. Chỉ qua ngài mới
thật sự nhận biết Chúa Cha, vì Chúa Cha luôn đầy dẫy trong Chúa Con. (Cô lô se 2,9)
Chúa Jesus là duy nhất. Kinh thánh đã nói nhiều về điều này.

Sự ra đời của Ngài là độc nhất.
Ngài không có cha bằng xác thịt. Bởi quyền năng của thánh linh mà Jesus được hình
thành trong thân thể người nữ đồng trinh. Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và
quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh
sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời. (Lu ca 1,35)
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Lời của Ngài là độc nhất.
Người ta rất đỗi ngạc nhiên về cách giảng dạy của ngài vì lời ngài đầy uy quyền.
(Lu ca 4,32).

Phép lạ của Ngài là độc nhất.
Khi Chúa Jesus được hỏi về nguồn gốc của Ngài, Ngài đã cho thấy công việc đã làm.
Người mù sáng mắt, người què đi được, người phong cùi được sạch, người điếc
nghe được, người chết sống lại. (Ma thi ơ 11,5)

Cuộc đời của Ngài là độc nhất.
Chúa Cứu thế Jesus cũng bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song
chẳng phạm tội. (Hê bơ rơ 4,15) Kinh thánh đã khẳng định, Chúa Jesus là người duy nhất
tuân theo luật pháp của Chúa Trời trọn vẹn. Do đó, Ngài sẽ không phải chịu hình phạt
cho tội lỗi hoặc sự chết. Tuy vậy Ngài vẫn bị bắt vì lời tố cáo giả tạo. Vì những kẻ làm
chứng dối nên Ngài bị kết án và cuối cùng bị đóng đinh trên một ngọn đồi tại Jerusalem.
Nhưng cái chết của Ngài không phải (sự xui xẻo). Người đó bị nộp, theo ý định trước
và sự biết trước của Đức Chúa Trời. (Công vụ các sứ đồ 2,23) Chúa Cha đã sai Con
xuống với mục đích là gánh lấy hình phạt cho tội lỗi của thế gian và Chúa Jesus đã tình
nguyện làm theo ý Cha. Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc
mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều
người. (Ma thi ơ 20,28) Cái chết của Ngài cũng là độc nhất và đầy ý nghĩa như cuộc đời
của Ngài. Con đường cứu chuộc của Cứu Chúa Jesus đã được tóm tắt trong lời kinh
thánh: 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)
Chú thích: Các thông tin về Chúa Cứu Thế Jesus bạn có thể đọc trong bốn sách đầu
tiên của Kinh Thánh Tân Ước.

10. Tình yêu của Chúa rõ ràng.

Cứu Chúa Jesus hy sinh tất cả cho chúng ta.

Có rất nhiều điều để nói về Chúa Jesus. Về phép lạ của Ngài, về đời sống gương mẫu.
Nhưng đỉnh cao của tất cả mà kinh thánh nhắc đến đó là sự Chết và sự Sống lại của
Ngài. Điều đó có gì đặc biệt mà kinh thánh luôn nhấn mạnh? Câu trả lời là: Ngài chết
thay cho chúng ta, gánh mọi tội lỗi cho chúng ta được Cứu.

Jesus chết thay cho chúng ta.
Trước sự thánh khiết của Chúa Cha thì tội nhân đang mang tội lỗi và bị hư mất. Vì Chúa
yêu cầu mọi tội lỗi đều phải chịu sự trừng phạt. Nhưng thay vì lên án chúng ta, trong
kinh thánh đã nhắc chúng ta một con đường tuyệt vời: Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng
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yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ vì
chúng ta chịu chết. (Rô ma 5,8) Và Con trai của Chúa Trời đã tình nguyện cứu chúng ta.
Ngài đã thế chỗ, để trả giá cho tội lỗi chúng ta. Ngài, đấng công chính, chịu chết thay
cho kẻ phạm tội, và một lần duy nhất vĩnh viễn. (1 Phi e rơ 3,18) Đây, Tình yêu Thiên
Chúa đã bày tỏ ra.

Jesus chết vì gánh đầy tội của chúng ta.
Ở đây ta thấy sự thánh thiện của Thiên Chúa. Sự
chết của Đấng Cứu Thế không phải "đóng kịch".
Hình phạt của tội lỗi phải trả đầy đủ. Jesus đã phải
chịu sự đau đớn, hành hạ khủng khiếp. Lúc bị treo
lên Thập tự giá, Ngài kêu lên: "Lạy cha, lạy cha,
sao Ngài lìa bỏ con?" (Mác 15,34) Chính ngay thời
điểm khủng khiếp này Chúa Cha đã quay lưng lại
với Con trai yêu dấu của Ngài. Và đã chịu hình
phạt của sự chia ly. Khi Jesus thế chỗ cho chúng
ta, thì Ngài đã chịu trách nhiệm về tội lỗi chúng ta,
như thể do chính Ngài gây ra vậy.

Jesus chết để cứu chúng ta.
Vào ngày thứ ba khi Chúa Cha gọi Cứu Chúa Jesus sống lại từ cõi chết, Ngài đã chấp
nhận sự dâng mình của Chúa Jesus là để bồi thường tội lỗi của chúng ta. Qua Thánh
linh Ngài được chỉ định làm Con Thượng Đế, với quyền năng cao cả, chứng tỏ
bằng việc Ngài sống lại từ kẻ chết. (Rô ma 1,4)
Nhưng tất cả những điều này có ý nghĩa gì với bạn? Làm sao để bạn có thể hoà thuận
với Chúa? Làm sao để Chúa Cứu Thế cứu được bạn?

11. Quyết định của tôi.
Tìm sự cứu rỗi.

Bạn có muốn được cứu rỗi?
Bạn có muốn hoà hợp với Chúa không? Nếu Chúa đã chỉ cho bạn thấy đời sống của
mình trống rỗng và nếu bạn muốn được cứu, thì bạn phải ăn năn trở lại cùng Thượng
Đế và tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu chuộc chúng ta. (Công vụ các sứ đồ 20,21)
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Trở về với Chúa.
Đó sẽ là một cuộc sống hoàn toàn mới. Sự thay đổi trong thái độ của bạn là cần thiết.
Bạn phải thừa nhận rằng mình có tội, vì đã chống nghịch với Chúa của tình yêu thương
và đầy sự thánh khiết. Tấm lòng chúng ta phải thay đổi, và cảm nhận rõ ràng - xấu hổ
về những lỗi lầm đó. Sau đó bạn phải sẵn sàng từ bỏ tội lỗi để đưa cuộc đời mình sang
hướng mới. Chúa kêu gọi loài người quay về với Ngài Tôi bắt đầu khuyên mọi người
phải ăn năn, trở về cùng Thượng Đế và chứng tỏ mình đã thực sự thay đổi qua
hành động. (Công vụ ...26,20)

Trở về với Chúa có nghĩa là:
chuyển hướng mới.
Sau đó hết lòng cố gắng, sống đẹp ý
Chúa. Có nghĩa là, tuyên xưng với cả
tấm lòng. Ngài là Đấng Christ, con
Đức Chúa Trời hằng sống. (Ma thi ơ
16,16) Điều căn bản là bạn hoàn toàn
tin vào Cứu Chúa Jesus, người đã bỏ
mình vì bạn. Trong khi chúng ta
không thể tự cứu mình được thì đúng
lúc ấy, Chúa Cứu Thế đã chịu chết vì chúng ta, mặc dù chúng ta đang sống như
thù nghịch với Ngài. (Rô ma 5,6)

Tự đánh lạc hướng.
Lòng tự cao và bản chất tội lỗi của bạn chắc chắn đã nói với bạn rằng mình sống mẫu
mực và ngoan đạo. Nhưng bạn không có cách nào khác. Bạn không thể đặt niềm tin
của mình vào ai khác ngoài đấng Cứu thế, vì chỉ có Ngài mới cứu được bạn. Vì Cứu
Chúa Jesus sống vĩnh cửu và cứu rỗi một cách trọn vẹn những người đến với
Đức Chúa Trời qua ngài. (Hê bơ rơ 7,25)

Hành động theo ước muốn.
Nếu Chúa đã chỉ cho bạn thấy, bạn cần gì, và bạn mong muốn được quay trở về với
Ngài, thì bạn hãy hành động ngay bây giờ! Nhưng hành động thế nào đây? Hãy thú
nhận với Chúa, bạn có tội và đang tuyệt vọng. Xin với Chúa hết lòng, để Ngài cứu bạn.
Bạn cũng cầu nguyện xin Chúa làm chủ đời mình, và giúp cho bạn từ bỏ tội lỗi để sống
đẹp ý Ngài.

Một lời cầu nguyện chân thành có thể giống như sau:
Lạy Chúa, con đã nhận ra rằng bấy lâu nay con sống mà không biết Chúa và vì tội lỗi
mà con xa cách Ngài. Xin hãy tha thứ cho tội của con. Con Cám ơn Cứu Chúa Jesus vì
sự hy sinh của Ngài, đã chết vì con và đã sống lại. Con mong muốn kể từ bây giờ Ngài
là chủ đời sống của con. Cảm Tạ tình yêu của Ngài đã cho con. AMEN.
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Chúa luôn giữ lời hứa.
Nếu miệng ngươi xưng nhận: "Đức Giê-su là Chúa" và lòng ngươi tin rằng Đức
Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. (Rô ma 10,9) Ai thật
sự tin Chúa Jesus là Đấng Cứu Chuộc và nhận biết Ngài là Chúa (là chủ) thì lời hứa
này sẽ được dành cho người đó.

12. Tận hưởng cuộc sống mới.

Những bước đầu tiên trong đời sống là Kito hữu.

Nếu bạn đặt niềm tin vào Cứu Chúa Jesus, thì trước Chúa bạn đã trở nên một con
người mới. Việc này giống như sự tái sinh. Điều này giải thích về một quan hệ với Chúa
hoàn toàn mới. Kinh thánh gọi đó là "công bằng".

Bạn có sự Bình an với Chúa.
Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức
Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. (Rô ma 5,1)

Nhờ Cứu Chúa mà tội lỗi chúng ta được sạch.
Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng, rằng ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài được tha
tội. (Công vụ các sứ đồ 10,43)

Bạn thuộc về gia đình của Chúa.
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài
ban cho quyền phép trở nên con cái
Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ
tin danh Ngài. (Giăng 1,12)

Sự sống đời đời của bạn đã
được bảo đảm.
Cho nên hiện nay chẳng còn có sự
đoán phạt nào cho những kẻ ở trong
Đức Chúa Jêsus Christ. (Rô ma 8,1)

Chính Chúa sẽ bước vào cuộc đời bạn thông qua Đức Thánh linh.
Sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong
Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã
hứa. (Ê phê sô 1,13) Tuyệt vời quá phải không? Bây giờ bạn có thể phát triển trong đời
sống tâm linh mới của mình. Bốn điểm sau đây là đặc biệt quan trọng:
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Cầu nguyện - Nói chuyện với Chúa hàng ngày.
Chúa sẽ rất vui, nếu bạn nói chuyện với Ngài. Vừa là người bạn cũng là người cha nên
Ngài quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuốc sống của bạn. Hãy trò chuyện với Ngài
về gia đình, công việc, niềm vui, nỗi buồn cũng như lo lắng, mơ ước của bạn. Cảm Tạ
Ngài về sự nhân từ và xin tha thứ khi bạn phạm tội. Chúa luôn lắng nghe bạn, sẵn sàng
tha thứ và gạt tội lỗi của bạn sang một bên. Bạn có thể xưng tội với Chúa mỗi ngày. Vì
dù bạn đã là con cái Chúa cũng không thể hoàn hảo. Còn nếu chúng ta xưng tội
mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta
sạch mọi điều gian ác. (1 Giăng 1,9) Khi bạn cầu nguyện, không nhất thiết bạn phải đúng
giờ hay đúng nơi đúng chỗ - nhưng hai điều này có thể giúp bạn yên tĩnh đến với Chúa
và nghe được tiếng của Ngài. Chúa muốn ban ơn cho bạn khi cầu nguyện- do đó bạn
nên cầu nguyện thường xuyên.

Kinh thánh - Hãy dùng lời Chúa làm nền tảng cho cuộc sống của
bạn.
Chúa muốn chia sẻ với bạn, về ý của Ngài. Ngài có thể bày tỏ bằng nhiều cách khác
nhau. Đặc biệt bạn sẽ nghe được tiếng Chúa khi nghe, đọc kinh thánh. Qua đó bạn sẽ
ngày càng hiểu rõ thêm về Chúa và chương trình tốt đẹp Ngài dành cho bạn. Hãy tìm
biết những điều làm đẹp lòng Chúa. (Ê phê sô 5,10) Bạn nên bắt đầu với một trong các
sách Phúc Âm Tân Ước, như Lu ca - Tin lành. Sau đó bạn có thể đọc các thư gửi cho
người La mã, được mô tả rất sống động về ý nghĩa và mục đích cuộc sống chúng ta.
Chính Thánh linh Chúa sẽ hướng dẫn bạn trong việc đọc lời Chúa. Bạn sẽ nhận ra,
rằng, càng ngày bạn càng hiểu biết thêm hơn về Chúa.

Cộng đồng - Bạn nên tìm
các thân hữu trong
Chúa,để họ nâng đỡ bạn
trong đời sống Đức tin.
Chúa mong muốn, chúng ta
không độc hành đi trong cuộc
sống, mà nên cùng những anh
em trong hội thánh gặp nhau và
xây dựng một quan hệ yêu
thương. Các bạn có thể học hỏi
lẫn nhau, cùng nhau nghe lời
Chúa, đồng hành với nhau cùng
đem thông điệp yêu thương của
Chúa cho người khác. Bạn bè
trong Chúa cần đến nhau. Do đó: Hãy tham gia vào một hội thánh và trải nghiệm bản
thân, về sự hợp nhất làm bạn thêm hơn trong đức tin. Ở đó bạn cũng sẽ tìm thấy niềm
vui, những ân tứ và khả năng Chúa ban cho bạn sẽ được xử dụng cho mọi người. Với
Chúa điều đó rất quan trọng, và Ngài đã cảnh báo. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ
quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần
chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy, vì ngày Chúa sắp đến. (Hê bơ rơ
10,25)
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Phục vụ - Hãy bày tỏ cuộc sống của bạn thay đổi từ khi có Chúa.
Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Đức
Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giêhô-va, Đức Chúa Trời ngươi. (Phục truyền luật lệ ký 10,12) Sống đẹp lòng Chúa nên là
mục tiêu cao nhất. Ngoài ra bạn nên quan tâm, để ý đến năng khiếu của mình điều nào
có thể phục vụ Chúa tốt nhất. Chúa muốn: Vì chúng ta là tác phẩm Ngài làm ra, đã
được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành. (Ê phê sô 2,10)
Bạn hãy sẵn sàng kể cho người khác những gì Chúa đã làm cho bạn. Đây không những
là nhiệm vụ của chúng ta, vì lòng tin với Chúa, mà còn là một kinh nghiệm lạc quan tươi
mới. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là dân thánh, là dân thuộc về
Đức Chúa Trời. Vậy anh em nên rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra
khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. (1 Phi ê rơ 2,9)
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