GOD KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ ĐƠN GIẢN
Giới thiệu
The Bible is very clear that you can know for sure that when you die that you can go to heaven. The
question is do you believe what God says in his word.

I John 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
It is not hard to admit that we all have done things that we know is wrong, but yet we do them anyway.
That is called sin! We all are guilty of it we have been doing it since we were born.

Romans 3:10 như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng
không.
Romans 3:23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,
Romans 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.

Chúng tôi là tất cả những người tội lỗi!

II Có một giá cho tội lỗi
Romans 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.

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.
Khải Huyền 20:11-15
Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Ðấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng
còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy
công việc mình làm. Ðoạn, Sự Chết và Aâm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào
không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.

III Chúa Kitô đã chết cho tội lỗi của chúng tôi
Romans 5:6 Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Ðấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội.
Romans 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.
Romans 14:9 Ðấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống.
Romans 6:23
chúng ta. “

“nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa

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!
Salvation is trusting and receiving Jesus Christ as your Savior. It's trusting in the fact that Jesus Christ died on
the cross of Calvary to pay for your sins! It's realizing there is absolutely nothing whatsoever you can do to save
yourself and completely trusting in Jesus Christ to save you! It's not any church that saves. It's not any baptism,
not good works, not sacraments, not repenting, not praying through, not living a good life — IT'S NOT
ANYTHING YOU CAN DO!

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
Romans 4:24 nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sự được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ
tin Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết,
Romans 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).
If you just prayed that prayer — according to the Word of God — YOU ARE SAVED!
HALLELUJAH!
You say, but I don't feel any different. Guess what? Your salvation does not depend on your feeling. It ALL
depends on doing what God SAID!
God said if you receive and trust in Jesus Christ you are saved. Notice it does NOT say you "might" or "could"
be saved — but "shall be saved". YOU ARE SAVED!

Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Romans 10:13
Didn't you just believe on the Lord Jesus Christ? Look at what John 3:36 says! It says you HATH
EVERLASTING LIFE! Not "maybe" or "hope so" — BUT HATH — YOU ARE SAVED!

Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng
cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. John 3:36
Friend, if you prayed the prayer and received Jesus Christ — YOU ARE SAVED! You did what God said —
AND GOD CANNOT LIE!
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