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PHÚC ÂM CỦA JÊSUS CHRIST

ứ điệp trọng tâm của Cơ Đốc giáo là Phúc âm của Jêsus
Christ. Chữ Phúc âm nghĩa là “tin lành”. Cơ Đốc giáo cho

chúng ta biết về tin lành tuyệt vời nhất qua mọi thời đại! Kỳ thực,
Cơ Đốc giáo cho ta biết giải pháp duy nhất để xử lý những vấn
đề cấp bách nhất. Không có chương trình giáo dục, chính thể,
hoặc liệu pháp tâm lý nào có thể chỉ ra vấn đề cốt lõi của loài
người. Cho dù sự khôn ngoan của loài người có thể tìm được
rất nhiều ích lợi chỉ là tạm thời cho mình, thì lịch sử cũng đã cho
thấy sự sa sút của loài người trong việc chỉ ra tội lỗi và sự đồi
trụy lan tràn trong thế giới đang rên xiết của chúng ta.

Phúc âm cho biết rằng Đức Chúa Trời đã đến và dựt lấy sự
đắc thắng cho loài người. Đó mới đích thực là tin lành, bởi vì
chúng ta chẳng làm gì được và cũng không thể làm nỗi, nhưng
Đức Chúa Trời đã làm rồi và sẽ làm nữa vì chính con dân của
Ngài. Phúc âm cho ta biết có một sự can thiệp từ trời trong thế
giới tuyệt vọng của loài người.

Phúc âm công bố tin lành về sự giáng sinh của Chúa Jêsus.
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Hơn 2000 năm trước, dưới thời kỳ đỉnh cao của đế quốc La-mã,
Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến trong lịch sử loài người để
cứu chuộc mọi người từ mọi dân khỏi tội lỗi và tình trạng xấu xa
của họ. Đấng Christ được hoài thai bởi Thánh Linh của Đức
Chúa Trời trong tử cung của một trinh nữ và Con người được
sinh ra gọi là Jêsus người Na-xa-rét.

Chúa Jêsus đã đến để gánh hết tội lỗi của những người
nam và người nữ bất toàn, để phó chính mạng sống của Ngài
làm của lễ chuộc tội thế cho chúng ta. Sự chết của Ngài đã làm
thoả mãn sự công chính mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi tội nhân
và nhờ Ngài mà Đức Chúa Trời tha tội cho họ. Ba ngày sau khi
chết Ngài đã sống lại để chứng minh rằng Ngài là Con Đức
Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã chấp nhận sự chết của Ngài làm
giá chuộc mọi tội lỗi của chúng ta. Giờ đây, muôn dân được tha
tội, được phục hoà với Đức Chúa Trời và nhận được sự sống
đời đời khi họ đặt niềm tin vào Chúa Jêsus. Bởi công tác cứu rỗi
vĩ đại này mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết Ngài là ai.
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ĐẶC TÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

ể hiểu được Phúc âm, chúng ta phải hiểu về Đức Chúa
Trời. Ngài không phải là một thế lực hay năng lực cao

siêu đâu đó ở ngoài kia, mà Ngài chính là Đấng Tạo Hoá và là
Chủ của mọi vật (Sáng thế ký 1). Kinh Thánh dạy chúng ta về
Đức Chúa Trời Ba Ngôi là: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và
Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 3:16-17; 28:19). Ngài là ba thân vị
khác nhau, nhưng là một hữu thể chứ không phải ba hữu thể
riêng biệt (Giăng 10:30-33). Cả ba thân vị là một hữu thể thiêng
liêng có cùng những phẩm tánh thiêng liêng. Vì Đức Chúa Trời là
Đấng duy nhất có những phẩm tánh ấy, nên Ngài có quyền đòi
hỏi một của lễ hy sinh để cứu chuộc tội nhân ra khỏi tội lỗi. Để
thấy được sự chết của Đấng Christ là cần thiết như thế nào,
chúng ta cần phải biết nhiều hơn về đặc tánh của Đức Chúa Trời
Ba Ngôi.

Đức Chúa Trời là sự yêu thương
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Kinh Thánh dạy chúng ta biết rằng: Đức Chúa Trời là sự yêu
thương (1 Giăng 4:8) và bởi tình yêu ấy mà Ngài đã phó thân
mình một cách tự nguyện để người khác được ích lợi. Chúng ta
cần hiểu rằng: tình yêu của Đức Chúa Trời không chỉ dừng lại ở
thái độ, cảm xúc hay việc làm của Ngài. Mà sự yêu thương là
một đặc tánh của Đức Chúa Trời - tức là bản chất vốn dĩ ở trong
Ngài. Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ tình yêu thương; mà Ngài
là sự yêu thương. Ngài là Cốt lõi để định nghĩa tình yêu là gì, tất
cả tình yêu thật đều ra từ Ngài là Cội rễ cuối cùng. Những từ
ngữ khác thường liên đới với tình yêu thương của Đức Chúa
Trời là nhân từ, thương xót, ân điển và kiên nhẫn. Cho dù chúng
ta đã nghe hay nghĩ gì trước đây, thì Lời vững chắc của Kinh
Thánh nói rằng: Đức Chúa Trời là sự yêu thương!

“Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức
Chúa Trời là sự yêu thương” (1 Giăng 4:8).

“Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm
nóng giận, và đầy sự nhân từ” (Thi thiên 103:8; cũng
xem Xuất Ê-díp-tô-ký 34:6; Thi thiên 86:15; 145:8).

“Dầu vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho
các ngươi; Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các
ngươi” (Ê-sai 30:18).

“Mọi ân-điển tốt-lành cùng sự ban-cho trọn-vẹn đều
đến từ nơi cao và bởi Cha sáng-láng mà xuống, trong
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Ngài chẳng có một sự thay-đổi, cũng chẳng có bóng
của sự biến-cải nào” (Gia-cơ 1:17)

Đức Chúa Trời là thánh khiết

Kinh Thánh dạy chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là thánh
(Ê-sai 6:3). Lời Chúa có chép về khái niệm “biệt riêng” hay “để
riêng”. Để nói về Đức Chúa Trời thì có hai ý quan trọng cần nhớ.

Thứ nhứt, Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết có nghĩa là
Ngài trên hết muôn vật và hoàn toàn khác xa mọi tạo vật. Ngoài
vẻ kiêu kỳ của muôn vật ra thì hết thảy mọi vật trên trời và dưới
đất đều chỉ là tạo vật. Chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời -
biệt riêng, siêu việt và vô song.

Thứ hai, Đức Chúa Trời là thánh có nghĩa là Ngài có sự cao
trọng hơn, hay tách biệt khỏi, sự bất toàn và tội lỗi của hết thảy
mọi loài. Đức Chúa Trời chẳng hề phạm tội, Ngài không ưa tội lỗi
và chẳng dính díu đến tội lỗi.

“Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay,
thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn-quân! Khắp
đất đầy-dẫy sự vinh-hiển Ngài!” (Ê-sai 6:3)

“Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối
tăm đâu” (1 Giăng 1:5)

“Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể
nhìn được sự trái ngược” (Ha-ba-cúc 1:13)
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“Chớ có ai đương bị cám-dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức
Chúa Trời cám-dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác
nào cám-dỗ được, và chính Ngài cũng không cám-dỗ
ai” (Gia-cơ 1:13)

“Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ;
Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa. Kẻ kiêu-ngạo
chẳng đứng nổi trước mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy
những kẻ làm ác” (Thi-thiên 5:4-5)

Đức Chúa Trời là công bình

Mấy từ “công bình” cho ta biết về bản tánh siêu việt của
Đức Chúa Trời. Theo Kinh Thánh, Đức Chúa Trời là Đấng công
bình tuyệt đối và mọi việc Ngài làm đều bày tỏ bản tánh của
Ngài trước sau như một. Chẳng có chi tiết nào sai lệch hay
không đúng về bản tánh hoặc việc làm của Ngài. Chúa không
bao giờ hay chẳng làm việc gì trái với bản tánh của Ngài. Công
việc, điều răn và sự phán quyết của Ngài đều hoàn hảo đến
tuyệt đối.

“Vì Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài yêu sự công bình:
những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài” (Thi
thiên 11:7)

“Công việc của Hòn đá là trọn vẹn; Vì các đường lối
Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô
tội; Ngài là công bình và chính trực” (Phúc truyền 32:4)
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Sự công bình của Đức Chúa Trời không chỉ cho thấy bản
tánh của Ngài mà còn bày tỏ mối liên hệ của Ngài với tạo vật,
đặc biệt là loài người. Theo Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã bày
tỏ ý muốn của Ngài cho mọi người qua tạo vật (Rô-ma 1:20,32)
và qua lương tâm của họ (Rô-ma 2:14-16). Ngài cũng đã bày tỏ
chính Ngài qua Lời Ngài là Kinh Thánh (Thi thiên 19:7-11). Ngài
sẽ đoán xét mỗi người tuỳ theo những tiêu chuẩn đã được tỏ ra
cho họ. Rồi sẽ đến ngày Đức Chúa Trời đoán xét mỗi người tuỳ
theo những tiêu chuẩn khắt khe của sự công chính và sự công
bằng, tức là ban thưởng cho người đã làm việc lành và trừng
phạt kẻ ác.

“Nhưng Đức Giê-hô-va ngồi cai-trị đời đời; Ngài đã dự-
bị ngôi mình để đoán-xét. Ngài sẽ lấy công-bình đoán-
xét thế-gian, Dùng sự ngay-thẳng mà xử các dân-tộc”
(Thi thiên 9:7-8).

“Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến
nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng
vậy” (Truyền đạo 12:14; cũng xem Châm ngôn 5:21;
15:3; Hê-bơ-rơ 4:13).

“Ta, Đức Giê-hô-va, dò-xét trong trí, thử-nghiệm trong
lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết-quả
của việc họ làm” (Giê-rê-mi 17:10; cũng xem Hê-bơ-rơ
9:27)

Chúng ta phải luôn nhớ rằng sự đoán xét của Đức Chúa Trời
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không hề có sự bất công hay tàn nhẫn, mà ấy là kết quả từ bản
tánh công bình và quyền cai trị của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời
không xét đoán tội nhân thì Ngài không phải là Đấng yêu
thương, tốt lành, hay công bình. Một tạo vật phạm tội mà không
có sự dè dặt và không bị đoán phạt thì sẽ sớm tự hoại bản thân.

Bạn đã gặp Đức Chúa Trời như thế chưa? Nói về Đức Chúa
Trời là một chuyện, nhưng gặp gỡ vinh quang của Ngài trong
Kinh Thánh lại là chuyện khác. Cả Kinh Thánh cho ta biết Đức
Chúa Trời, còn loài người chỉ là hư không. Một góc nhìn rất nhỏ
về sự thánh khiết của Ngài cũng đủ khiến chúng ta phải hạ mình
và đe dọa chúng ta phải thay đổi. Từ ngày Đức Chúa Trời tạo
nên loài người trong buổi sơ khai, chúng ta chỉ mang ảnh tượng
và giữ vai trò quản gia của Ngài, còn Đức Chúa Trời là Đấng rất
lớn. Tuy nhiên, chúng ta sa ngã đến tột cùng vì đã phạm tội
chống nghịch với Đức Chúa Trời.
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BẢN TÁNH LOÀI NGƯỜI

ể hiểu và quý trọng Phúc âm, chúng ta không chỉ biết về
đặc tánh của Đức Chúa Trời mà cũng phải biết về bản

tánh của chúng ta [loài người] nữa. Những gì Kinh Thánh nói về
chúng ta không hề tâng bốc hay dễ nghe đâu, nhưng lại rất
chính xác.

Đạo đức của loài người bị băng hoại

Trước khi phạm tội, loài người được kể là cao quý, nhưng
tình trạng hiện nay của loài người là tuyệt vọng. Kinh Thánh dạy
rằng: khi được dựng nên, loài người được kể là tốt lành (Sáng
thế ký 1:26,31), nhưng hết thảy đều đã chết về thuộc linh (Ê-
phê-sô 2:1). Bản chất của loài người đã bị hư hoại, thiêng về
điều dữ và nghịch lại Đức Chúa Trời công bình.

Nhưng đây là điều duy nhất ta tìm được:

15



“Đức Chúa Trời đã dựng nên con người ngay thẳng,
nhưng chính họ đã tìm ra lắm mưu kế” (Truyền đạo
7:29).

“Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, và rất là xấu xa.
Ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9)

“Vì từ nơi lòng mà ra những ác-tưởng, những tội giết
người, tà-dâm, dâm-dục, trộm-cướp, làm chứng dối, và
lộng-ngôn” (Ma-thi-ơ 15:19)

“Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô-uế, mọi việc
công-bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy
đều héo như lá, và tội-ác chúng tôi như gió đùa mình đi”
(Ê-sai 64:6)

“Vì sự chăm về xác-thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi
nó không phục dưới luật-pháp Đức Chúa Trời, lại cũng
không thể phục được” (Rô-ma 8:7)

Các câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc có thể khiến ta
không vui; tuy vậy, bản cáo trạng về loài người được chỉ rõ qua
từng trang sử. Hơn nữa, nếu chúng ta thành thật với bản thân,
thì ta sẽ thừa nhận các câu Kinh Thánh nầy nói lên sự thật về
những suy nghĩ, lời lẽ và việc làm của chúng ta vẫn đang vi
phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô-ký 20:1-17;
cũng xem Ma-thi-ơ 5:21-48).
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Có tội và đáng bị phạt

Kinh Thánh dạy rằng: con người bề trong đã bị hư hoại khiến
chúng ta có những hành động đi ngược lại tiêu chuẩn công bình
của Đức Chúa Trời thánh khiết, công chính và yêu thương. Hết
thảy chúng ta, không trừ một ai, đều là tội nhân từ trong bản
chất cho đến việc làm. Tất cả đều có tội và không thể bào chữa
trước mặt Đức Chúa Trời.

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển
của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23)

“…vì không có người nào chẳng phạm tội...(1 Các-vua
8:46)

“Như có chép rằng: chẳng có một người công-bình nào
hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người
nào hiểu-biết, chẳng có một người nào tìm-kiếm Đức
Chúa Trời. Chúng nó đều sai-lạc cả, thảy cùng nhau ra
vô-ích; chẳng có một người làm điều lành, dẫu một
người cũng không (Rô-ma 3:10-12)

“Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật-pháp nói, là
nói cho mọi kẻ ở dưới luật-pháp, hầu cho miệng nào
cũng phải ngậm lại, cả thiên-hạ đều nhận tội trước mặt
Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:19)
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“Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài ghi khắc tội lỗi, thì Chúa
ôi, ai sẽ còn sống? (Thi thiên 130:3)

Hãy tra xét mình. Bạn [Tôi] có phải là tội nhân? Đây không
phải là câu hỏi để tìm kiếm khuyết điểm. Cũng không phải để
phát hiện mình có làm điều gì không tốt chăng! Bạn [Tôi] có biết
chính mình có tội và thường vi phạm luật pháp của Đức Chúa
Trời không? Đừng bào chữa. Đừng thể hiện mình là người tốt.
Nếu vậy thì Chúa Jêsus chẳng là gì cả đối với bạn, vì Ngài đã
đến để tìm tội nhân. Nhưng nếu bạn đau buồn vì biết mình có
tội, thì sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã giải quyết nan đề to
lớn của bạn một cách rất lạ lùng.
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T

3

SỰ DẰN CO RẤT LỚN

hật nhẹ lòng khi biết rằng Đức Chúa Trời là thánh và
công bình. Mọi thứ sẽ rất kinh khủng nếu Đấng toàn

năng đang cầm quyền cả vũ trụ là một kẻ tàn ác. Tuy vậy, sự tốt
lành của Đức Chúa Trời cũng khiến mấy kẻ hay nghĩ ngợi bị bối
rối. Nếu Đức Chúa Trời là tốt lành, Ngài sẽ làm gì với chúng ta là
những kẻ chẳng tốt đẹp? Đức Chúa Trời công bình và tốt lành
sẽ làm gì với loài người là những kẻ thường tập chú vào cái tôi,
hay làm điều ác và không có sự vâng lời? Nếu Đấng xét đoán cả
thế gian phải xử phạt chúng ta trong sự công chính, thì Ngài có
đoán phạt chúng ta tội chết không?

Những câu hỏi nầy khiến chúng ta gặp phải sự dằn co rất
lớn giữa triết lý và tôn giáo, đó là: Đức Chúa Trời là Đấng công
bình mà lại tha thứ cho những kẻ đáng tội chết sao? Đức Chúa
Trời thánh khiết mà lại làm bạn với tội nhân sao?
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“Ai xưng kẻ ác là công-bình, và kẻ nào lên án cho người
công-bình, cả hai đều lấy làm gớm-ghiếc cho Đức Giê-
hô-va” (Châm-ngôn 17:15)

“Trong buổi Ngài nhịn-nhục; tức là Ngài đã tỏ sự công
bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và
xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Jêsus” (Rô-
ma 3:26)
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N

4

CÂU TRẢ LỜI CHO SỰ DẰN CO RẤT LỚN

ếu Đức Chúa Trời quyết theo sự công bình của Ngài, thì
tội nhân phải chết. Nếu Đức Chúa Trời tha thứ cho tội

nhân, thì sự công bình của Ngài bị nhân nhượng. Câu trả lời cho
sự dằn co lớn nầy chỉ được tìm thấy trong Phúc âm. Vì Đức
Chúa Trời là Đấng công bình nên Ngài đã xử phạt loài người và
đòi họ phải dâng của lễ hy sinh để Ngài tha tội cho họ. Đức
Chúa Trời là Đấng yêu thương nên Ngài đã gánh thay tội lỗi của
loài người, chịu hình phạt và chịu chết thế cho chúng ta. Đức
Chúa Trời là Đấng công bình, muốn chúng ta phải dâng của lễ hy
sinh để được tha tội, đã trở nên của lễ hy sinh để tha tội cho
chúng ta. Đây là điều làm cho Phúc âm mới thực sự là Tin lành!

Chúa Jêsus chịu thay chúng ta

Kinh Thánh cho biết, vì Đức Chúa Trời yêu đến nỗi đã ban Con
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của Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta, Con Ngài cũng yêu
chúng ta đến nỗi phó chính mạng sống mình vì chúng ta.

“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)

“Vì Đức Chúa Trời là sự yêu-thương. Lòng Đức Chúa
Trời yêu chúng ta đã bày-tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa
Trời đã sai Con một Ngài đến thế-gian, đặng chúng ta
nhờ Con được sống. 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” (1 Giăng 4:8-10)

“Chẳng có sự yêu-thương nào lớn hơn là vì bạn-hữu
mà phó sự sống mình” (Giăng 15:13)

Thập tự giá

Trên thập giá, Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời đã phó
mình làm của lễ hy sinh vì tội lỗi của dân mình. Hầu hết các sử
gia đều cho rằng thập tự giá là công cụ tra tấn tàn bạo nhất mà
loài người đã từng tạo ra. Chính sự tàn bạo này lại được dùng
để minh họa hai điều quan trọng sau đây.

Thứ nhứt, sự tàn bạo nầy minh họa cho thái độ thù địch của
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chúng ta đối cùng Chúa. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian
đến nỗi đã ban Con một của Ngài, còn thế gian ghét Đức Chúa
Trời đến nỗi đã dùng đến hình thức tra tấn dã man nhất để giết
Ngài.

Thứ hai, sự tàn bạo nầy minh họa cho tội lỗi rất lớn của
chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vì trước mặt Ngài, tội lỗi
của chúng ta ghê gớm đến nỗi hình phạt xứng đáng nhất dành
cho chúng ta phải cần đến sự chịu khổ và chịu chết không
tưởng tượng nỗi của Con Đức Chúa Trời!

Sự thống khổ và sự chịu chết mà Đấng Christ phải chịu trên
thập tự giá là điều thiết yếu vô cùng. Dầu vậy, chúng ta phải hiểu
rằng sự chịu khổ của Ngài không chỉ là kết quả từ sự tàn bạo
của tội nhân thôi đâu. Ở trên thập hình, Đấng Christ đã gánh
chịu sự đoán xét của Đức Chúa Trời nữa! Sự công bình của Đức
Chúa Trời đòi hỏi phải có của lễ hy sinh cho tội lỗi của chúng ta,
cơn thịnh nộ của Ngài đã hằng ở trên chúng ta luôn. Để đáp ứng
sự công bình của Đức Chúa Trời và làm nguôi cơn thịnh nộ của
Ngài, thì Đấng Christ phải gánh chịu sự đoán xét đáng lẽ dành
cho chúng ta. Vậy nên, chính Ngài đã gánh thay tội lỗi của chúng
ta, bị rủa sả thay cho chúng ta, bị Đức Chúa Trời bỏ và gánh hết
cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đáng lẽ dành cho chúng ta.

Đấng Christ gánh thay tội lỗi của chúng ta

Trên thập tự giá, tội lỗi của chúng ta được Đấng Christ gánh
thay. Điều nầy có nghĩa là Đức Chúa Trời đã đặt hết tội lỗi của
chúng ta ở trên Đấng Christ và tất cả tội lỗi ấy là của Ngài. Vì thế
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mà Đấng Christ bị tuyên án là có tội ở trước ngôi của Đức Chúa
Trời và bị đối xử như tội nhân.

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy:
Đức Giê-hô-va đã làm cho tội-lỗi của hết thảy chúng ta
đều chất trên người” (Ê-sai 53:6)

“[Đức Chúa Trời] đã làm cho [Đấng] vốn chẳng biết tội-
lỗi trở nên tội-lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ
Đấng đó mà được trở nên sự công-bình của Đức Chúa
Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21)

Đấng Christ gánh thay sự rủa sả của chúng ta

Bị Đức Chúa Trời rủa sả là trở thành đối tượng mà Ngài
không ưa thích và bị Ngài đoán phạt. Hết thảy chúng ta đều ở
dưới sự sủa sả của Đức Chúa Trời vì tội lỗi mình đã phạm. Để
cứu chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả nầy, Đấng Christ đã trở nên
sự rủa sả vì chúng ta và gánh hết sự đoán xét của Đức Chúa
Trời thay cho chúng ta. Ngài đã cứu rỗi chúng ta, tức là Ngài đã
trả xong giá trả để làm thoả mãn sự công bình của Đức Chúa
Trời hầu cho kẻ nào tin Ngài sẽ được tự do.

“Vì mọi kẻ cậy các việc luật-pháp, thì bị rủa-sả, bởi có
chép rằng: Đáng rủa thay là kẻ không bền-đỗ trong mọi
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sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy!”
(Ga-la-ti 3:10)

“Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa-sả của luật-
pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa-sả vì chúng ta, vì có lời chép:
Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ” (Ga-la-ti 3:13)

Đấng Christ bị Đức Chúa Trời lìa bỏ vì chịu thay tội của
chúng ta

Một trong những hậu quả kinh khủng nhất của tội lỗi đó là bị
xa cách Đức Chúa Trời - tức là không được ở trong sự hiện
diện và sự thông công với Đức Chúa Trời.

“Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình
với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất
mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các
ngươi nữa” (Ê-sai 59:2)

Để cứu chúng ta khỏi bị xa cách đời đời, Đấng Christ đã
gánh thay tội lỗi của chúng ta trên đồi Gô-gô-tha và bị Đức Chúa
Trời lìa bỏ.

“Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng
lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là:
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Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa
bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46)

Đấng Christ đã gánh chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời
vì chúng ta

Kinh Thánh dạy chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời hằng nổi
giận với loài người vì sự gian ác của loài người, mặc dù đây
không phải là lẽ thật phổ biến.

Thi thiên 7:11 chép rằng “Đức Chúa Trời là quan-án
công-bình, Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận
cùng kẻ ác”.

Sự nổi giận của Đức Chúa Trời không phải là một cảm xúc
thiếu kiểm soát, vô lý hay ích kỷ, mà ấy là kết quả tốt lành từ sự
thánh khiết, công bình và yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời
ghét tội lỗi và thường nổi giận với điều đó. Nếu loài người là
mục tiêu khiến Ngài nổi giận, thì ấy là vì họ đã thách thức quyền
tể trị tối cao của Đức Chúa Trời, đi ngược lại với ý muốn của
Ngài và buông mình vào sự gian ác.

Vì mọi người đều đã phạm tội, nên họ đáng bị Đức Chúa
Trời nổi giận. Tuy vậy, Đấng Christ đã uống cạn chén chứa đầy
cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong tình yêu thương, mà đáng
lẽ chúng ta mới là những kẻ nên uống cạn chén ấy cho đến khi
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mọi sự được trọn và công lý của Đức Chúa Trời được thực thi
cách thỏa đáng ở trên chúng ta.

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán cùng
tôi như vầy: Hãy lấy chén rượu của sự giận khỏi tay ta,
khá cho các dân mà ta sai ngươi đến đều uống lấy”
(Giê-rê-mi 25:15)

“Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu-
nguyện rằng: Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén
nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý-muốn Con, mà theo
ý-muốn Cha. Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu-nguyện
rằng: Cha ơi! Nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được
mà Con phải uống, thì xin ý Cha được nên” (Ma-thi-ơ
26:39, 42).

“Thật người đã mang sự đau-ốm của chúng ta, đã gánh
sự buồn-bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng
người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho
khốn-khổ. Nhưng người đã vì tội-lỗi chúng ta mà bị vết,
vì sự gian-ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa-phạt
người chịu chúng ta được bình-an, bởi lằn roi người
chúng ta được lành bịnh” (Ê-sai 53:4-5)

Đấng Christ đã chết thế cho chúng ta
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Một trong những bằng chứng lớn nhất về sự đoán xét của
Đức Chúa Trời dành cho tội lỗi của chúng ta đó là sự chết về
thể xác - tức là khi hồn lìa khỏi xác. Từ thời A-đam cho đến
nay, ai cũng phải đối diện với một sự thật kinh khủng không
thể chối cãi đó là ta sẽ chết (Rô-ma 5:12). Kinh Thánh dạy
chúng ta biết rằng sự chết không nằm trong kế hoạch sáng
thế từ lúc ban đầu. Mà đó là sự đoán xét của Đức Chúa Trời
dành cho loài người vì tội lỗi của họ. Để cứu rỗi chúng ta khỏi
quyền của sự chết, Đấng Christ cần phải chết thay cho
chúng ta.

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23)

“Đức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao
linh-hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi”
(Lu-ca 23:46)

Vả, Đấng Christ cũng vì tội-lỗi chịu chết một lần, là Đấng
công-bình thay cho kẻ không công-bình, để dẫn chúng
ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác-thịt thì Ngài đã
chịu chết, nhưng về phần linh-hồn thì được sống (I Phi-
e-rơ 3:18)

Đấng Christ không chết với tư cách là một kẻ tuận đạo,
nhưng Ngài đã chết với tư cách là Cứu Chúa của loài người sa
ngã. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Ngài kêu lớn lên rằng:
“Mọi sự đã được trọn! (Giăng 19:30). Khi Ngài phán những lời
ấy, tức là có ý nói rằng: bởi sự chịu khổ và chịu chết của Ngài
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mà tiền công tội lỗi của người nào đặt niềm tin nơi Ngài đã
được trả hết rồi.

Bạn có tin rằng Đấng Christ đã chịu chết thay cho tội nhân
chăng? Nếu bạn không tin, thì tại sao lại từ chối Lời của Đấng
không hề nói dối? Nếu bạn tin, thì lẽ thật nầy muốn bạn làm gì?
Bạn vẫn sống như không biết Chúa Cứu Thế nữa chăng? Hay là
bạn dùng thập tự giá của Đấng Christ để bào chữa cho lối sống
tội lỗi và đạo đức giả của mình? Nếu tấm lòng bạn thực sự thấy
rõ thập tự giá của Đấng Christ, thì bạn không muốn sống cho
mình nữa đâu, nhưng bạn sẽ sống hết mình vì Đấng đã chết và
sống lại cho bạn. Một khi Đức Chúa Trời mở mắt bạn nhìn thấy
sự khôn ngoan và quyền phép của thập tự giá, bạn sẽ không tìm
về lối cũ nữa mà sẽ đi theo Đấng đã sống lại.

Sự sống lại

Kinh Thánh làm chứng rằng Đấng Christ không chỉ chịu chết vì
tội lỗi của dân mình, mà ba ngày sau Ngài còn sống lại từ cõi
chết nữa. Sự sống lại của Chúa Jêsus là nền tảng cho Cơ Đốc
giáo. Nếu Đấng Christ không được sống lại, thì Phúc âm là một
chuyện hoang đường và đức tin của chúng ta là vô ích (1 Cô-
rinh-tô 15:14). Nhưng vì sự sống lại của Đấng Christ là một sự
kiện lịch sử, nên đã công nhận mọi thứ mà Ngài đã phán về
chính mình và đã làm vì cớ chúng ta.

Sự sống lại chứng minh Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời
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Trong Giăng 2:18-19, các lãnh đạo của dân Giu-đa đã xin Chúa
Jêsus một dấu lạ để chứng minh Ngài có quyền làm sạch đền
thờ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: “Hãy phá
đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại!” Trong Rô-ma 1:4,
sứ đồ Phao-lô đã viết rằng “theo thần linh của thánh đức , thì
bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con
Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jêsus Christ,
Chúa chúng ta”. Điều nầy không có nghĩa là Chúa Jêsus được
làm Con Trời sau khi sống lại, mà sự sống lại chính là lời khẳng
định quả quyết của Đức Chúa Cha về Chúa Jêsus thật là Con
Đức Chúa Trời đời đời.

Sự sống lại là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời công
nhận sự chết của Chúa Jêsus là giá chuộc tội lỗi của
chúng ta

Rô-ma 4:25 chép rằng Đấng Christ “đã bị nộp vì tội-lỗi chúng ta,
và sống lại vì sự xưng công-bình của chúng ta”. Câu Kinh Thánh
nầy có ý nghĩa là: Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Jêsus
Christ sống lại bởi vì sự chết của Ngài đã làm thỏa mãn đòi hỏi
công bình của Đức Chúa Trời, đảm bảo rằng người nào tin Ngài
sẽ được tha tội và được đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong
sự công bình (được xưng công bình).

Sự sống lại là bằng chứng cho sự sống lại trong ngày sau
rốt của người tin Chúa
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Trong Giăng 11:25, “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống
lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi”
(Giăng 11:25). Lời hứa nầy chỉ là sáo rỗng và chẳng có ý nghĩa gì
cả nếu Đấng Christ vẫn còn nằm trong mồ mả. Uy quyền của
Ngài ở trên sự chết đã được bày tỏ qua sự sống lại của Ngài.
Điều nầy chứng minh Ngài là Đấng có quyền khiến hết thảy
người nào tin Chúa được sống lại. Trong 1 Cô-rinh-tô 6:14, sứ
đồ Phao-lô đã viết rằng: “Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa
sống lại, cũng sẽ lấy quyền-phép mình khiến chúng ta sống lại
nữa” (I Cô-rinh-tô 6:14).

Sự sống lại là bằng chứng cho thế giới thấy chỉ có một Chủ
và một Quan Án

Kinh Thánh dạy chúng ta biết rằng Đấng Christ không chỉ được
sống lại, mà Đức Chúa Trời còn tôn Ngài lên vị trí là Chủ và
Quan Án của muôn vật. Trong bài giảng đầu tiên sau khi Chúa
Jêsus sống lại, sứ đồ Phi-e-rơ đã tuyên bố với người Do thái
rằng:

“Vì thế, cả nhà Y-sơ-ra-ên hãy biết chắc chắn rằng Đức
Chúa Jêsus nầy, Đấng mà anh em đã đóng đinh trên
thập tự giá, đã được Đức Chúa Trời tôn làm Chúa và
Đấng Christ” (Công vụ 2:36)

Sứ đồ Phao-lô cũng tuyên bố lẽ thật nầy rằng:
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“Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao,
Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, Để khi nghe
đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới
đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống” (Phi-líp 2:9-10)

“Thế thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại
đó; nhưng bây giờ, Ngài ra lệnh mọi người ở khắp mọi
nơi phải ăn năn. Vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài
sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi Người Ngài
đã lập. Và để xác chứng cho mọi người thấy, Ngài đã
khiến Người sống lại từ cõi chết” (Công vụ 17:30-31)

Tin lành về sự sống lại cho chúng ta thấy Cơ Đốc giáo
không phải là đạo hành luật hay là triết lý sống. Cũng không nên
là đề tài mang ra tranh cãi hay biện hộ. Trái tim của Cơ Đốc giáo
là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài là Đấng hằng sống. Ngày hôm
nay, Đức Chúa Jêsus vẫn đang phán qua Lời Chúa là Kinh
Thánh và Lời ấy có quyền phép để cứu tội nhân. Bạn có biết
Ngài chưa? Ngài đã cứu bạn bằng sự chết và sự sống lại đầy
vinh hiển của Ngài chưa?

Đấng Christ đã làm trọn mọi sự

Ngay trước lúc Ngài chết, Đấng Christ đã phán rằng: “Mọi sự đã
được trọn” (Giăng 19:30). Lời tuyên bố ngắn gọn nầy là lời công
bố về sự đắc thắc của Đấng Christ. Bởi sự chết ấy, Ngài đã làm
xong mọi sự cần thiết để cứu chuộc loài người. Ngài đã đáp
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ứng hết những đòi hỏi công bình của Đức Chúa Trời dành cho
loài người, Ngài cũng làm thỏa mãn cơn thịnh nộ của Đức Chúa
Trời nghịch cùng chúng ta. Đức Chúa Trời vừa là Đấng công
bình, vừa là Đấng xưng công bình cho tội nhân (Rô-ma 3:26).
Trên thập tự giá của Đấng Christ, “sự thương-xót và sự chân-
thật đã gặp nhau; sự công-bình và sự bình-an đã hôn nhau”
(Thi-thiên 85:10). Giờ đây, sự tha thứ và sự xưng công bình
được dành sẵn cho người nào tiếp nhận Chúa Jêsus và công
việc Ngài đã làm bằng đức tin.

“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... Cho nên hiện nay chẳng còn có
sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa
Jêsus Christ” (Rô-ma 5:1; 8:1).

“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật,
và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng
Cha” (Giăng 14:6)

“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” (Công-vụ 4:12)

“Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng
Trung-bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là
Đức Chúa Jêsus Christ, là người” (I Ti-mô-thê 2:5)
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ĐÁP ỨNG CỦA CHÚNG TA

au khi đã xét kỹ công việc của Đức Chúa Trời làm thay cho
tội nhân, chúng ta cần phải tự hỏi rằng: tôi phải đáp ứng

như thế nào trước ơn cứu rỗi quá lớn dường ấy, hoặc là chúng
ta phải làm gì để được cứu? Kinh Thánh đòi hỏi loài người phải
làm hai điều: (1) họ phải ăn năn tội lỗi của mình và (2) họ phải đặt
lòng tin vào Chúa Jêsus và công việc mà Ngài đã làm:

[Đức Chúa Jêsus Christ phán rằng:] “Kỳ đã trọn, nước
Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn-năn và tin
đạo Tin-lành” (Mác 1:15)

[Phúc âm của sứ đồ Phao-lô là] “giảng cho người Giu-
đa như cho người Gờ-réc về sự ăn-năn đối với Đức
Chúa Trời, và đức-tin trong Đức Chúa Jêsus là Chúa
chúng ta” (Công-vụ 20:21).
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Ăn năn tội lỗi

Sự ăn năn là món quà của Đức Chúa Trời (Công vụ 11:18)
và là công tác của Đức Thánh Linh trong lòng tội nhân để kết
quả là tâm trí được thay đổi (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-9). Điều nầy
tưởng chừng như rất nông cạn cho đến khi chúng ta hiểu được
rằng tấm lòng là trung tâm kiểm soát của lý trí, ý chí và cảm xúc.
Vì vậy, sự thay đổi tâm trí thật sẽ có những thay đổi thật trong
thái độ và lối sống.

Một câu chuyện rất hay về sự ăn năn đó là cuộc đời của
Sau-lơ người Tạt-sơ, sau nầy ai cũng gọi ông là sứ đồ Phao-lô.
Trong sự không biết và vô tín, ông tưởng rằng Chúa Jêsus
người Na-xa-rét chỉ là một kẻ lừa bịp và phạm thượng, còn
những kẻ theo Ngài đều là kẻ thù của Đức Chúa Trời và đáng
chết (Công vụ 9:1-2; 1 Ti-mô-thê 1:13). Tuy nhiên, trên đường
đến thành Đa-mách, Sau-lơ đã đối diện với Đấng Christ phục
sinh (Công-vụ 9:3-8) và ông nhận ra mình đã sai về Chúa Jêsus.
Ông tưởng Jêsus là một kẻ phạm thượng, nhưng lại nhận ra
Ngài là Con một của Đức Chúa Trời, là Đấng Mê-si đã được hứa
từ xưa và là Cứu Chúa của thế gian. Ông tưởng mọi người phải
làm theo luật pháp thì mới được công bình, nhưng lại nhận ra
trong mình chẳng có điều lành nào cả (Rô-ma 7:18) và sự cứu
rỗi là món quà của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:8-9). Ông tưởng
các môn đồ của Jêsus là những kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên và
đáng chết nữa (Công-vụ 8:1), nhưng lại nhận ra chính ông đang
bắt bớ dân Y-sơ-ra-ên thật (Ga-la-ti 6:16) và giết hại các con trai
và con gái của Đức Chúa Trời hằng sống (Rô-ma 8:14-15).

Sau lần gặp gỡ Chúa Jêsus, Sau-lơ người Tạt-sơ, kẻ kiêu
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ngạo và tự cho mình là người Pha-ri-si có sự công bình hơn
những Pha-ri-si khác, đã sai. Ông đã ăn năn và bắt đầu rao
giảng về Chúa Jêsus ngay trong nhà hội rằng: “Đức Chúa Jêsus
là Con Đức Chúa Trời” (Công-vụ 9:18-22). Tin tức lan đến các
Hội thánh ở miền Giu-đê rằng: “Người đã bắt bớ chúng ta ngày
trước, nay đương truyền đạo mà lúc bấy giờ người cố sức phá”
(Ga-la-ti 1:22-23). Sự thay đổi trong tâm trí của Phao-lô đã dẫn
đến việc mọi thứ đều thay đổi!

Thay đổi trong tâm trí

Sự ăn năn đòi hỏi phải có sự thay đổi tâm trí để nhận ra rằng:
Lời Chúa phán là chân thật và bấy lâu nay bản thân chúng ta đã
sống sai trật.

“Vì tôi nhận-biết các sự vi-phạm tôi, tội-lỗi tôi hằng ở
trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một
mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa; hầu
cho Chúa được xưng công-bình khi Chúa phán, và
được thanh-sạch khi Chúa xét-đoán” (Thi-thiên 51:3-4)

“Vậy, ta cầu-nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, và ta xưng
tội cùng Ngài mà rằng: Ôi! Chúa là Đức Chúa Trời cao-cả và
đáng khiếp-sợ! Ngài giữ lời giao-ước và sự nhân-từ đối với
những kẻ yêu Ngài và giữ các điều-răn Ngài, chúng tôi đã phạm
tội, làm sự trái-ngược, ăn-ở hung-dữ, chúng tôi đã bạn-nghịch
và đã xây-bỏ các giềng-mối và lệ-luật của Ngài” (Đa-ni-ên 9:4-5)
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Thay đổi trong cảm xúc

Khi chúng ta thừa nhận tội lỗi của mình một cách thành thật, thì
chúng ta cũng cảm thấy buồn, xấu hổ và ghét bỏ những gì mình
đã làm và lối sống cũ của mình một cách thành thật hơn. Chúng
ta bắt đầu coi thường, tức là cảm nhận sâu sắc về sự xấu hổ và
ăn năn, tội lỗi mà mình đã vi phạm.

“Tại đó các ngươi sẽ nhớ lại đường-lối mình và mọi việc
tự mình làm nên ô-uế; các ngươi sẽ tự chán-ngán trước
mắt mình, vì cớ mọi sự dữ mình đã phạm” (Ê-xê-chi-ên
20:43).

“Thật, sau khi tôi bị trở lại, tôi đã ăn-năn; sau khi tôi
được dạy-dỗ, tôi đã vỗ đùi. Tôi nhuốc-nhơ hổ-thẹn, vì
đã mang sự sỉ-nhục của tuổi trẻ” (Giê-rê-mi 31:19).

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều
mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Khốn-nạn cho
tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân-thể hay chết nầy?” (Rô-
ma 7:15, 24).

“Nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em đã
phải buồn-rầu, song mừng về sự buồn-rầu làm cho anh
em sanh lòng hối-cải. Thật, anh em đã buồn-rầu theo ý
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Đức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt-hại bởi chúng tôi
chút nào” (2 Cô-rinh-tô 7:9).

“Của-lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm-thần đau-
thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối
Chúa không khinh-dể đâu” (Thi-thiên 51:17).

Thay đổi trong hành động

Những gì chúng ta đã nói về việc thay đổi suy nghĩ và bày tỏ
cảm xúc không còn ưa tội lỗi nữa đều chưa phải là bằng chứng
quyết định về sự ăn năn thật. Sự ăn năn thật còn phải đi kèm
với sự thay đổi trong ý chí nữa, tức là có những hành động đúng
đắn - mà đặc biệt là trừ bỏ tội lỗi và trở lại quy phục Đức Chúa
Trời.

“Vậy, các ngươi hãy kết-quả xứng-đáng với sự ăn-năn”
(Ma-thi-ơ 3:8).

“Nhưng đầu hết tôi khuyên-dỗ người thành Đa-mách,
kế đến người thành Giê-ru-sa-lem và cả xứ Giu-đê, rồi
đến các dân ngoại rằng phải ăn-năn và trở lại cùng Đức
Chúa Trời, làm công-việc xứng-đáng với sự ăn-năn”
(Công-vụ 26:20).

39



“Vả, mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp-đãi
chúng tôi, và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ
hình-tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và
chân-thật, đặng chờ-đợi Con Ngài từ trên trời, là Đức
Chúa Jêsus mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là
Đấng giải-cứu chúng ta khỏi cơn thạnh-nộ ngày sau” (I
Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10).

Tự tra xét mình: Tôi có đang ăn năn?

Chúng ta đã biết rằng chúng ta phải ăn năn để tiếp nhận sự
cứu rỗi. Bây giờ, câu hỏi nầy cần phải được trả lời một cách cá
nhân: Bạn đã ăn năn chưa? Bạn đang ăn năn chăng? Những
câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn biết được sự ăn năn có đang xảy ra
trong đời sống bạn chăng!

1. Bạn có nghĩ khác về Đức Chúa Trời không? Bạn có thấy
rằng chính Đức Chúa Trời mới là trọng tâm của mọi thứ, chứ
không phải cái tôi của bạn chăng? Bạn có buồn vì mình đã phớt
lờ Đức Chúa Trời không? Bạn có nhận ra giá trị của Ngài chưa?
Bạn có muốn tìm kiếm Ngài và biết Ngài không?

2. Bạn có nghĩ khác về tội lỗi không? Bạn có thấy rằng tội lỗi
là sự gớm ghiếc và tồi tệ ở trước mặt Đức Chúa Trời chăng?
Bạn có cảm thấy hối hận và xấu hổ về tội lỗi của mình chăng?
Bạn có muốn thoát khỏi sự đoán phạt và tội lỗi chăng? Bạn có
muốn thừa nhận tội lỗi của mình và trở lại cùng Đức Chúa Trời là
Đấng hay thương xót chăng?
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3. Bây giờ, bạn có nghĩ khác về sự cứu rỗi chưa? Bạn có
hoàn toàn đồng ý rằng: tự mình không thể trở về cùng Đức
Chúa Trời bằng việc làm của mình, mà phải nhờ đến Đấng Christ
và công việc mà Ngài đã làm chăng? Bạn có nhận ra các việc
lành của mình chỉ là giẻ rách trước mặt Đức Chúa Trời không,
và bạn đã thôi đặt lòng trông cậy vào sự công bình riêng của
mình chưa?

Nếu bạn có thể trả lời được những câu hỏi trên và những
điều nầy đang trở thành hiện thực trong đời sống bạn, thì vậy là
Đức Chúa Trời đã và vẫn đang hành động trong tấm lòng bạn,
soi sáng tâm trí của bạn để nhìn thấy lẽ thật và ban cho bạn sự
ăn năn để tiếp nhận sự cứu rỗi.

Nếu bạn không thể trả lời được những câu hỏi nầy mà vẫn
muốn được cứu rỗi, thì hãy tiếp tục tìm kiếm Đức Chúa Trời qua
Lời Chúa và sự cầu nguyện. Hãy tìm kiếm các câu Kinh Thánh
mà bạn đã học và tra xét đời sống mình trong ánh sáng của Lời
Chúa. Hãy tiếp tục kêu cầu Đức Chúa Trời, tìm kiếm Ngài qua
Lời Chúa cho đến khi Ngài thay đổi tấm lòng của bạn.
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K

6

ĐỨC TIN

hi có sự ăn năn trong đời sống thì có đức tin cứu rỗi.
Đức tin không chỉ là niềm tin vào một Đức Chúa Trời có

thật; mà còn phải tin cậy, tin tưởng, hay lệ thuộc vào đặc tánh
của Chúa và Lời chân lý của Ngài nữa. Kinh Thánh chép rằng:
“Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin
phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ” (Gia-cơ 2:19). Người
nào có đức tin thật thì không chỉ tin có một Đức Chúa Trời, mà
họ còn tin Lời Chúa phán qua Kinh Thánh và lệ thuộc vào Lời
của Ngài.

Tin quả quyết

Kinh Thánh định nghĩa đức tin là “sự biết chắc vững vàng của
những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những
điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1). Điều nầy khiến
chúng ta phải đặt một câu hỏi quan trọng: Làm thế nào loài
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người hay suy luận có thể nắm chắc điều mình hy vọng hoặc
biết chắc điều mình chưa bao giờ thấy?

Câu trả lời cho câu hỏi nầy được tìm thấy trong đặc tánh
của Đức Chúa Trời, tính đáng tin cậy của Kinh Thánh và công
tác của Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể chắc chắn về sự tha
thứ tội lỗi, sự hoà thuận cùng Đức Chúa Trời, hy vọng về sự
sống đời đời là vì Đức Chúa Trời đã hứa chắc mọi sự nầy trong
Kinh Thánh (Tít 1:2-3), còn Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm
chứng trong lòng chúng ta rằng những lời hứa ấy là thật (Giăng
16:13; Rô-ma 8:14–16; Ga-la-ti 4:6; 1 Giăng 2:20, 27).

Tin có trọng tâm

Đức tin cứu rỗi phải tin cậy vào Đấng Christ là Cứu Chúa của
chúng ta, Ngài là sự công bình duy nhất của chúng ta ở trước
mặt Đức Chúa Trời. Một trong những bằng chứng lớn nhất về
sự ăn năn thật đó là chúng ta không chỉ trừ bỏ tội lỗi, mà còn từ
bỏ việc tin cậy vào công đức và việc làm tự cho mình là công
bình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta phải biết rằng các
việc công bình và việc lành của mình đều là giẻ rách (Ê-sai 64:6),
chúng ta cũng nhất quyết không coi chúng là cách để được cứu
rỗi. Chúng ta biết rằng nếu được hòa thuận với Đức Chúa Trời,
thì chẳng phải nhờ công lao mình làm cho Chúa đâu, mà ấy là
bởi việc lớn Chúa đã làm qua Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta
hoàn toàn đồng ý với các câu Kinh Thánh sau đây:
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“Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công-bình,
chẳng phải bởi các việc luật-pháp đâu, bèn là cậy đức-
tin trong Đức Chúa Jêsus-Christ, nên chính chúng tôi đã
tin Đức Chúa Jêsus-Christ, để được xưng công-bình
bởi đức-tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc
luật-pháp; vì chẳng có ai được xưng công-bình bởi các
việc luật-pháp” (Ga-la-ti 2:16)

“Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là
ơn, nhưng kể như là nợ, còn kẻ chẳng làm việc chi hết,
nhưng tin Đấng xưng người có tội là công-bình, thì đức-
tin của kẻ ấy kể là công-bình cho mình” (Rô-ma 4:4-5)

“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 Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu,
hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9)

Tin như tiền nhân

Qua cuộc đời của Áp-ra-ham, Kinh Thánh cho chúng ta thấy
một hình ảnh minh họa về đức tin thật. Khi Áp-ra-ham cùng vợ
là Sa-ra đã quá tuổi để có con, Đức Chúa Trời đã hứa rằng họ
sẽ có một con trai. Đáp lại lời hứa ấy, Kinh Thánh chép rằng Áp-
ra-ham “tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng
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có quyền làm trọn được (Rô-ma 4:21). Áp-ra-ham tin Đức Chúa
Trời, và điều đó kể là công bình cho người (Rô-ma 4:3).

Nói đến Phúc âm thì đức tin thật cần phải có sự tin cậy và
sự lệ thuộc vào những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ về chính
Ngài, về chúng ta và công tác cứu chuộc của Ngài qua cuộc
đời, sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ. Tin cậy
là hoàn toàn chắc chắn rằng: những gì Chúa đã hứa ở trong
Đức Chúa Jêsus Christ, thì Ngài là Đấng sẵn lòng và có quyền
làm thành những điều ấy. Các câu Kinh Thánh sau đây là thí dụ
điển hình về một số lời hứa của Đức Chúa Trời.

“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).

“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).

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta
mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và
không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến
sự sống” (Giăng 5:24).

Tự tra xét mình: Bạn có tin chăng?
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Chúng ta phải tin Chúa Jêsus để được cứu rỗi. Câu hỏi còn
lại cần được trả lời một cách cá nhân đó là: Bạn đã tin Chúa
chưa? Bạn có đang tin cậy và lệ thuộc vào Chúa Jêsus và công
việc của Ngài chăng? Sau đây là những câu hỏi sẽ giúp bạn
nhận ra mình đang có đức tin thật hay chưa.

1. Bạn có quả quyết rằng chẳng có sự cứu rỗi ở trong danh
nào khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ chăng? Bạn có quả
quyết rằng lời tuyên bố của những ai tự xưng mình là tiên tri và
cứu chúa là giả dối chăng? Bạn có tin rằng sự sống đời đời của
bạn tùy thuộc vào quyền phép và sự thành tín của chỉ một Đấng
duy nhất - là Đức Chúa Jêsus Christ người Na-xa-rét chăng?

2. Bạn có quả quyết rằng sự cứu rỗi không thể nhờ vào
công đức của cá nhân mình chăng? Bạn có tin rằng ngay cả
việc làm tốt nhất của mình cũng chỉ là giẻ rách ở trước mặt Đức
Chúa Trời không? Bạn có quyết rằng được cứu bởi việc làm chỉ
đem đến sự tuyệt vọng chăng?

3. Bạn có hoàn toàn tin cậy Con Đức Chúa Trời để cứu bạn
ra khỏi tội lỗi chăng? Bạn có lệ thuộc vào Ngài để dạy bạn biết
lẽ thật từ Kinh Thánh, huyết của Ngài để tha thứ tội lỗi của bạn,
Thánh Linh của Ngài để thay đổi lòng bạn chăng?

Nếu bạn trả lời được những câu hỏi trên, thì điều đó cho
thấy Đức Chúa Trời đã và vẫn đang hành động trong lòng bạn,
soi sáng tâm trí của bạn để nhìn thấy lẽ thật và giúp bạn tin vào
sự cứu rỗi.

Nếu bạn không trả lời được những câu hỏi trên mà vẫn
muốn được cứu rỗi, vậy thì hãy tiếp tục tìm kiếm Đức Chúa Trời
qua Lời Ngài (Kinh Thánh) và sự cầu nguyện. Hãy xem xét
những lời hứa mà chúng ta đã học và tra xét lại đời sống mình
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trong ánh sáng của những lời ấy. Hãy tiếp tục kêu cầu Chúa để
đắc thắng sự vô tín và để tự cứu mình. Kinh Thánh hứa rằng:

Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu (Rô-ma 10:13).

Hãy tiếp tục tìm kiếm Chúa qua Lời Chúa cho đến khi
Thánh Linh của Đức Chúa Trời bảo đảm với bạn rằng:
bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Chính Đức Thánh
Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con
cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16).

Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh
Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba!
Cha! (Ga-la-ti 4:6)
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7

SỰ CỨU RỖI CHẮC CHẮN

húa Jêsus đã cảnh báo rằng không phải ai xưng mình là
Cơ Đốc nhân hoặc thậm chí gọi Ngài là Chúa thì sẽ

được vào nước thiên đàng đâu (Ma-thi-ơ 7:21). Trong ngày đoán
xét, nhiều người sẽ kinh khiếp vì biết rằng họ đã bị dối gạt và
Đấng Christ không hề biết họ (Ma-thi-ơ 7:23). Sự thật nầy sẽ
dẫn chúng ta đến với câu hỏi rất quan trọng: Làm thế nào chúng
ta biết mình thực sự tin Chúa và có sự sống đời đời?

Các môn đồ thật của Chúa Jêsus là những người sống có
kết quả (Ma-thi-ở 7:16,19). Nói cách khác, có những bằng
chứng cho thấy họ có đức tin thật. Sự cứu rỗi không phải là kết
quả của việc làm, mà việc làm là bằng chứng của sự cứu rỗi.
Gia-cơ viết rằng: “Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có
việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của
ta...đức tin không có việc làm cũng chết như vậy” (Gia-cơ
2:18,26).

Sự cứu rỗi là công tác đầy siêu nhiên mà Đức Chúa Trời
hành động trong lòng người tin Chúa qua Đức Thánh Linh. Vì thế
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mà sứ đồ Phao-lô có viết rằng: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ,
thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi
sự đều trở nên mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Nếu chúng ta thực sự tin
Đấng Christ, thì chúng ta mới thật là tạo vật mới và có những
mong ước mới khiến chúng ta muốn biết Ngài và làm vui lòng
Ngài. Vì vậy mà chúng ta sẽ bắt đầu sống bày tỏ công tác cứu
rỗi của Đấng Christ không ngừng qua cuộc đời của mình.

Điều nầy không có nghĩa rằng: sự cứu rỗi là bởi đức tin và
việc làm, cũng không có nghĩa là chúng ta phải cứu mình bằng
cách làm việc. Mà điều nầy chỉ đơn giản có nghĩa là sự sanh lại
(Giăng 3:3,5) và công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời ở trong đời
sống của chúng ta (Ê-phê-sô 2:10; Phi-líp 1:6,2:13) đảm bảo
rằng chúng ta sẽ bày tỏ những bằng chứng cho thấy mình là
con cái của Đức Chúa Trời. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải vật
lộn với tội lỗi, có thể chúng ta sẽ rơi vào tình trạng đau buồn vì
tội lỗi. Tuy vậy, nếu chúng ta thực sự được sanh lại, thì chúng ta
sẽ không để mình ở trong tình trạng ấy quá lâu, mà chúng ta sẽ
ăn năn và tiếp tục được biến đổi để giống Đấng Christ hơn. Điều
nầy được Đức Chúa Trời đảm bảo vì Đấng đã khởi sự làm việc
lành thì sẽ làm trọn cho đến cuối cùng (Phi-líp 1:6).

Bằng chứng của sự cải đạo

Kinh Thánh dạy chúng ta biết rằng Cơ Đốc nhân phải tra xét,
hoặc kiểm tra, bản thân để thử cho biết mình có thực sự tin
Chúa chăng (2 Cô-rinh-rô 13:5). Tuy nhiên, để sự tra xét ấy được
chính xác, chúng ta phải có một chuẩn mực. Thật là thiếu khôn
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ngoan nếu tự tra xét mình theo quan điểm của người khác hoặc
của mình. Lời Chúa là chuẩn mực duy nhất để tra xét đức tin
của chúng ta, hầu cho chúng ta có thể lớn lên trong sự cứu rỗi
chắc chắn. Có một sách trong Kinh Thánh được viết cụ thể cho
mục đích nầy - đó là sách 1 Giăng. Sứ đồ Giăng đã viết rằng:
“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 Giăng 5:13).

Sách 1 Giăng đưa ra những đặc điểm sẽ được tìm thấy
trong vài góc độ của đời sống người tin Chúa thật. Để những
đặc điểm nầy là bằng chứng trong đời sống cá nhân, thì chúng
ta phải chắc chắn rằng mình thực sự biết Đấng Christ và được
biến đổi bởi quyền phép của Ngài. Các dấu hiệu của sự cải đạo
thật nầy được tóm gọn trong vài lời tuyên bố sau đây. Chúng ta
phải thật cẩn trọng tra xét mình dưới ánh sáng của các lời nầy
bằng sự cầu nguyện.

1. Cơ Đốc nhân đi trong sự sáng (1 Giăng 1:5-7). Tâm tánh
và việc làm của Cơ Đốc nhân phải bắt đầu và kết thúc trong ý
muốn của Đức Chúa Trời như Ngài đã bày tỏ với chúng ta trong
Kinh Thánh.

2. Cơ Đốc nhân nhạy bén với tội lỗi trong đời sống mình và
thừa nhận tội lỗi ấy (1 Giăng 1:8-10). Cơ Đốc nhân không bị
miễn trừ khỏi tội lỗi, nhưng họ ghét tội lỗi và vật lộn để chống lại
tội lỗi. Cuộc đời họ có dấu của sự ăn năn, sự thừa nhận và sự
đắc thắng.

3. Cơ Đốc nhân gìn giữ các mạng lệnh của Đức Chúa Trời (1
Giăng 2:29; 3:7,10) và không cho phép mình miệt mài trong lối
sống tội lỗi (1 Giăng 3:4,6,8-9). Đời sống Cơ Đốc có dấu vết của
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việc làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, thừa nhận và ăn năn vì
mình đã sống xa cách tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Điều nầy
không có nghĩa Cơ Đốc nhân có thể vâng phục các mạng lệnh
của Đức Chúa Trời một cách hoàn hảo. Mà có nghĩa là lối sống
của họ sẽ phản ánh một tinh thần và tình cảm quý mến các
mạng lệnh của Đức Chúa Trời, cũng như càng ngày càng vâng
phục hoặc gìn giữ các Lời ấy.

4. Cơ Đốc nhân tìm cách sống như Chúa Jêsus đã sống (1
Giăng 2:6). Đam mê lớn nhất của các môn đồ thật là được giống
như Thầy của họ (Ma-thi-ơ 10:25). Họ muốn bắt chước Đấng
Christ trong mọi sự (1 Cô-rinh-tô 11:1; Ê-phê-sô 5:1). Vì thế mà
Cơ Đốc nhân cũng không còn thích bắt chước theo thế gian sa
ngã hoặc tìm kiếm sự công nhận của thế gian nữa.

5. Cơ Đốc nhân yêu mến Cơ Đốc nhân, mong muốn được
thông công với nhau, phục vụ nhau bằng công việc thiết thực (1
Giăng 2:9-11). Đây là một trong những bằng chứng dễ nhận thấy
nhất của người được cứu rỗi ( Ma-thi-ơ 25:34-40; 1 Giăng
3:14-18).

6. Cơ Đốc nhân càng ngày càng ghét và từ chối thế gian (1
Giăng 2:15-17). “Thế gian” ở đây có nghĩa là những ý tưởng,
thái độ và các việc làm của đời nầy đang đi ngược và chống lại
bản chất lẫn ý muốn của Đức Chúa Trời.

7. Cơ Đốc nhân tiếp tục dạy dỗ và thực hành đức tin đã
được truyền dạy từ đời nầy sang đời kia trong Hội thánh qua
Đấng Christ và các sứ đồ của Ngài (1 Giăng 2:19,24; Giu-đa 3).
Cơ Đốc nhân được Đức Chúa Trời dạy dỗ (Giê-rê-mi 31:34;
Giăng 6:45) và không bị chi phối bởi chiều gió của đạo lạc (Ê-
phê-sô 4:14).
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8. Cơ Đốc nhân giữ mình thánh sạch (1 Giăng 3:3). Họ tìm
cách lớn lên trong sự thánh khiết, tức là tăng trưởng về mặt đạo
đức (2 Cô-rinh-tô 7:1; 1 Ti-mô-thê 4:7; 1 Phi-e-rơ 1:15-16). Điều
nầy không chỉ bao gồm việc sống xa tội lỗi, mà còn phải sống
gần với Chúa và sống để làm việc lành.

9. Cơ Đốc nhân tin và thừa nhận rằng Chúa Jêsus là Đấng
Christ, là Con Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của thế gian (1
Giăng 2:22-23; 4:2,13-15). Hy vọng lớn nhất và duy nhất để
được cứu rỗi là ở trong chính Đấng Christ và công tác mà Ngài
đã làm. Họ tin vào sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã ban
cho họ qua Con của Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ (1 Giăng
5:10-12).

10. Cơ Đốc nhân được Chúa là Cha của họ đối xử bằng tình
yêu thương và sự kỷ luật (Hê-bơ-rơ 12:5-11). Đức Chúa Trời
không hề cho phép con cái của Ngài miệt mài trong sự thiếu
trưởng thành và không vâng lời, nhưng Chúa sẽ kỷ luật để họ
biết sống thánh khiết và kết quả trong sự công bình. Đây là một
trong những dấu hiệu hoặc đặc điểm dễ nhận thấy của sự cải
đạo thật.

Ích lợi của sự cứu rỗi

Mặc dù chúng ta không thể đưa ra và mô tả chính xác hết
những ích lợi của sự cứu rỗi trong một quyển sách nhỏ, nhưng
cũng tốt để chúng ta biết được vài lợi ích sau đây.

Một - Cơ Đốc nhân được tái sanh. Kinh Thánh dạy chúng ta
biết rằng mọi người đều chết về thuộc linh và không muốn kính
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mến và vâng phục Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:7; Ê-phê-sô 2:1). Tuy
nhiên, người nào tin Đấng Christ đều được sanh lại (Tít 3:5),
hoặc được sống lại về thuộc linh (Ê-phê-sô 2:5), hầu cho họ
bước đi trong sự sống mới (Rô-ma 6:4). Người tin Chúa là một
tạo vật mới có tấm lòng mới hướng về Đức Chúa Trời và muốn
làm vui lòng Ngài (Ê-xê-chi-ên 36:26-27); 2 Cô-rinh-tô 5:17; 1
Cô-rinh-tô 5:3). Đây là ý nghĩa thật của cụm từ “được sanh lại”
(Giăng 3:3; cũng xem Giăng 3:4; 1 Giăng 5:1). Chúng ta không
chỉ được thay đổi trong tâm trí mình - mà Đức Chúa Trời đã biến
đổi toàn bộ con người của chúng ta!

Hai - Cơ Đốc nhân được xưng công bình trước mặt Đức
Chúa Trời (Rô-ma 5:1). Điều nầy có nghĩa là chúng ta không chỉ
được tha thứ tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai; mà sự
sống công bình trọn vẹn của Đấng Christ còn được ban cho
chúng ta, hoặc là được kể cho chúng ta nữa. Mặc dù chúng ta
vẫn phải vật lộn với tội lỗi và thường bị thất bại, nhưng Đức
Chúa Trời đã xưng chúng ta là công bình trước mặt Ngài và
chính Ngài dùng cách ấy mà đối xử với chúng ta (Rô-ma 8:33-
33; 2 Cô-rinh-tô 5:21).

Ba - Cơ Đốc nhân được nhận làm con nuôi. Đức Chúa Trời
là Đấng Tạo Hóa, là Đấng tể trị và là Quan Án của cả loài người.
Tuy vậy, đối với người nào tin Ngài thì Chúa còn là Cha của họ
nữa (Ga-la-ti 4:5; Ê-phê-sô 1:4). Bởi đức tin nơi Đấng Christ mà
chúng ta được nhận làm con nuôi trong gia đình của Đức Chúa
Trời và được hưởng mọi quyền lợi của địa vị làm con (Giăng
1:12). Trong khi đó là những điều tuyệt vời đến khó tin, thì Đức
Chúa Trời còn yêu thương chúng ta như yêu chính Con Một của
Ngài (Giăng 17:23) và ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài là
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dấu ấn về cơ nghiệp đời đời của chúng ta nữa (Rô-ma 8:15; Ê-
phê-sô 1:13-14).

Bốn - Cơ Đốc nhân có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự
trong lòng. Chúng ta không đi trong thế gian một mình; mà Đấng
Christ đã sai Đức Thánh Linh đến ngự trong lòng của chúng ta
(Giăng 14:16-17). Đức Thánh Linh làm chứng về Đấng Christ,
dạy bảo, dẫn dắt, vùa giúp, cáo trách và phục vụ như một dấu
ấn vì sự toàn hảo của Đức Chúa Trời đang chờ đợi người tin
Chúa ở thiên đàng (Giăng 14:16; 15:26; 16:7-8; Rô-ma 8:14; 2
Cô-rinh-tô 1:22; 5:5; Ê-phê-sô 1:14; 1 Giăng 2:27). Qua Đức
Thánh Linh, Chúa Jêsus tiếp tục là Em-ma-nu-ên của chúng ta,
tức là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ê-sai 7:14; Ma-thi-ở
1:23).

Năm - Cơ Đốc nhân được ban cho sự sống đời đời. Điều
quan trọng cần phải hiểu đó là sự sống đời đời bắt đầu từ giây
phút chúng ta tiếp nhận tin Đức Chúa Jêsus Christ (Giăng 5:24).
Sự sống đời đời không chỉ bao gồm số lượng của sự sống
(được sống vô cùng); mà còn cả chất lượng của sự sống nữa
(được sống thông công với Đức Chúa Trời). Chúa Jêsus phán
rằng: “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa
Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến”
(Giăng 17:3).

Sáu - Cơ Đốc nhân là việc Chúa làm. Một trong những bằng
chứng rõ nhất về việc Đức Chúa Trời đã xưng chúng ta là công
bình đó là: Ngài tiếp tục khiến chúng ta được nên thánh - tức là
Chúa hành động trong đời sống của chúng ta để khiến chúng ta
nên thánh. Kinh Thánh dạy chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời
đang chi phối mọi sự trong đời sống của chúng ta, ngay cả sự
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kỷ luật của Ngài nữa, hầu cho chúng ta sẽ được biến hóa trở
nên giống như ảnh tượng của Đấng Christ và làm đủ mọi việc
lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo (Rô-ma 8:28-
29; Ê-phê-sô 2:10; Hê-bơ-rơ 12:5-11). Thật vinh dự khi biết rằng
Đức Chúa Trời sẽ hành động không ngừng nghỉ để biến đổi
chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã viết rằng ông “tin chắc rằng Đấng
đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến
ngày của Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 1:6).

Cuối cùng - Cơ Đốc nhân sẽ được vinh hiển. Hy vọng lớn
nhất và vững bền nhất của chúng ta đó là Đấng Christ đã sống
lại, chúng ta cũng sẽ sống lại từ cõi chết và được vinh hiển khi
Đấng Christ trở lại (Rô-ma 8:11,17,29-30). Thân thể hay chết của
chúng ta sẽ được biến đổi trở nên giống như thân thể vinh hiển
của Đấng Christ và không còn bị phục ở dưới quyền của tội lỗi,
sự chết, hay sự hay hư nát nữa (1 Cô-rinh-tô 15:53-54; Phi-líp
3:20-21; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17). Chúng ta sẽ ở cùng Chúa
đến đời đời trong trời mới và đất mới, là nơi chỉ có những kẻ
công bình được ở lại (Giăng 14:2; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17; 2 Phi-e-
rơ 3:13; Khải huyền 21:1-4,22-27).
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CHÚNG TA PHẢI SỐNG THẾ NÀO ĐÂY

inh Thánh kêu gọi chúng ta phải sống xứng đáng với sự
kêu gọi của mình (Ê-phê-sô 4:1), để trở nên giống như

ảnh tượng của Đấng Christ (Rô-ma 8:29), để làm việc lành mà
Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo (Ê-phê-sô
2:10). Đáp lại sự thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta phải
là của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1-2).
Những gợi ý sau đây được lấy từ Kinh Thánh để giúp chúng ta
đeo đuổi những điều trên.

Học Kinh Thánh

Chúng ta phải tăng trưởng trong sự nhận biết Đức Chúa Trời,
phải biết rõ hết thảy những gì Chúa đã làm cho chúng ta trong
Đấng Christ, cũng phải biết rõ ý muốn của Ngài dành cho chúng
ta. Chúng ta phải được thêm sức để sống bằng đức tin, được
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khích lệ để sống vâng phục Chúa và được trở nên giống như
ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Điều nầy chỉ xảy ra qua việc đọc,
học, thuộc lòng và làm theo Lời Chúa trong Kinh Thánh. 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
3:15-17). Vì thế, chúng ta phải chuyên tâm tìm biết và áp dụng lẽ
thật vào đời sống của chúng ta (2 Ti-mô-thê 2:15). Chúa Jêsus
phán rằng: "Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi,
song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời" (Ma-thi-ơ 4:4).

Sốt sắng cầu nguyện

Đức Chúa Trời phán cùng chúng ta qua Kinh Thánh, còn chúng
ta thưa chuyện với Ngài qua sự cầu nguyện. Chúng ta không thể
tự mình làm gì cả (Giăng 15:4-5), nhưng chúng ta có thể kết quả
khi nhờ cậy quyền phép của Đấng Christ và dâng lên Chúa nhu
cầu của chúng ta bằng sự cầu nguyện (Giăng 15:7-8). Kinh
Thánh dạy về sự cần thiết của sự cầu nguyện, ích lợi của sự
cầu nguyện, những lời hứa về phước hạnh cho người nào cầu
nguyện (Ma-thi-ơ 7:7-11; Lu-ca 11:1-13; Gia-cơ 4:2). Vì những lý
do đó và còn nhiều nữa, nên chúng ta muốn hết lòng cầu
nguyện và không bao giờ ngã lòng (Lu-ca 18:1; Cô-lô-se 4:2).

Sự cầu nguyện là trò chuyện thân mật với Đức Chúa Trời.
Trong đó còn bao gồm cả thờ phượng hoặc ngợi khen; cảm tạ;
cầu xin ý muốn của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm ở trên đời
sống của chúng ta, gia đình, Hội thánh và cả thế gian; cầu xin
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Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu của chúng ta tùy vào sự khôn
ngoan của Ngài; xưng tội và cầu xin linh lực để sống đắc thắng.
Một trong những cách tốt nhất để biết cầu nguyện đó là học về
sự cầu nguyện trong Kinh Thánh. Một trong những điều hữu ích
nhất đó là bài cầu nguyện được tìm thấy trong Ma-thi-ơ 6:9-13.

Công khai bày tỏ niềm tin qua việc làm báp-tem

Chúng ta được cứu bằng đức tin mà thôi, nhưng Đấng Christ đã
truyền dạy rằng: người nào tin Chúa phải công khai bày tỏ mình
thuộc về Ngài và thuộc về Hội thánh của Ngài qua việc làm báp-
tem (Ma-thi-ơ 28:18-20; Công vụ 8:36-37).

Thông công với Hội thánh theo Kinh Thánh

Ý muốn của Đức Chúa Trời đó là hết thảy người nào tin Chúa
thật đều nhóm lại với một cộng đồng gồm những người tin Chúa
có chung mục đích (Hê-bơ-rơ 10:23-25). Một Hội thánh theo
Kinh Thánh có vài đặc điểm như sau:

tin Kinh Thánh là đầy đủ và chính xác
coi trọng lẽ thật Kinh Thánh và giảng dạy lẽ thật ấy
trung thành với Cơ Đốc giáo chính thống của Ba
Ngôi Đức Chúa Trời, được tìm thấy trong bản tuyên
xưng đức tin kể từ thời Cải Chánh.
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có góc nhìn đúng về Đức Chúa Trời, nhận biết tội lỗi
và nhu cầu của loài người.
quả quyết rằng Đấng Christ và Phúc âm của Ngài là
trọng tâm và đỉnh điểm của đức tin Cơ Đốc.
hiểu đúng sự cải đạo theo Kinh Thánh sẽ dẫn đến
sự ăn năn, đức tin và sự thánh khiết.
sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự kính
sợ Chúa, trái với việc thờ phượng để giải trí hoặc
theo cảm xúc
lãnh đạo là những người có đời sống thánh khiết,
khiêm nhường, có tài dạy dỗ, biết từ bỏ mình vì sự
sống của tín hữu để chăm sóc họ và thực hành kỷ
luật trong tình yêu thương ở trên họ
có sự tâm vấn theo Kinh Thánh và lề lối trong Hội
thánh
thật lòng muốn được giống như Đấng Christ, sống
thánh khiết, có lòng thương xót đối với những thiếu
xót và từ chối việc tự tôn mình lên hơn các Hội
thánh có sự trung tín và lành mạnh
sốt sắng trong công tác truyền giáo và sứ mạng
lệ thuộc vào Đức Chúa Trời được thể hiện qua các
buổi nhóm cầu nguyện

Tăng trưởng trong sự nên thánh

Kinh Thánh dạy chúng ta biết rằng sự nên thánh (tức là sống
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trong sự thánh khiết, hoặc trở nên giống như Đấng Christ) là ý
muốn của Đức Chúa Trời (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3; Hê-bơ-rơ 12:24;
1 Phi-e-rơ 1:14-16). Để điều nầy trở thành hiện thực trong đời
sống, chúng ta phải đeo đuổi Đức Chúa Trời qua việc đọc Kinh
Thánh, cầu nguyện, thông công với những Cơ Đốc nhân tin kính
và làm sạch mình khỏi tội lỗi của thế gian, nếu không chúng sẽ
làm dơ dáy chúng ta (2 Cô-rinh-tô 6:14-7:1).

Phục vụ trong Hội thánh địa phương

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng: mỗi người tin Chúa đều giữ chức
thầy tế lễ hoàng gia (1 Phi-e-rơ 2:9). Mỗi chúng ta đã được ban
cho ân tứ Thánh Linh (khả năng) dùng để gây dựng Hội thánh
địa phương (Rô-ma 12:4-8; 1 Cô-rinh-tô 12:4-7). Chúng ta
không chỉ nhóm lại với Hội thánh theo Kinh Thánh; mà chúng ta
còn phải phục vụ trong Hội thánh tùy khả năng của mình nữa.
Chức vụ trong Hội thánh không chỉ giao cho các mục sư hoặc
các trưởng lão. Các mục sư có vai trò trang bị cho hết thảy tín
hữu trong Hội thánh để bước vào chức vụ hầu việc (Ê-phê-sô
4:11-12).

Dấn thân trong công tác truyền giáo và sứ mạng

Ý muốn của Đức Chúa Trời đó là phúc âm của Chúa Jêsus được
rao giảng cho muôn dân và cho mọi người ở dưới trời (Mác
16:15; Lu-ca 24:47). Mạng lệnh của Đấng Christ được gọi là Đại
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Mạng Lệnh (Ma-thi-ơ 28:18-20), mỗi Cơ Đốc nhân đều được
kêu gọi phải thực thi nhiệm vụ nầy tùy theo ân tứ của mình.
Trong đó cũng bao gồm cả việc quan tâm đến Cơ Đốc nhân bị
bắt bớ vì đức tin, giúp đỡ người gặp cảnh khổ sở và các việc
lành đối với người nào chưa tin Chúa (Ma-thi-ơ 25:31-46; Ga-la-
ti 6:10; Hê-bơ-rơ 13:3,16; Gia-cơ 1:27).
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9

HY VỌNG VÀ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚNG
TÔI DÀNH CHO BẠN

guyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em
nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và

thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được,
khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23)
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