Tin Lành Của Chúa Giê-su
Thuộc Tính Của Đức Chúa Trời
Sự Thánh Thiện Và Toàn Hảo Của Thiên Chúa
“Mắt Chúa thánh sạch quá, không thể nhìn điều ác.” (Ha-ba-cúc 1:13)
“Nhưng vì sự gian ác các ngươi đã ngăn cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình; và tội lỗi các
ngươi đã làm Ngài ẩn mặt không nghe các ngươi.” (Ê-sai 59:2)
Sự Công Chính Của Thiên Chúa
“Vì Chúa là công chính. Ngài yêu điều công chính. Người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.”
(Thánh Thi 11:7)
“Đức Chúa Trời là Đấng phán xét chí công. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đe dọa mỗi ngày. Nếu
một người không ăn năn, thì Ngài sẽ mài gươm, giương cung sẵn sàng.” (Thánh Thi 7:11-12)
“Nhưng Chúa Vạn Quân sẽ được tôn cao bằng sự công bình. Và Đức Chúa Trời thánh khiết sẽ
bày tỏ Ngài là thánh trong sự công chính.” (Ê-sai 5:16)
Sự Sa Ngã Toàn Diện và Kết Tội Của Con Người
“Vì mọi người đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23)
“Tất cả chúng ta đã trở nên như người ô uế; mọi điều công chính của chúng tôi như chiếc áo bẩn
thỉu.” (Ê-sai 64:6)
“Vậy tất cả những ai cậy các việc tuân giữ kinh luật đều bị rủa sả. Vì Kinh Thánh chép: Đáng rủa
thay cho kẻ không bền chí tuân giữ mọi điều đã chép trong kinh luật.” (Ga-la-ti 3:10)

Tiến Thoái Lưỡng Nan Lới
“Tuyên xưng công chính cho kẻ ác cũng như lên án người công chính; cả hai đều ghê tởm đối
với CHÚA.” (Châm Ngôn 17:15)
“Không bao giờ Chúa diệt người công chính chung với kẻ ác! Không bao giờ Chúa đối xử với
người công chính cũng giống như các người ác. Không thể như vậy! Vị thẩm phán tối cao của cả
thế giới không xử đoán công minh sao.” (Sáng Thế 18:25)

Hành Động Của Thiên Chúa
Trong khi duy trì sự thánh thiện và công bình của Thiên Chúa, Kinh Thánh cũng khẳng định
rằng Ngài là tình yêu thương, và vì tình yêu thương Ngài đáp ứng hoàn cảnh tuyệt vọng của
chúng ta.
Thúc Đẩy Bởi Tình Yêu Thương
“Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là tình
yêu thương. Đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương của Ngài giữa vòng chúng ta:

Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để nhờ Con ấy chúng ta được sống. Tình
yêu thương ở trong điều này: Không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã
yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm sinh tế hy sinh chuộc lỗi chúng ta.” (1 Giăng 4:8-10)
Thập Tự Giá Của Chúa Cứu Thế
“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời, nhờ ân sủng của Ngài
và sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-su họ được xưng công chính mà không phải trả một
giá nào. Đức Chúa Trời, bởi huyết của Chúa Cứu Thế Giê-su đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội
cho mọi người tin. Như vậy Đức Chúa Trời đã tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại, chứng
tỏ Ngài là công chính ngay trong việc xưng công chính người nào đặt lòng tin nơi Đức Giê-su.”
(Rô-ma 3:23-26)
Sự Phục Sinh
“Ngài bị nộp cho chết vì tội lỗi chúng ta và được làm cho sống lại để chúng ta được xưng công
chính.” (Rô-ma 4:25)

Phản Ứng Của Con Người
Sự ăn năn bắt đầu với hành động công nhận và thú nhận rằng những gì Thiên Chúa nói về chúng
ta là đúng, là chúng ta đã phạm tội.
“Vì tôi nhận biết các vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Ngài, chỉ
một mình Ngài thôi. Tôi đã làm điều ác trước mặt Ngài, cho nên Ngài là công bình khi tuyên án,
Ngài là chính đáng khi phán xét.” (Thi Thiên 51:3-4)
Một nhận thức thành thật về điều chúng ta có tội sẽ dẫn đến sự buồn rầu và xấu hổ thật sự, đến
mức căm ghét những gì mình đã làm.
“Vì tôi không hiểu điều tôi làm; tôi không làm điều tôi muốn, nhưng tôi lại làm điều tôi ghét.”
(Rô-ma 7:15)
“Khốn khổ cho tôi; ai sẽ giảu cứu tôi khỏi thân thể hay chết này;” (Rô-ma 7:24)
Chỉ có sự thật tâm nhận tội không thì cũng chưa phải là bằng chứng của sự ăn năng chân thật. Sự
nhận tội phải được kèm theo bước ngoặc từ bỏ tội lỗi.
“Hãy tắm rửa, hãy làm cho mình sạch. Hãy loại bỏ những việc ác khỏi trước mắt Ta. Đừng làm
ác nữa.” (Ê-sai 1:16)
“Lưỡi búa đã đặt kề gốc cây; vì thế, bất cứ cây nào không sinh trái tốt sẽ bị chặt và ném vào
lửa.” (Ma-thi-ơ 3:10)
Định Nghĩa Của Đức Tin
“Đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta không xem
thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1)
“và hoàn toàn tin chắc rằng điều gì Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng có đủ quyền năng làm
được.” (Rô-ma 4:21)
Đức Tin Dựa Trên Những Lời Hứa Của Thiên Chúa

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng
ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.” (Giăng 3:16)
“Hãy tin Chúa Giê-su, thì ông và gia đình ông sẽ được cứu!” (Công Vụ 16:31)
“những người nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà thờ phượng, hãnh diện trong Chúa Cứu
Thế Giê-su chứ không nhờ cậy vào thân xác phàm tục.” (Phi-líp 3:3)
Cơ Sở Của Sự Bảo Đảm Cứu Rỗi
Sự thay đổi chân thật: Một tín hữu là một sinh vật mới và sẽ có đời sống phản ảnh công việc căn
bản của Thiên Chúa để thay đổi cuộc đời người ấy. “Vì vậy, nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người
ấy là một sinh vật mới; những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô
5:17)
“Các con nhận biết người ta nhờ hoa quả của họ. Không ai hái nho nơi bụi gai hay hái vả nơi bụi
chà chôm.” (Ma-thi-ơ 7:16)
“Anh chị em hãy tự xét mình xem có ở trong đức tin không. Hãy tự thử mình, anh chị em không
biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-su đang ở trong anh chị em sao? Trừ khi anh chị em không đạt tiêu
chuẩn.” (2 Cô-rinh-tô 13:5)
“Tôi viết những điều này cho anh chị em là những người tin danh Con của Đức Chúa Trời để anh
chị em biết anh chị em có sự sống vĩnh phúc.” (1 Giăng 5:13)
Các Cách Kiểm Xoát Sự Bảo Đảm Của Cứu Rỗi
1 Giăng 1:5-7 (sống trong ánh sáng), 1 Giăng 1:8-10 (thú nhận tội lỗi), 1 Giăng 2:3-4 (vâng lời),
1 Giăng 2:9-11 (thương các tín hữu khác), 1 Giăng 2:15-17 (không yêu thế gian này), 1 Giăng
2:24-25 (kiên trì trong điều đã học được), 1 Giăng 3:10 (hành động công chính), 1 Giăng (lời
chứng của Đức Thánh Linh), Hê-bơ-rơ 12:5-8 (sự sửa trị)
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