...thì bạn hãy cầu nguyện và xin
Ngài.
Rô-ma 10:13. “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ
được cứu.”
Rô-ma 10:11. “Vả, Kinh thánh nói rằng: Kẻ nào
tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn.”
Bạn nhận Ngài làm Cứu Chúa của
bạn ngay hôm nay không?
Nếu bạn đã tin cậy Đấng Christ là Cứu Chúa của
riêng bạn, xin vui lòng viết thơ cho chúng tôi
biết, để chúng tôi chia vui cùng bạn.
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Ai là người tốt?
Rô-ma 3:10-12. “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.”

Tình yêu của Chúa đã mở ra một
con đường!
Rô-ma 5:8-9. “Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng
yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta
còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta
chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết
Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được
cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào.”

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

Bạn phải đặt đức tin “hoàn toàn”
vào Chúa Jêsus Christ.
Rô-ma 3:22. “Tức là sự công bình của Đức Chúa
Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho
mọi người nào tin. Chẳng có sự phân biệt chi hết.”
Rô-ma 10:9. “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức
Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa
Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi
sẽ được cứu.”
Rô-ma 3:28. “Vì chúng ta kể rằng người ta
được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi
việc làm theo luật pháp.”

Cái giá vĩnh viễn của tội lỗi của bạn.
Rô-ma 6:23a. “Vì tiền công của tội lỗi là sự
chết.”
Rô-ma 1:18a. “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời
từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi kẻ không tin
kính và mọi sự không công bình.”
Không việc làm nào có thể cứu bạn.
Rô-ma 3:20a “Vì chẳng có một người nào bởi
việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công
bình ở trước mặt Ngài.”
Rô-ma 3:27. “Vậy sự khoe mình ở đâu? Đã bị
trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc
làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp
của đức tin.”

Nếu bạn thực sự tin rằng chỉ có
một mình Đức Chúa Jêsus Christ
mới có thể cứu bạn…
Rô-ma 4:21. “Vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa
Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được.”

