
10:10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi
miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.

RÔ-MA

1)Tất cả chúng ta đều là tội nhân
RÔ-MA 3:23 vì Ðức Chúa Trời,mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của

2) Sự trả giá của chúng ta cho tội lỗi là cái chết

ta.chúng
Chúa

Chúa
RÔ-MA 6:23 Vì Ðứccủa
Trời là

tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho
sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ,

3) Theo kinh thánh, tất cả chúng ta đều xứng đáng để xuống địa ngục
KHẢI-HUYỀN 21:8 Còn kẻ

chết thứ hai.
kẻ

ghét, giết
người, nói dối, phần
của chúng

những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm
dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào
nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự

4) Có hy vọng nhờ máu của Chúa Giêsu Kitô

RÔ-MA 5:8 Nhưng
ta chịu chết.

chúng ta,
chúng

khi
ta

Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với
còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng

5) Đặt niềm tin của bạn vào Chúa Giêsu Kitô

1 TÊ-SA-LÔ-NI-CA 1:9 đãi chúng
tôi, và thể
Trời hằng sống và chân thật,

Vả, mọi người đều thuật lại thể nào anh em đã tiếp
nào đã trở lại cùng Ðức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Ðức Chúa

đời.sống đời
GIĂNG 3:16 Vì một của
Ngài, hầu cho

Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con
hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự

Trời.Ðức Chúa
GIĂNG 3:18 Ai đoán xét rồi,
vì không

tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị
tin đến danh Con một

CÔNG-VỤ CÁC SỨ-ĐỒ

được cứu rỗi.

ơi,
tôi phải

16:30-31 Ðoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa
làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng: Hãy tin Ðức Chúa Jêsus, thì ngươi

và cả nhà đều sẽ

6) Đó là một món quà vĩnh cửu từ Thiên Chúa.

bèn Ðức Chúa Trời.
9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;

8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ
anh em, là sự ban cho của

7)Bây giờ bạn biết làm thế nào để lên thiên đàng

Ðức Chúa Trời.
1 GIĂNG 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

Cầu nguyện với Chúa để cứu rỗi bản thân nhân danh Chúa Giêsu


