1. Người Tài Xế

2. Người Bị Kết Án

3. Người Nhảy Dù

Một người lái xe bị cảnh sát chặn lại.
Ạnh ta là một tài xế giỏi và luôn cho rằng
anh chẳng làm gì sai trật.

Có một người vô tội đến với một vị thẩm phán
và cho biết mình muốn tự nguyện chết thế chỗ
cho một người phạm tội giết người. Vị thẩm phán
đồng ý. Đến ngày hôm sau, vị thẩm phán nói cho
phạm nhân biết rằng anh ta cần phải thực hiện
một quyết định.

Những người nhảy dù chứng minh sự tin
tưởng của họ, khi họ nhảy ra khỏi chiếc máy
bay.

Viên cảnh sát nói, “tôi chặn anh lại là vì
anh lái xe qua khu vực trường học với tốc
độ 60 dặm. Mặc dù có khoảng 10 tấm
bảng cảnh báo dọc đường rằng tốc độ tối
đa chỉ có 15 dặm mà thôi, nhưng anh đã
không hề chú tâm đến những bảng đó.”
Như người tài xế này, đã được mười
tấm bảng cảnh báo đang khi lái xe;
Thượng Đế cũng vậy, Ngài ban cho chúng
ta mười bảng cảnh báo thật rõ ràng trong
Kinh Thánh. Những Bản cảnh báo này
được gọi là Mười Điều Răn.
Bạn có bao giờ nói láo, ăn cắp một cái
gì đó, hay là lấy danh Thượng Đế mà thề
nguyền không? Nếu bạn giống tôi thì câu
trả lời là ‘Có’.
Hãy lắng nghe những gì Kinh Thánh
phán:
Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà
phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như
đã phạm hết thảy. (Gia-cơ 2:10)
Thượng Đế phán rằng phạm một Điều
Răn có nghĩa là phạm tội và xem như là
phạm hết thảy Điều Răn, kể cả tội tà dâm
và giết người.


Sự chết là hình phạt của Thượng Đế
đối với tội lỗi của chúng ta. (Bị ném
xuống địa ngục là bởi vì Ngài không
chấp nhận tội lỗi). (Rô-ma 6:23a )

Nếu vấn đề chấm dứt tại đây, thì chúng
ta sẽ không có hy vọng gì cả…

“Một người vô tội đã chết thế cho anh. Nếu anh
chấp nhận điều này, thì anh được tự do. Nếu anh
không chấp nhận sự chết thế này, thì anh sẽ phải
chết vì tội lỗi của anh. Anh chọn điều nào?
Chúa Giê-xu, là Con của Thượng Đế, là Đấng vô
tội nhưng đã tình nguyện chết để trả cho án phạt
tội lỗi của bạn và tôi. (vì sự chết là hình phạt của
Thượng Đế dành cho chúng ta). Sau ba ngày Ngài
đã từ kẻ chết sống lại.

Những môn đồ của Chúa Giê-xu minh
chứng niềm tin của mình trong Ngài khi
Thần Linh của Thượng Đế biến đổi tâm trí
và sự đam mê của họ.
 Vậy nếu ai sống với niềm tin trọn vẹn nơi
Chúa Cứu Thế, thì người đó sẽ là người
được dựng nên mới; những sự cũ đã qua
đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
(2 Cô-rinh-tô 5:17)


Thượng Đế phán: “Ta sẽ ban lòng mới
cho các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá
khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi
lòng bằng thịt. (Ê-xê-chi-ên 36:26)

Nhưng Thượng Đế tỏ lòng yêu thương của
Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là
người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu
chết. (Rô-ma 5:8)
Sự ban cho của Thượng Đế là sự sống đời
đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa
chúng ta. (Rô-ma 6:23b)

Khi bạn bước vào tiệm sửa xe bạn sẽ không
tự trở thành một người thợ máy; cũng vậy,
bạn sẽ không trở nên một Cơ Đốc nhân khi
bạn chỉ tham dự lễ tại nhà thờ.

Có hai sự lựa chọn qua sự chết của Chúa Giêxu cho bạn:

“Lạy Chúa Giê-xu, con tin Ngài đã chết
trên thập tự giá và sống lại từ trong kẻ chết
để trả món nợ tội lỗi cho con. Con không
muốn sống trong tội lỗi nữa và đặt niềm tin
nơi Ngài, Xin Ngài làm Chủ cuộc đời của
con. Cảm ơn Ngài đã ban cho con sự sống
đời đời. A-men”





Tiếp Nhận sự tha thứ của Thượng Đế cho tội lỗi
của Bạn và sự sống đời đời bởi sự ăn năn (ý
thức tội lỗi của chính bạn và ước muốn từ bỏ nó)
và đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu.
(Công Vụ 20:21)

Hay là

Khước Từ sự tha thứ của Thượng Đế cho tội
lỗi của bạn và sự sống đời đời bởi vì bạn trông
cậy vào con người hay bất cứ điều gì khác hơn là
Chúa Giê-xu hầu mong bạn được Thượng Đế
chấp nhận. Thế nhưng, bạn đang mang lấy án
phạt vì chính bạn đã phạm luật của Thượng Đế.

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 Thượng Đế sẽ
giáng trên người đó. (Giăng 3:36)
Biết về Chúa Giê-xu không có nghĩa là bạn đã tin
Chúa Giê-xu…

Nếu Bạn muốn tiếp nhận sự tha thứ của
Thượng Đế và sự sống đời đời, thì bạn hãy
nói theo lời cầu nguyện sau đây:



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

Lòng khát khao của những người theo
Chúa Giê-xu một cách thật lòng là:


Hãy sống một cuộc sống xứng đáng với
Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường,
nẩy sinh ra đủ các việc lành, càng thêm
lên trong sự hiểu biết Thượng Để.
(Cô-lô-se 1:10)
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Chúa Giê-xu là Ai?

Được Dự Đoán Bởi:
Tiên Tri Đa-ni-ên
Trong những khải tượng ban đêm, tôi lại nhìn
thấy một vị giống như con người đến với
những đám mây trời. Vị ấy đến gần và được
đưa đến trước mặt Đấng Thượng Cổ. Đấng
Thượng Cổ ban cho vị ấy quyền thống trị, vinh
quang và vương quốc. Mọi dân tộc, mọi quốc
gia, mọi ngôn ngữ đều phục vụ vị ấy. Quyền
thống trị Ngài là quyền đời đời chẳng hề mai
một, và vương quốc Ngài không bao giờ suy
vong. Đa-ni-ên 7:13-14

Tiên Tri Ê-sai
Vì một con trẻ được sanh cho chúng ta, tức là
một con trai được ban cho chúng ta; quyền cai
trị sẽ đặt trên vai Ngài, danh Ngài là: Đấng Kỳ
Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền
Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Quyền cai trị
của Ngài cứ gia tăng mãi và nền hòa bình sẽ vô
tận trên ngôi Đa-vít và trên vương quốc Ngài,
để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong
công lý và sự công chính, từ nay cho đến đời
đời. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn
quân sẽ thực hiện điều ấy. Ê-sai 9:5-6
Những việc nầy xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa
phán bởi nhà tiên tri: “Nầy một trinh nữ sẽ
mang thai, và sinh một con trai, rồi người ta sẽ
đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên” nghĩa là
Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Ma-thi-ơ 1:22-23

Được Thờ Phượng Bởi:

Được Tuyên Xưng Bởi:

Những Nhà Thông Thái

Những kẻ chống đối Chúa Giê-xu

Họ nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao
mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt
cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới
dừng lại. Họ thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội.
Khi họ vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ
Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi
bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là
vàng, nhũ hương, và mộc dược. Ma-thi-ơ 2:9-11

Nhưng Ngài phán với họ rằng: Cha ta làm việc
cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy.
Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để
giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sabát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là
cha mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời.
Giăng 5:17-18

Các Môn Đồ của Ngài
Tức thì Đức Chúa Jesus giơ tay ra nắm lấy
người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao
ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-e-rơ lên
thuyền rồi, thì gió yên lặng. Các người trong
thuyền đến quỳ lạy Ngài mà nói rằng: Ngài thật
là Con Trời! Ma-thi-ơ 14:31-33
Mười một môn đồ, đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi
mà Đức Chúa Jesus đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy
Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người
nghi ngờ. Ma-thi-ơ 28:16-17
Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh
lành Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho.
Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà
được đem lên trời. Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở
về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm. Môn đồ
cứ ở trong đền thờ luôn, tôn vinh Đức Chúa
Trời. Lu-ca 24:50-53

Những phụ nữ thấy Ngài bị đóng đinh
Hai người đàn bà đó vội vàng ra khỏi mộ, vừa
sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ.
Này, Đức Chúa Jesus gặp hai người đàn bà đó,
thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng
đến gần ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài. Đức
Chúa Jesus phán rằng: Đừng sợ gì cả; hãy đi
bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ
thấy ta. Ma-thi-ơ 28:8-10
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Dân Giu-đa lại nói rằng: Chúng tôi có luật,
chiếu luật đó hắn phải chết; vì hắn tự xưng là
Con Đức Chúa Trời. Giăng 19:7

Sứ đồ Phi-e-rơ
Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là
ai? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng
Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ,
Đức Chúa Jesus phán với người rằng: Hỡi Simôn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng
phải thịt và máu tỏ cho ngươi biết điều này
đâu, mà là Cha ta ở trên trời vậy.
Ma-thi-ơ 16:15-17

Sứ đồ Thô-ma
Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau
trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đang
đóng, Đức Chúa Jesus đến, đứng chính giữa
môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!
Kế đó, Ngài phán với Thô-ma rằng: Hãy đặt
ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta;
cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn
ta, chớ cứng lòng, nhưng hãy tin! Thô-ma thưa
rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi! Đức
Chúa Jesus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên
ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng
thấy mà đã tin vậy! Giăng 20:26-29

Chính Chúa Giê-xu
Ai nấy đều hỏi rằng: Vậy, ngươi là Con Đức
Chúa Trời sao? Ngài đáp rằng: Chính các
ngươi nói ta là Con Ngài. Lu-ca 22:70
“Ta với Cha là một” Giăng 10:30
“Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha.” Giăng 14:9

1. The Driver

2. The Convict

3. The Skydiver

A driver was once stopped by a police
officer. He was a good driver and as far as
he knew he had done nothing wrong.

An innocent man approached a judge and
volunteered to be executed in the place of a
convicted murderer. The judge consented. The
next day the judge told the convict he had a
decision to make.

Skydivers demonstrate their belief in
their parachutes when they jump from the
plane.

The police officer said, “I pulled you
over because you were going 60 through
a school zone. There were ten warning
signs that the speed limit was 15 and you
ignored them all.”
Just like the driver had ten warning
signs, God has given us ten clear warning
signs in the Bible. They are called the Ten
Commandments.
Have you ever told a lie, stolen
something or used God’s name as a curse
word? If you’re like me the answer is ‘yes’.

“An innocent man has been put to death in your
place. If you will accept his payment for your
crime, you are free to go. If you will not accept
his payment, you will be executed for your crime.
Which do you choose?”
Jesus Christ, the Son of God, was sinless but
voluntarily gave his life to pay the penalty for
your sins and mine. (God’s judgment for our sin
is death). Three days later he rose from the dead.



God showed his great love for us by sending
Jesus to die for us while we were still sinners.
Romans 5:8



Listen to what the Bible says:
Whoever keeps the whole law and yet
stumbles at just one point is guilty of
breaking all of it. James 2:10

God is saying that by breaking one
Commandment we have sinned and will
be held accountable for breaking all of
them, including adultery and murder.


God’s judgment for our sin is death.
(Banishment to hell because He will
not allow sin in His presence).
Romans 6:23a

If the story ends here, there is no hope
for us…



The gift of God is eternal life in Christ Jesus
our Lord. Romans 6:23b

As a result of Jesus’ death in your place, you
have two choices:
Receive both God’s pardon for your sins and
eternal life by repenting (sensing your sinfulness
and desiring to turn from it) and placing your
trust in the Lord Jesus.

Followers of Jesus demonstrate their
belief in Him when God’s Spirit changes
their thoughts and desires.



If anyone is in Christ, he is a new
creation; the old has gone, the new
has come! 2 Corinthians 5:17



God says, “I will give you a new heart
and put a new spirit in you.”
Ezekiel 36:26

Just as entering a garage won’t make
you a mechanic, attending a church won’t
make you a Christian.
If you would like to receive God’s
pardon for your sins and the gift of eternal
life, consider a prayer like this:
“Jesus, I believe you paid the penalty for
my sins when you died on the cross and
rose from the dead. I want to turn from my
sins and place my trust in you as my Lord.
I am willing to follow you the rest of my
life. Thank you for the gift of eternal life.
Amen.”


OR
Reject both God’s pardon for your sins and
eternal life by trusting in anyone or anything
other than Jesus to make you acceptable to God,
thus bearing the penalty for breaking God’s law
yourself.


Whoever believes in the Son has eternal life,
but whoever rejects the Son of God will not
see life, for God's wrath remains on him.
John 3:36

Knowing about Jesus doesn’t mean you believe
in Jesus…

Anyone who calls on the name of the
Lord will be saved. Romans 10:13
The desire of real followers of Jesus is to:



Live a life worthy of the Lord, pleasing
Him in every way, bearing fruit in
every good work, and growing in the
knowledge of God. Colossians 1:10
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Who is Jesus?

Prophesied by:

Worshiped by:

Statements by:

The Wise Men

Jesus’ adversaries

After they had heard the king, they went on their
way, and the star they had seen in the east went
ahead of them until it stopped over the place
where the child was. When they saw the star,
they were overjoyed. On coming to the house,
they saw the child with his mother Mary, and
they bowed down and worshiped him.
Matthew 2:9-11

Daniel
In my vision at night I looked, and there before
me was one like a son of man, coming with the
clouds of heaven. He approached the Ancient
of Days and was led into his presence. He was
given authority, glory and sovereign power; all
peoples, nations and men of every language
worshiped him. His dominion is an everlasting
dominion that will not pass away, and his
kingdom is one that will never be destroyed.
Daniel 7:13-14

Isaiah
For to us a child is born, to us a son is given,
and the government will be on his shoulders.
And he will be called Wonderful Counselor,
Mighty God, Everlasting Father, Prince of
Peace. Of the increase of his government and
peace there will be no end. He will reign on
David's throne and over his kingdom,
establishing and upholding it with justice and
righteousness from that time on and forever.
Isaiah 9:6-7
All this took place to fulfill what the Lord had
said through the prophet Isaiah: "The virgin will
be with child and will give birth to a son, and
they will call him Immanuel" - which means,
"God with us." Matthew 1:22-23

His disciples
Immediately Jesus reached out his hand and
caught Peter. "You of little faith," he said, "why
did you doubt?" And when they climbed into the
boat, the wind died down. Then those who were
in the boat worshiped him, saying, "Truly you
are the Son of God." Matthew 14:31-33
Then the eleven disciples went to Galilee, to the
mountain where Jesus had told them to go.
When they saw him, they worshiped him.
Matthew 28:16-17
When he had led them out to the vicinity of
Bethany, he lifted up his hands and blessed
them. While he was blessing them, he left them
and was taken up into heaven. Then they
worshiped him and returned to Jerusalem with
great joy. Luke 24:50-53

The women who saw him crucified
The women hurried away from the tomb, afraid
yet filled with joy, and ran to tell his disciples.
Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said.
They came to him, clasped his feet and
worshiped him. Then Jesus said to them, "Do
not be afraid.” Matthew 28:8-10

Jesus said to the Jewish religious leaders, "My
Father is always at his work to this very day,
and I, too, am working." For this reason the
Jews tried all the harder to kill him; not only
was he breaking the Sabbath, but he was even
calling God his own Father, making himself
equal with God. John 5:17-18
The Jews insisted to Pilate, "We have a law,
and according to that law he must die, because
he claimed to be the Son of God." John 19:7

The Apostle Peter
Jesus asked. "Who do you say I am?" Simon
Peter answered, "You are the Christ, the Son of
the living God." Jesus replied, "Blessed are
you, Simon son of Jonah, for this was not
revealed to you by man, but by my Father in
heaven.” Matthew 16:15-17

The Apostle Thomas
Though the doors were locked, Jesus came
and stood among them and said, "Peace be
with you!" Then he said to Thomas, "Put your
finger here; see my hands. Reach out your
hand and put it into my side. Stop doubting and
believe." Thomas said to him, "My Lord and my
God!" Then Jesus told him, "Because you have
seen me, you have believed; blessed are those
who have not seen and yet have believed."
John 20:26-29

Jesus Himself
The Jewish religious leaders all asked, "Are
you then the Son of God?" He replied, "You are
right in saying I am." Luke 22:70
“I and the Father are one.” John 10:30
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“Anyone who has seen me has seen the
Father.” John 14:9

