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Các em có biết là Đức Chúa Trời đã tạo dựng cả vũ trụ này yêu 
thương các em không ? 
 
Ngài yêu thương các em, nhiều lắm !  Ngài muốn các em là con 
của Ngài !  Kinh Thánh, Lời của Đức Chúa Trời, đã nói “Đức 
Chúa Trời là yêu thương.”   

I Giăng 4:8  
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Nhưng, các em có biết là ai cũng đã làm điều xấu.   
 
Các em, cô – chú, mọi người trên thế giới, đã sống ích kỷ, quên 
mất Đức Chúa Trời, và không nghe lời crua Ngài, và đã làm cho 
những người buồn lòng.   
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Trong Kinh Thánh, làm điều xấu có nghĩa là phạm tội. 
 
Đức Chúa Trời nói là mọi người, các em, cô – chú, đều đã phạm tội. 
 
Tội lỗi ngăn cách chúng ta với tình yêu thương vô biên của Đức Chúa Trời 
đối với chúng ta.  Lời của Đức Chúa Trời đã nói : « Mọi người đã phạm tội 
và không đạt đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. »  Rô-ma 3 :23   
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Nên Đức Chúa Trời đã gửi Con của Ngài, Chúa Jê-sus, để chứng 
tỏ Ngài yêu thương các em đến dường nào. 
 

Em có biết là Chúa Jê-sus đã chịu trừng phạt thế cho mọi người, 
chịu tội cho những điều xấu các em đã từng làm. 
 
Lời của Đức Chúa Trời đã nói:  “Đấng Christ đã chịu chết cho tội 
lỗi của chúng ta.”    I Cô-rinh-tô 15:3   
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Các em có biết là Đức Chúa Trời tha thứ mọi tỗi lỗi của các em, 
ngay bây giờ ? 
 
Ngài sẳn sang tha thứ cho các em !  Nếu các em chỉ cần công nhận 
em đã làm những điều không tốt, và các em chịu tin là Chúa Jê-sus 
đã chịu chết cho các em, Đức Chúa Trời sẳn sàng tha thứ cho các 
em. 
 
Lời của Đức Chúa Trời đã nói: “Nếu chúng ta công bố mọi tội lỗi, 
Ngài là thành tín và công bình, và Ngài sẽ tha thứ mọi tội lỗi của 
chúng ta”.  I Giăng 1:9  
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Các em có biết một khi Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi cho các em, 
các em trở thành con của Ngài không ? 
 
Đúng vậy ! Đức Chúa Trời  muốn các em thuộc về gia đình của 
Ngài !  
 
Kinh Thánh đã nói:  “Ai tiếp nhận Ngài, ai tin nơi danh của Ngài, 
Ngài sẽ cho người đó quyền làm con của Đức Chúa Trời.”  Giăng 
1:12  
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Các em có biết khi các em thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời, 
Ngài sẽ ban cho các em một món quà vô giá:  sự sống đời đời !   
Ngài đã làm việc đó ! 
 
Có nghĩa là Chúa Jê-sus sẽ ở bên cạnh các em ngay từ bây giờ và 
mãi mãi ! 
 
Lời của Đức Chúa Trời đã nói:  “Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương 
thế gian này đến nỗi Ngài đã ban cho Con duy nhất của Ngài để ai 
tin nơi Con của Ngài sẽ không bị chết mất mà có được sự sống đời 
đời.”  Giăng 3:16  
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Làm sao các em có thể xin Đức Chúa Trời cho các em trở nên con 
của Ngài. Các em có thể nói với Đức Chúa Trời theo lời lẽ riêng 
của các em: 

� Nhìn nhận là em cần được tha thứ 
� Cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa Jê-sus đã chịu chết cho em 
� Xin Đức Chúa Trời tha thứ cho em, và giúp em không đi theo 

điều xấu 
� Cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa Jê-sus sẽ ở bên cạnh các em 

mãi mãi ! 
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Các em có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào ! 
 
Nói chuyện với Đức Chúa Trời còn được gọi là cầu nguyện.  Các 
em cầu nguyện lớn tiếng hay trong tâm trí.  Các em cần cầu 
nguyện khi: 

� Nóng giận, buồn, sợ, lo lắng, 
� Vui sướng, phấn khởi 
� hay khi các em làm điều gì xấu và biết tiếc nuối đã làm điều 

không tốt đó. 
 
Đức Chúa Trời luôn luôn lắng nghe lời cầu nguyện của các em.  
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Các em có thể học hỏi để hiểu biết thêm về Đức Chúa Trời ! 
 
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một quyển sách tuyệt vời, Kinh 
Thánh, nói về Ngài và những việc Ngài muốn chúng ta làm. 
Các em có thể bắt đầu đọc Phúc Âm của Mác để hiểu biết thêm về 
Chúa Jê-sus. 
 
Các em cũng có thể giúp người khác biết về Tình Yêu Thương của 
Ngài, khi các em đối xử tốt với họ, và nói cho họ biết về Chúa Jê-
sus. 
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