Tình Yeâu Vaø Loøng Thöông Xoùt Tuyeät Vôøi Cuûa Ngaøi!

Ta Haõy Cuøng Xem Laù Thö Cuûa Sarah!
Nhaân danh Ñöùc Gieâ Su , Ñaáng vöôït treân taát caû, toâi muoán göûi lôøùi
chaøo thaân yeâu tôùi caùc baïn.
Hôõi baïn thaân yeâu cuûa toâi , phaûi chaêng ban ñang gaëp khoù khaên vì söï chaùn
naûn, lo aâu, toäi loãi, sôï haõi, thaát voïng, coâ ñôn, hay suy nghi veà söï cheát
naøo ñoù? Baïn coù töøng ao öôùc ñöôïc soáng moät cuoác soáng bình yeân, hoan
laïc vaø ñaày yeâu thöông khoâng? Ngay baây giôø baïn seõ coù ñöôïc cuoác soáng
ñoù trong Ñöùc Gieâ Su. Moùn quaø voâ giaù vaø nhöng khoâng maø Thieân Chuùa
ban taëng cho baïn!
Kinh Thaùnh ñaõ noùi...
Thieân Chuùa taïo neân ngöôøi nam theo hình aûnh cuûa Ngaøi (töø buïi ñaát maø
thaønh). Sau ñoù Ngaøi thoåi hôi vaøo ngöôøi nam vaø ngöôøi nam baét ñaàu thöùc
daâïy. Thieân Chuùa ñaët teân cho oâng laø Adam.
Thieân Chuùa ban taëng cho Adam moät ngöôøi nöõ laøm trôï taù (Eva). Hoï ñaõ
chung soáng cuøng nhau trong vöôøn Ñòa Ñaøng. Thieân Chuùa cho pheùp hoï
aên taát caû caùc traùi caây trong vöøôn nhöng khoâng ñöôïc aên traùi cuûa caây bieát
ñieàu toát vaø ñieàu xaáu . Neáu hoï aên noù, hoï seõ phaûi cheát .
Nhöng hoï ñaõ aên loaïi traùi caây maø Thieân Chuùa ñaõ caám , vì theá Adam vaø
Eve ñaõ baát tuaân vì choáng laïi Thieân Chuùa. Cuoái cuøng hoï ñaõ phaûi cheát
(khoáng coøn ñöôïc soáng chung vôùi Thieân Chuùa ) vaø bò ñuoåøi ra khoûi vöôøn
Ñòa Ñaøng
Kinh Thaùnh coù caâu
“Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi
gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì
mọi người đã phạm tội.”

(Roâma 5:12)

“Như có lời chép rằng: Không ai là người công chính, dẫu một
người cũng không;” (Roâma 3:10)
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“Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên
Chúa,” (Roâma 3:23)
“Này, mạng sống nào cũng thuộc về Ta; mạng sống của cha cũng
như mạng sống của con đều thuộc về Ta. Ai phạm tội, kẻ ấy phải
chết.”

(Ezekiel 18:4)

“Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết;…”
(Roâma 6:23a)
Bôûi vì moïi ngöôøi ñeàu coù toäi vaø daùng phaûi xuoáng hoaû nguïc , nhöng ...
“...còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức
Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.” (Roâma 6:23B)
Vì Thieân Chuùa yeâu chuùng ta nhieàu laém, Ngaøi ñaõ göûi Ngöôøi Con duy
nhaát cuûa Ngaøi laø Ñöùc Gieâ Su xuoáng theá ñeå chuoác toäi cho chuùng ta vaø
ñeå cöùu chuùng ta khoûi löûa hoaû nguïc . Ñöùc Gieâ Su ñeán vaø cheát ôû theá gian
naøy ñeå traû giaù cho toäi loãi cuûa chuùng ta baèng chính giaù maøu cuûa Ngaøi.
Ñöùc Gieâ Su ñaõ cheát vaø ñaõ soáng laïi töø coõi cheát . (trích Gioan 3:16; Roâma
5:8, 10:9B)
“Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành
hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công
chính trong Người.”

(2 Coârinto 5:21)

Thieân Chuùa ñaõ ñeán deå giuùp chuùng ta. Nhöng coøn chuùng ta. Chuùng ta seõ
phaûi laøm gì luùc naøy?
Ñöùc Gieâ Su ñaõ noùi neáu anh em muoán vaøo thieân ñaøng, anh em phaûi ñöôïc
dìm trong nöôùc vaø trong Thaàn Khí (taát caû chuùng ta ñeàu maéc toäi toå toâng),
coù nhö theá chuùng ta môùi ñöôïc höôûng phuùc treân thieân ñaøng. Ñöùc Gieâ Su
ñaõ traû lôøi raèng, “Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai
có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần
Khí.”

(Gioan 3:5)

[Nöôùc chính laø lôøi cuûa Thieân Chuùa, vaø Thaùnh Thaàn chính laø Ngoâi Ba
Thieân Chuùa.]
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“Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà
do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại
mãi mãi,” (1 Pheâroâ 1:23)
Cuï theå hôn, khi moät keû toäi loãi nghe Lôøi Chuùa, lôøi Chuùa seõ ñaùnh ñoäng
loøng trí anh ta vaø Chuùa Thaùnh Thaàn seõ thuùc ñaåy löông taâm anh ta nhaân
bieát “ñieàu toäi loãi” vaø “ñieàu chính ñaùng” vaø “caùch xeùt ñoaùn ñuùng ñaén .”
“Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm
hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó
phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. ”

(Do thaùi

4:12)
Chuùa Thaùnh Thaàn seõ giuùp baïn traùnh xa hoaû nguïc. Neáu baïn khieâm toán
nhìn nhaän toäi loãi cuûa baïn, Thieân Chuùa seõ:




Tha thöù cho baïn,
Ban cho baïn ñöùc tin deå nhaän bieát raèng Ñöùc Gieâ Su ñeán theá
gian naøy laø vì chính baïn ,
Ban cho baïn aân hueä ñeå nhaän bieát raèng chính Ñöùc Gieâ Su laø
Ngoâi Lôøi nhaäp theå, laø Thieân Chuùa cuûa baïn vaø laø Ñaáng cöùu ñoä
chuùng ta

Neáu baïn muoán môøi moät vò khaùch tôùi nhaø duøng côm toái. Baïn seõ chuaån
bò theá naøo? Baïn seõ phaûi doïn deïp nhaø cöûa , vaø khi khaùch tôùi goõ cöûa nhaø
baïn, phaûi chaêng baïn seõ ra môû cuûa vaø noùi , “ Xin môøi ngaøi vaøo.” Phaûi
khoâng?
Töông töï nhö theá, chuùng ta cuõng caàn phaûi coù taám loøng trong saïch ñeå
môøi Ñöùc Gieâ Su ngöï vaøo ñoù . Taát caû chuùng ta ñeàu bieát raèng con ngöôøi
chuùng ta ñaày “toäi loãi” . thöïc ra chuùng ta khoâng theå naøo bieát ñöôïc toäi loãi
cuûa chuùng ta nhieàu kinh khuûng ñeán möùc naøo !
“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA,
và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân.” (Gieâreâmia 17:9)
Nhöõng thöù bình thöôøng nhö xaø boâng, nöôùc ñeàu khoâng theå goäi taåy saïch
ñöôïc toäi loãi chuùng ta. Thöù duy nhaát coù theå taåy saïch toäi loãi chuùng ta
chính laø giaù maùu cuûa Ñöùac Gieâ Su.
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“...và máu Đức Giê-su, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch
hết mọi tội lỗi.” (1 Gioan 1:7b)
“Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu
chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của
Người. Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất
cả sự khôn ngoan thông hiểu.” (EÂpheâsoâ 1:7-8)
“Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát
như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù
phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu
chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức
Ki-tô.” (1 Pheâroâ1:18-19)
Chuùng ta caàn phaûi nhìn nhaän toäi loãi cuûa chuùng ta tröôùc maët Thieân
Chuùa vaø aên naên saùm hoái. Haõy traùnh xa toäi loãi vaø quay trôû veà vôùi Thieân
Chuùa. Thiaân Chuùa ñang ñoùn chôø chuùng ta vaø Ngaøi saün saøng xoaù boû moïi
toäi loãi cuûa chuùng ta.
“Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và
công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch
mọi điều bất chính..” (1 Gioan 1:9)
“ĐỨC CHÚA phán: "Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận!
Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết;
có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.”

(Isaia 1:18)

Con tim chuùng ta laø ngoâi nhaø taâm hoàn nhöng caùnh cuûa môû noù ñaõ bò
khoaù chaéc ôû beân trong. Chuùng ta phaûi môû noù ra, haõy coá môû noù ra ñeå
ñoùn Ñöùc Gieâ Su vaøo taâm hoàn mình.
“Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì
Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ
dùng bữa với Ta.”

(Khaûi huyeàn 3:20)

Naøy baïn thaân meán, luùc naøy ñaây baïn coù theå daønh chuùt thôøi gian caàu
nguyeân ñeå môøi Chuùa Gieâu Su ngöï vaøo taâm hoàn mình khoâng? Lôøi caàu
nguyeân naøy coù theå chöa tôùi moät phuùt baï n aï! Trong Kinh Thaùnh cuõng
ñaõ noùi,
“Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng
Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu
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độ.Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra
ngoài miệng, mới được ơn cứu độ.” (Roâma 10:9-1)
Xin baïn haõy chaân thaønh, côûi môû khi noùi chuyeän vôùi Thieân Chuùa . Vì ñaây
chính laø lôøi caàu nguyeän ñeïp nhaát maø baïn daønh cho Ngaøi .
Haõy nhôù raèng chính baïn ñang thöa chuyeän cuøng Thieân Chuùa, laø Cha
cuûa baïn.
Naøo chuùng ta cuøng caàu nguyeân…
Thöa Cha, con laø keû toäi loãi. Con thaät loøng aên naên saùm hoái veà toäi con ñaõ
laøm. Xin Cha haõy tha toäi cho con.
Xin Cha haõy duøng giaù maùu cuûa Ñöùc Gieâ Su maø röûa saïch chuùng con
khoûi moïi toäi loãi, ñeå con ñöôïc neân trong saïch.
Con tin Chuùa Gieâ Su ñaõ cheát vaø ñöôïc mai taùng trong moà vaø ngaøy thöù ba
Cha ñaõ cho Ngaøi ñaõ soáng laïi töø coõi cheát.
Con tin thaät Chuùa Gieâ Su laø Thieân Chuùa cuûa con vaø laø Ñaáng cöùu chuoäc
chuùng con.
Chuù Gieâ Su ôi, baây giôø con khao khaùt xin Ngaøi haõy ngöï vaøo trong taâm
hoàn con.
Con xin daâng taâm trí con, linh hoàn con vaø maïng soáng con vaøo trong tay
Ngaøy!
Nhaân danh Chuùa Gieâ Su, con xin tranh xa nhöõng aâm möu ñen toái maø
ma quyû dang caùm doã con.
Laïy Chuùa Gieâ Su, xin haõy ban traøn ñaày thaùnh thaàn cuûa Ngaøi xuoáng treân
con vaø haõy bieán ñoái con theo yù Ngaøi, vaø höôùng daân con nhaân bieát ñaâu
laø chaân lyù.
Con xin caûm taïm Cha, vì Ngaøi ñaõ tha toäi cho con, vaø xem con nhö
ngöôøi con duy nhaát cuûa Ngaøi.
Xin Ngaøi nhaân lôøi con caàu xin.
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Neáu luùc naøy ñaây baïn ñaõ caàu nguyeän xong roài, Toâi muoán hoûi baïn moät
caâu hoûi raát ñôn giaûn. Haõy suy nghó vaø cho toâi bieát:
Chuùa Gieâ Su luùc naøy ñang ôû ñaâu?
.
.
.
.
Neáu caâu traû lôøi cuûa baïn laø , “Chuùa Gieâ Su luùc naøy ñang ngöï trong taâm
hoàn toâi,” Toâi tin baïn ñaõ thöïc söï caàu nguyeän. Phaûi, Chuùa Gieâ Su ñang
ngöï trong taâm hoàn toâi. Vaäy chuùng ta coù noùi lôøi “caùm ôn” khi chuùng ta
nhaän ñöôïc moät thöù gì ñoù töø ai khoâng? Caùm ôn laø ñieàu caàn phaûi laøm khi
chuùng ta ñaõ nhaän moät ñieàu toát töø ai ñoù . Vì theá chuùng ta haõy cuøng nhau
thoát leân lôøi naøy , “ Chuùng con xin caùm ôn Ngaøi, Chuùa Gieâ Su!”
Khi naøo chuùng ta tin Chuùa Gieâ Su chính laø Chuùa vaø laø Ñaáng cöùu ñoâ
chuùng ta thì giöõa chuùng ta vaø Thieân Chuùa khoâng coøn laø “ Oâng Chuû vaø keû
toâi tôù,” maø moái quan heä ñoù ñaõ trôû neân “tình thöông cuûa Ngöôøi Cha
daønh cho ngöôøi con yeâu daáu .”
Toùm laïi, baây giôø baïn ñaõ trôû thaønh ngöôøi con yeâu daáu cuûa Ngöôøi , nhö
Thaùnh Gioan ñaõ noùi 1:12-13: “Còn những ai đón nhận, tức là những
ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên
Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do
ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.”
Moät sôi toùc treân ñaâu rôi xuoáng cuõng laø do yù ñònh cuûa Thieân Chuùa . Moïi
söï ñeàu qua ñi, trôøi ñaát naøy cuõng seõ qua ñi nhöng chæ coù Lôøi Chuùa laø
khoâng thay ñoåi
“Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà
do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại
mãi mãi, vì mọi phàm nhân đều như cỏ và tất cả vinh quang của
họ cũng đều như hoa cỏ; cỏ thì khô, hoa thì rụng;Lời Chúa vẫn tồn
tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo
cho anh em như một Tin Mừng.” (1 Pheâroâ 1:23-25)
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Vì theá giôø ñaây baïn haõy vui möøng vaø hoan hæ leân vì baïn ñaõ ñöôïc gia
nhaäp vaøo hoäi thaùnh thieân quoác. Baïn seõ thaønh moät con ngöôøi môùi hoaøn
toaøn (trích 2Coârintoâ 5:17). Ñoù chính laø ñieàu maø Thieân Chuùa mong
muoán töø baïn
Ñaây chính laø “Keá hoaïch cöùu ñoä!” maø Thieân Chuùa ñaõ daønh cho loaøi
ngöôøi.
Coù theå baïn ñaõ xem nhöõng tôø quaûng caùo treân baùo hay treân TV noùi veà
nhöõng vaät hay nhöõng ngöôøi bò maát tích. Nhaø quaûng caùo coù theå thoâng tin
veà giaûi thöôûng daønh cho nhöõng ngöôøi ñaõ tìm ra nhöõng vaät hay ngöôøi bò
maát tích ñoù. Vieäc laøm naøy ñöôïc goïi laø söï haäu ta nhaúm keâu môøi moïi
ngöôøi chuù yù tôùi muïc q uûang caùo ñoù. Nhöng chæ coù nhöõng ai tìm thaáy
nhöõng thöù maát tích vaø mang noù trôû laïi thì môùi nhaän ñöôïc giaûi thöôûng
phaûi khoâng?
Traùi laïi, moùn quaø Cöùu ñoä maø Thieân Chuùa trao ban cho loaøi ngöôøi chuùng
ta qua Ñöùc Gieâ Su laø moùn quaø voâ giaù maø khoâng ñoøi hoûi ôû chuùng ta baát
cöù ñieàu gì. Thieân Chuù coù caùch laøm cho moïi ngöôøi nhìn nhaän vieäc Ngaøi
laøm. Nhöng chæ coù ai tin vaø chaáp nhaän vieäc Ngaøi laøm môùi hieåu ñöôïc
moùn quaø voâ giaù naøy
Thieân Chuùa cöùu doä chuùng ta baèng tình thöông bao la cuûa Ngaøi (Tình
thöông maø chuùng ta khoâng ñaùng ñeû nhaän noù); nhöng chuùng ta phaûi
nhaän laáy noù (ñeå tình thöông ñoù thaâm nhaäp vaøo trong loøng chuùng ta) qua
ñöùc tin!!! Chuùng ta khoâng caàn phaûi traû giaù baèng baát cöù thöù gì,vì theá
trong kinh thaùnh coù caâu “aân hueä cuûa Thieân Chuùa” (Roâma 6:23b).
Haõy taï ôn Ngaøi vì aân hueä naøy! (2 Coârintoâ 9:15)
“ Moùn quaø nhöng khoâng” khoâng coù nghóa ñaây laø “ moùn quaø reû tieàn.”
Söï cöùu ñoä laø moùn quaø voâ giaù maø Thieân Chuùa ban taêng cho con ngöôøi vì
chính Ñöùc Gieâ Su ñaõ thöïc hieän ñeå cöùu chuoäc toäi loãi chuùng ta baèng
chính maïng soáng vaø giaù maùu cuûa Ngaøi
Giaû nhö baïn nhaän ñöôïc moät moùn quaø , ví duï nhö laø moät caây buùt. Baïn coù
theå thoát leân, “OÀ, ñaây chæ laø moät caây buùt ” vaø ñeå noù lung tung moïi nôi,
hay baïn cuõng coù theå vui möøng va thoát leân , “OÀ, caây buùt naøy ñeïp quaù” vaø
söû duïng noù haøng ngaøy . Haõy giöõ cho Ôn cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa luoân
maõi ôû trong baïn!!!
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Kinh thaùnh chính laø lôøi cuûa Thieân Chuùa “Lôøi haèng soáng” cho baïn, cho
toâi vaø cho moïi ngöôøi, Lôøi Chuùa daïy ta caùch soáng... höôùng daãn ta vieäc
neân laøm vaø khoâng neân laøm... ñeå chuùng ta coù ñöôïc cuoäc soáng mai sau
Nhö ñaõ noùi ôû treân , baïn haõy trôû neân nhö treû nhoû thì seõ ñöôïc vaøo nöôùc
trôøi. Löông thöïc chính cuûa treû nhoû laø söõa; “Những người được Thiên
Chúa Cha biết trước và kén chọn, những người được Thần Khí
thánh hoá để vâng phục Đức Giê-su Ki-tô và được máu Người
tưới rảy. Chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an.” (1
Pheâroâ 2:2)
Lôøi Chuùa noùi moïi vieäc chuùng ta laøm,gioáng nhö nhöõng thöù quaàn aùo bi dô
baån (tham khaûo theâm. Isaia 64:6) tröôùc maët Thieân Chuùa. Moïi toân giaùo
khoâng theå naøo cöùu chuùng ta khoûi löûa hoaû nguïc . Keå caû caùc linh muïc,
muïc sö hay caùc giaùo só hoài giaùo cuõng khoâng theå giuùp chuùng ta. Chuùng ta
ñeàu ñaùng phaûi ôû trong hoaû nguïc vì toäi loãi cuûa chuùng ta! Khoâng ai coù theå
cöùu ñöôïc chuùng ta ngoaïi tröø Ñöùc Gieâ Su!
Lôøi Chuùa noùi chuùng ta khoâng theå naøo “tìm kieám ñöôïc” nuôùc trôøi. Ñoù laø
moùn quaø maø Thieân Chuùa muoán ban cho chuùng ta, qua con moät cuûa Ngaøi
laø chính Ñöùac Gieâ Su. Chuùa Gieâ Su laø con döôøng duy nhaát ñöa ta tôùi
thieân ñaøng!
“Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu
độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên
Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể
hãnh diện.” (EÂpheâsoâ 2:8-9)
Neáu baïn cheát maø chöa nhaän bieát ñöôïc ñieàu naøy , baïn seõ ñaùnh maát linh
hoàn mình trong löûa hoaû nguïc.Ñoù laø söï thaät!!!
Taâm tình soáng ñaïo laø taâm tình soáng giöõa hai ngöôøi nhö Chuùa Gieâ Su
soáng trong toâi vaø toâi soáng trong Ngaøi, vaø ñoái vôùi baïn cuõng nhö theá. Haõy
giöõ cho moái taâm tình naøy luoân ñöôïc soáng maõi!
Neáu baïn ñöôïc sinh ra trong moät gia ñình Thieân Chuùa Giaùo thì baïn hieån
nhieân laø ngöôøi thuoäc veà Thieân Chuùa . Nhöng söï thaät khoâng ai ñöôïc coù
aân hueä naøy neáu Thieân Chuùa khoâng ban cho hoï, vaø cuõng khoâng ai töï
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quyeát ñònh mình sinh ra trong gia ñình Thieân Chuùa Giaùo hay khoâng
vì Kkính Thaùnh coù caâu, “vì Thiên Chúa không thiên vị ai.” (Roâma
2:11) khoâng moät ai coù loãi khi hoï sinh ra trong gia ñình Hoài Giaùo, Aán
Giaùo hay sinh ra trong nhöõng toân giaùo khaùc. Con Thieân Chuùa cheát cho
taát caû loaøi ngöôøi. (Trích Gioan 1:12-13; Roâma 5:6)
Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do,

đàn ông hay đàn bà; Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái,

cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức
Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người. (xem theâm Galat 3:28; Coâloâxeâ3:11)

“Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người Hylạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất
cả những ai kêu cầu Người.13 Vì: Tất cả những ai kêu cầu danh Đức
Chúa sẽ được cứu thoát.”

(Roâma 10:12-13)

“Vậy mà Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua những thời người ta không
nhận biết Người. Bây giờ Người truyền cho người ta rằng mọi người
ở mọi nơi phải sám hối,... phải nhân danh Người mà rao giảng cho
muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được
ơn tha tội.”

(Coâng vuï toâng ñoà 17:30 & Luca 24:47)

Nhieàu ngöôøi nghó raèng khoâng coù Thieân Chuùa coøn moät soá ngöôøi laïi nghó
chæ caàn nhôù tôùi Thieân Chuùa vaøo giaây phuùt cuoái laø ñuû ; thaât ñaùng tieác
thay hoï khoâng nhaän ra ñaâu laø chaân lyù ñòch thöïc cuûa hoï! Hoï khoâng cho
mình cô hoïi naøo caû! Nhieàu ngöôøi coøn mæa mai caû hoaû nguïc , nhöng Hoaû
nguïc thì coù thaät.
Vaên haøo noåi tieáng Dante ñaõ vieát raèng coù theå coù moät taám baûng lôùn ñaët
ngay truôùc coång hoaû nguïc ghi raèng, “nôi naøy daønh cho nhöõng ngöôøi
khöôùc töû hi voïng.”
Sa-loâ-moâng,vò vua khoân ngoan nhaát trong caùc vò vua ñaõ vieát , “ngöôøi
khoân ngoan laø ngöôøi bieát traùnh xa hoaû nguïc” (Xem theâm saùch Caùch
ngoân 15:24). Ñieàu ñoù coù theå hieåu nhö sau neáu moät ngöôøi soáng ñöôïc 100
tuoåi, thöôøng xuyeân ñi leã hay ñi ñeàn, luoân caàu nguyeän , bieát giuùp ñôõ
ngöôøi ngheøo vaø ñöôïc röûa toäi khi môùi chaøo ñôøi vaân.. vaân…. Nhöng
khoâng coù taâm tình vôùi Chuùa Gieâ Su, thì vaân laø ngöôøi boû ñi. Neáu trong
ñôøi soáng, ngöôøi ñoù khoâng bieát nhaân danh Chuùa Gieâ Su laø Ñaáng cöùu ñoä
moïi ngöôøi thì Chuùa Gieâ Su khoâng theå cöùu anh ta ra khoûøi hoaû nguïc ,
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khoâng phaûi vì Ngaøi khoâng laøm döôïc ñieàu ñoù, nhöng vì anh ta khoâng
ñaùng ñöôïc nhö vaäy.
“Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như
vậy mãi đến muôn đời.” (Do thaùi 13:8)
“Ta chính laø Ñöùc Chuùa ;” (Malakhi 3:6a)
Vì loøng nhaân haäu cuûa Thieân Chuùa , luùc naøy baïn ñaõ trôû neân con cuûa
NGaøi. Vaäy baïn haõy vaâng phuïc Ngaøi, ñeå ñöôïc nhaän bí tích röûa toäi
trong nöôùc, ñeå nhaän bieát chính mình trong Chuùa Gieâ Su qua caùi cheát ,
mai taùng vaø söï soáng laïi cuûa NGaøi , ñeå baïn cuõng coù theá ñöôïc soáng laïi
nhö Ngaøi trong ngaøy quang laâm.
Luùc naøy ñaây Ñöùc Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ ngöï trong baïn vaø baïn ñaõ trôû
thaønh con caùi cuûa Hoäi thaùnh. Ôn Chuùa Thaùnh Thaàn seõ traøn ngaäp trong
baïn qua lôøi noùi, vaø qua ñôøi soáng thaùnh thieân nôi baïn.
Chuùng ta ñöôïc ví nhö nhöõng caây coù traùi. Chuùa Gieâ Su noùi caây toát seõ cho
traùi toät coøn caây xaáu thì cho traùi xaáu . Kinh thaùnh muoán chuùng ta haõy hoái
loãØi ñeå trôû thaønh nhöõng caây sinh traùi toát!
Söï aên naên hoái loãi thaát söï laø theá naøo?
Moïi ngöôøi ñeàu coù theå sa hoaû nguïc. Nhöng nhôø coù Chuùa Thaùnh Thaàn soi
saøng cho baïn nhaän ra “toäi loãi ,” “ñieàu chaân lyù” vaø “söï coâng bình cuûa
Thieân Chuùa,” vì theá baïn nhìn nhaän laïi baûn thaân mình. Baïn khoâng muoán
phaïm toäi nuõa, baïn muoán trôû veà vôùi Thieân Chuùa, xin loãi Ngaøi , vaø quyeát
ñònh thay ñoåi chính mình. Ñaây laø söï hoái loãi “maø baïn phaûi ñoái maët vôùi
chính baïn trong cuoäc soáng."
Xin baïn haõy hoïc caùch khieâm toán vaø ñeå cho Chuùa Thaùnh Thaàn thay ñoåi
chính con ngöôøi cuûa baïn... caùch cö xöû, caùch nhìn, vaø ñaëc bieät laø caùch
noùi chuyeän cuûa baïn. Haõy trôû neân moät con ngöôøi môùi. Ñoù laø ñieàu Thieân
Chuùa caàn ôû baïn.
“Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và
cái mới đã có đây rồi!” (2 Coârinto 5:17)
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Moïi ngöôøi maø baïn gaëp haèng ngaøy seõ nhaän bieát ñöôïc söï thay ñoåi beân
trong con ngöôøi baïn, vaø hoï phaûi noùi raèng, “Naøy baïn ôi, hình nhö baïn
ñang thay ñoåi phaûi khoâng. Chuyeän gì xaûy ra vôùi baïn vaäy?” Khi ñoù baïn
coù theå keå cho hoï raèng, “chính bôûi vì giôø ñaây coù Chuùa Gieâ Su beân trong
toâi; Ngaøi ñang bieán ñoåi toâi. Ngaøi soáng cho toâi chöù khoâng coøn laø toâi soáng
nöõa.”)
Haõy duøng cô hoäi naøy ñeå noùi cho hoï veà söï Cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa , vaø
giuùp hoï hieåu ñeå hoï coù theå môøi Chuùa Gieâ Su vaøo trong taâm hoàm hoï ñeå
hoï ñöôïc soáng vaø ñöôïc cöùu ñoä .
Haõy göûi Trang Web naøy tôùi cho hoï. Xin baïn vui loøng ñieàn vaøo phong
thö beân döôùi. Chæ caàn moät laàn click, baïn coù theå göùi mail naøy cho caùc
baïn cuûa baïn! Baïn cuõng coù theå ñaêng kyù trang naøy neáu baïn thích.
Haõy nhôù ! Moäi ngöôøi chuùng ta seõ ra tröôùc maët Chuùa vaøo ngaøy phaùn
xeùt chung vaø traû giaù cho moïi vieäc chuùng ta laøm , hay noùi, hay suy nghó
ôû cuoäc soáng ñôøi naøy. Kinh Thaùnh coù caâu, “Phận con người là phải
chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét...” (Do thaùi 9:27). Thieân Chuùa
ñaõ cho pheùp gaëp Ngaøi moät caùch rieâng bieät, vaøo ngaøy phaùn xeùy chung.
Khoâng ai coù tröôøng hôïp ngoaïi leä ! Vì theá baïn haõy soáng nhö ngaøy mai
baïn seõ phaûi ra truôùc maët Thieân Chuùa ñeå Ngaøi phaùn xeùt.
Luùc naõy baïn ñaõ caàu nguyeän chöa? Neáu chöa vaäy baây giôø baïn haõy laøm
ñieàu ñoù ñi nheù ñeå ñöôïc Thieân Chuùa ngöï vaøo taâm hoàn baïn .
Thöa Cha, con laø keû toäi loãi. Con thaät loøng aên naên saùm hoái veà toäi con ñaõ
laøm. Xin Cha haõy tha toäi cho con. Xin Cha haõy duøng giaù maùu cuûa Ñöùc
Gieâ Su maø röûa saïch chuùng con khoûi moïi toäi loãi , ñeå con ñöôïc neân trong
saïch. Con tin Chuùa Gieâ Su ñaõ cheát vaø ñöôïc mai taùng trong moà vaø ngaøy
thöù ba Cha ñaõ cho Ngaøi ñaõ soáng laïi töø coõi cheát. Con tin thaät Chuùa Gieâ
Su laø Thieân Chuùa cuûa con vaø laø Ñaáng cöùu chuoäc chuùng con. Chuù Gieâ
Su ôi, baây giôø con khao khaùt xin Ngaøi haõy ngöï vaøo trong taâm hoàn con.
Con xin daâng taâm trí con, linh hoàn con vaø maïng soáng con vaøo trong tay
Ngaøy! Nhaân danh Chuùa Gieâ Su, con xin tranh xa nhöõng aâm möu ñen toái
maø ma quyû dang caùm doã con. Laïy Chuùa Gieâ Su, xin haõy ban traøn ñaày
thaùnh thaàn cuûa Ngaøi xuoáng treân con vaø haõy bieán ñoái con theo yù Ngaøi,
vaø höôùng daân con nhaân bieát ñaâu laø chaân lyù. Con xin caûm taïm Cha, vì
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Ngaøi ñaõ tha toäi cho con, vaø xem con nhö ngöôøi con duy nhaát cuûa Ngaøi .
Xin Ngaøi nhaân lôøi con caàu xin.
Neáu hoâm nay baïn ñaõ caàu nguyeän vôùi Chuùa Gieâ Su (thoâng qua trang
web naøy), vaäy baïn haõy göûi mail cho toâi qua ñòa chæ sau sarah@hisamazing-love.org ñeå toâi ñöôïc haïnh phuùc cuøng baïn .
Baïn ñaõ coù cuoän Kinh thaùnh trong nhaø chöa? Xin baïn haõy vieát ngaøy
naøy vaøo cuoán kinh thaùnh ñoù “ Chính ngaøy hoâm nay toâi ñaõ ñöôïc sinh ra”
hay “Ngaøy hoâm nay toâi xin ñoù nhaän Chuùa Gieâ Su laø Thieân Chuùa vaø laø
Ñaáng cöùu ñoä dôøi toâi” hay “Ngaøy hoâm nay toâi ñaõ ñöôïc gia nhaäp vaøo Hoäi
Thaùnh Chuùa.” Neáu coù ai ñoù hoûi baïn , “Baïn coù ñöôïc cöùu ñoä khoâng?”
baïnn haõy traû lôøi raèng, “Vì loøng nhaân töø cuûa Ngaøi, toâi tin mình seõ ñöôïc
cöùu ñoä.”
“Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh
Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời .”
(1 Gioan 5:13)
Nguyeän xin loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa seõ ôû trong baïn luoân maõi .
Amen.
Cuøng trong Gieâ Su,
Sarah.

(taát caû caâu lôøi Chuùa ñeàu laáy töø RSV Bible ñeå tham khaûo cho nhöõng lôøi noùi beân treân.)
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