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“Vả, ấy là nhờ ơn điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, 
điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của 
Đức Chúa Trời.”  (Ê-phê-sô 2:8) 
  
Nếu bạn đã tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của riêng 
mình, xin vui lòng viết thơ cho chúng tôi biết để chúng tôi 
chia vui cùng bạn. 
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Không phải chúng tôi muốn nói đến đoàn xiệc sắp về thành 
phố, cũng không nói đến cuộc tranh tài thể thao, nhưng về 
một biến cố lớn tiếp đến theo đồng hồ của Đức Chúa Trời.  
“Biến Cố Lớn” này là gì? 
Đó là sự tái lâm của Đấng Christ vì các con cái của Ngài, là 
những người đã đặt đức tin và sự trông cậy của mình vào 
sự chết, sự chôn và sự sống lại của Đấng Christ. Chúa 
chúng ta đã từng nói với các môn đồ như sau: “Ta đi sắm 
sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho 
các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, 
hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”  (Giăng 14:2-3) 
Biến cố này là một biến cố chắc chắn! 
Chúa không thể nói dối. Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ trở lại, 
và Ngài đã hứa điều gì, Ngài sẽ thực hiện điều đó một cách 
chắc chắn. 
Biến cố này là một biến cố đột nhiên! 
“Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không 
ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hoá, trong giây phút, 
trong nháy mắt…”  (I Cô-rinh-tô 15:51,52) Người ta sẽ thức 
dậy và sẽ đi làm như thường lệ. Trẻ em vẫn đến trường 
như mọi ngày, hành khách vẫn đi lại, nhưng thình lình Chúa 
đến và cất đi những người thuộc về Ngài về nhà cùng với 
Ngài. Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? 
Biến cố này là một biến cố để tuyển lựa! 
Chỉ những ai đã tin cậy Đấng Christ là Cứu Chúa của mình 
mới được cất lên, lúc Chúa Jêsus tái   lâm trong nỗi vui 
sướng vô ngần của Hội thánh.  “Vì nếu chúng ta tin Đức 
Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa 
Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến 
với Ngài.”  (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:14) 
 

Biến cố này là một biến cố nghiêm trọng! 

Bạn có thể tưởng tượng đến những sự đảo lộn sẽ diễn ra 
khi Chúa đến và cất dân Ngài ra khỏi thế gian này chỉ trong 
nháy mắt? Sẽ có sự kinh hoàng và hỗn loạn mà thế gian 
chưa từng thấy bao giờ...Tất cả những người của Chúa đi 
đâu hết? Nào đâu những cảnh sát viên, những binh sĩ, 
những đàn ông, đàn bà và trẻ em, mọi giới trong xã hội? 
Xe cộ, máy bay, tầu lửa đang di động sẽ lật nhào ở khắp 
nơi. Nào đâu những người cha, những người mẹ, những 
đứa con? Đó sẽ là một thời điểm rất nghiêm trọng, nhưng 
vấn đề lớn cần đặt ra là...Lúc đó bạn có chuẩn bị sẵn sàng 
để đón lấy “BIẾN CỐ LỚN TIẾP ĐẾN” hay không? Sao bạn 
không cầu vấn Chúa giúp bạn để được cứu ngay phút này? 
“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của 
Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus 
Christ, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23)  
“Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài dối với 
chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ 
vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8) 
“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; vì tin bởi trong lòng mà được 
xưng công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu 
rỗi.  Vì  ai  kêu  cầu  danh  Chúa  thì  sẽ  được  cứu.”  
(Rô-ma 10:9,10,13)   
Bạn sẽ nhận trách nhiệm về những tội lỗi của bạn nếu bạn 
không công nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của bạn. Bạn 
có sẵn lòng xưng nhận với Chúa rằng bạn là một tội nhân 
và cần Ngài cứu bạn không?  


