Nếu Bạn muốn tin cậy vào Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa
của Bạn, sao Bạn không nhận ngay lúc này mà cảm ơn
Ngài đã quan tâm đến Bạn, và mời Ngài vào lòng Bạn.
Hãy để cho lời cầu nguyện của Bạn thốt ra từ một tấm
lòng chân thành và tan chảy.
Nếu như những giòng chữ này đã giúp cho Bạn đến với
Đấng Christ, xin Bạn vui lòng viết thơ cho chúng tôi biết,
để chúng tôi cùng vui với Bạn một khi Bạn bắt đầu sống
một cuộc sống mới cho Đấng Christ.
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VIỆC NÀO QUAN TRỌNG
NHẤT TRÊN ĐỜI?

Có bao giờ Bạn suy nghĩ đến cái gì mà Thượng Đế cho là
việc quan trọng nhất trên đời không? Có phải vàng bạc,
châu báu của thế nhân, các cảnh trí ngoạn mục, nhân
cách của các bậc vĩ nhân, vẻ hào hùng của các nhà chính
khách? Có phải đó là sự khôn ngoan của nhà khoa học,
tài hùng biện của một diễn gỉa khôn khéo, hay là các
phòng ốc của những học viện tên tuổi? Thực ra, không
phải là những thứ đó.
Thật vậy, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi
đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không
bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16) Và thật
vậy, “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” (Lu-ca
19:10) cũng như “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu
mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23) Chúa
cũng phán rằng “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn
chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho
chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của
Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 5:21) Bởi đó, một tấm lòng
thành thật phải nhìn nhận rằng, đối với Chúa, loài người
là quan trọng nhất. Cho nên Chúa muốn rằng tin lành của
Chúa Jêsus Christ phải được đặt vào trong tay của mọi
người, già cũng như trẻ, nam cũng như nữ trên thế giới
này. Chúa đã đặt mấy câu Kinh thánh này vào tay Bạn,
để Bạn đọc và để cho những câu Kinh thánh này lắng sâu
vào tâm tư của Bạn.
Bạn thân mến, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài
như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn
nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào
chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (II Phie-rơ 3:9) Bạn là người thật quan trọng. Chỉ có Chúa mới
biết được những vui thú của thiên đàng và cảnh ghê sợ
của địa ngục.

Chỉ có Chúa Ngài mới có thể cứu được Bạn khỏi cảnh ghê
sợ của địa ngục và đem Bạn vào thiên đàng. Đừng để ai
đem đến cho đời Bạn một sự vô nghĩa, vì Chúa đã ban
cho Bạn một gía trị lớn nhất. “Người nào nếu được cả
thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có
người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?” (Mác 8:36,37)
Bạn phải nhớ rằng đối với Chúa, Bạn là quan trọng nhất,
và Ngài đã ban cho tất cả những gì Ngài có thể ban, để
Bạn có cơ hội bước vào cõi bất diệt ở thiên đàng. Chúa
Jêsus nói ở sách Giăng 1:12: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài,
thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa
Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” Bạn muốn nhận
Ngài không?
Ngài cũng nói trong Ma-thi-ơ 11:28: “Hỡi những kẻ mệt
mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi
được yên nghỉ.” Bạn muốn đến cùng Ngài không? Thơ Rô
-ma đoạn 10 câu 9, 10, 13 có chép: “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 sự công
bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vì ai
kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” Tận cõi lòng, Bạn có
tin rằng Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Jêsus xuống chết
trên thập tự giá là vì tội lỗi của Bạn, Ngài đã bị chôn và
cũng đã sống lại để cho Bạn được minh giải, và Bạn cũng
sẽ nói cho nhiều người biết điều đó không? Nếu Bạn
muốn làm như vậy, Đức Chúa Trời sẽ công bố rằng Bạn
được cứu.
Nhiều linh hồn qúy giá đã từng tự xem mình không ra gì,
như vậy là không đúng. Bạn là tạo vật quan trọng nhất
của Chúa trên đất, và Ngài đã chứng tỏ bằng cách sai con
Ngài đến chết thay chỗ cho Bạn.

