
TÔI 
LÀ AI?

“Phần lớn những nỗi thống khổ của nhân loại là do người ta đã định giá 
nhầm nhiều điều... ”   - Benjamin Franklin
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Một ca sĩ nổi tiếng khi nhìn vào những năm tháng đã qua của cuộc đời mình, 
anh chia sẻ: “Khi còn trẻ, tôi đã nóng lòng muốn leo lên đỉnh núi thành công, hệt 
như con ngựa đua, với hai lá đa bên mắt vẫn chạy bạt mạng, chỉ trừ cái vạch trắng 
cuối đường đua, cái gì cũng không thấy. 

Bà nội thấy tôi quá bận rộn nên đã nhắc: “Đừng chạy nhanh quá, nếu không con 
sẽ bỏ lỡ những cảnh đẹp trên đường đi…”

Tôi vốn là người hiếu thắng, nên trong lòng nghĩ: Nếu đã biết chạy thì tại sao phải 
lãng phí thời gian để ngừng lại chứ?  Và rồi cứ tiếp tục chạy... 

Năm tháng trôi qua, tôi có địa vị, danh tiếng, tiền của, cùng với một gia đình. 
Nhưng, tôi hoàn toàn không thật sự thấy hạnh phúc. Tôi không hiểu mình đã làm 
sai điều gì??? 

Một lần như bao lần khác rong ruổi trong những chuyến lưu diễn xa nhà, tôi 
nhận được tin đứa con thứ tư của mình vừa ra đời. Đột nhiên, tôi cảm thấy thật 
buồn, mỗi đứa con ra đời là một niềm vui, vậy mà tôi chưa bao giờ cùng vợ chia 
sẻ niềm hạnh phúc ấy. 

Tôi chưa từng nhìn thấy các con mình bước những bước đi đầu tiên, cũng chưa 
từng có thời gian để nghe chúng kể những chuyện hồn nhiên của tuổi ấu 
thơ…Tất cả những gì tôi biết về con là khuôn mặt của chúng và lời kể từ mẹ 
chúng... 

Tôi chợt nhớ lại lời bà nội đã nói với mình…”

Có một nhà triết học đã nói rằng: “Chỉ nghĩ mà không làm, dĩ nhiên không 
thể được, nhưng sống cả cuộc đời giống như cái máy chạy không ngừng, 
như vậy càng vô nghĩa”.



J E S U S
LOVES YOU

Trong cuộc sống, chúng ta gặp không ít những người dường như sinh ra là để làm 
nô lệ cho việc làm. Họ làm tất bật cả ngày lẫn đêm. 

Người bán phở thì ngồi đến đêm khuya chỉ để mong bán được hết xe phở. Ví thử 
có ai rủ lòng thương quyết định mua hết xe phở của họ ngày hôm đó thì họ cũng 
vẫn chẳng được nghỉ ngơi. Ngày mai thôi, họ lại đẩy ra đường một xe phở đầy 
khác, để rồi lại mong sao BÁN HẾT XE PHỞ CỦA NGÀY HÔM NAY…

Người buôn bán vàng bạc thì có lẽ may mắn hơn, cô ấy có cửa tiệm ở mặt phố 
chính, cô mặc những bộ quần áo thật sang trọng, ngồi đằng sau những chiếc tủ 
bày đầy đồ trang sức bằng vàng. Nhưng hàng ngày cũng không hơn gì người bán 
phở kia. Cô ngồi đó, bất động nếu không có khách, tất bật nếu khách đông. Có lẽ 
đến bữa cơm cô mới ra khỏi cái ghế của mình, ăn vội vã, rồi lại trở lại… CÁI GHẾ.

Kinh Thánh cũng có một câu chuyện tương tự như vậy: 

“Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: 
Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Này, việc 
ta sẽ làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ toàn bộ gia 
tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn mình rằng: 

Linh hồn ơi, ngươi đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy 
nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ 
dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã 
sắm sẵn sẽ thuộc về ai…”

Quí vị thân mến, nếu Đấng tạo dựng nên mình hỏi ta câu hỏi tương tự, quí vị sẽ 
nói sao? Về phần mình, có lẽ tôi sẽ nói: Nếu đêm nay linh hồn tôi bị đòi về, 
thì dẫu có phải bán hết cả gia tài để tìm cách giữ sự sống lại, chắc tôi 
cũng sẽ làm.
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Người ta hy sinh cả cuộc đời để kiếm tiền, nhưng rồi lại sẵn sàng đánh 
đổi toàn bộ tiền của để kéo sự sống lại. Vậy điều gì là quí giá hơn??? 

Kinh Thánh nói: “Thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao, sự sống 
há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao???”

Khát vọng sống là khát vọng lớn nhất của con người. Nhưng mấy ai biết làm thế 
nào để có được sự sống thật, sự sống có ý nghĩa và sự sống đời đời?

Vẫn biết rằng người ta ai cũng phải làm, phải ăn để sống, nhưng nếu tất bật vì nó 
cả đời đến nỗi không nhận ra mình là ai thì thật là đáng tiếc.

Chuyện kể rằng một lần Thượng Đế mở cuộc điều tra trí tuệ của cư dân trái đất. 
Thượng Đế hỏi cây: “Ngươi là ai?”. Cây trả lời: “Tôi là bóng mát, trái ngọt cho đời”. 
Thượng Đế hỏi ong: “Ngươi là ai?”. Ong trả lời: “Tôi là mật ngọt nổi tiếng khắp 
nơi”. Thượng Đế hỏi cá: “Ngươi là ai?”. Cá trả lời: “Tôi là vẻ đẹp của biển cả”. Thượng 
Đế lại hỏi chim: “Ngươi là ai?”. Chim trả lời: “Tôi là bài ca của đất trời”. 

Sau cùng Thượng Đế hỏi con người: “Ngươi là ai?”. Con người, lúc này đang hối hả, 
tất bật với công việc dang dở của mình, vội vã ngẩng đầu lên trả lời: “Tôi là ai ư? 
Tôi thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này...” Nghe xong, Thượng Đế thở dài: “Đối với 
con người, nhận diện ra mục đích của đời mình thật khó lắm thay!”

Trả lời tôi là ong thì dễ nhưng trả lời tôi là vị ngọt nổi tiếng khắp nơi thì có lẽ phải 
suy nghĩ về mục đích của đời sống mình. Trả lời tôi là A, là B thì dễ, nhưng trả lời 
tôi được tạo dựng để làm gì cho thế giới này thì mấy ai trong chúng ta có thể 
nhận ra... 

Quý vị thân mến, Đức Chúa Trời hay Ông Trời theo cách gọi của người Việt Nam 
không tạo nên con người chỉ để tồn tại, rồi chết đi cách vô nghĩa...
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Cây có cội, nước có nguồn thì cũng vậy con người cũng có cội nguồn của mình. 
Không biết cội nguồn của mình thì không bao giờ tôi có thể biết tôi là ai được nên 
cứ thế để cho dòng đời hối hả, vô nghĩa vùi dập và cuốn trôi. 

Vậy tôi là ai???

Triết lý đời này nói rằng tôi là cát bụi và sẽ trở về với cát bụi, chỗ khác thì nói đời 
người như là một món nợ vĩnh viễn; những gì tôi sống ngày hôm nay là để trả cho 
món nợ kiếp trước mà tôi không biết. Rồi cứ thế luân hồi quả kiếp, ta tự an ủi 
mình rằng đời là bể khổ vì nào ai có thể thay đổi được điều gì, hoặc lại tìm vui 
trong lạc thú cuộc đời vì nghĩ rằng chết là hết, nào ai mang theo được gì sau cái 
chết đâu?

Dù chúng ta tin vào điều nào trong những suy nghĩ giống như trên thì nó vẫn như 
con đường cụt, vì cuối nẻo của nó cũng chỉ là nỗi cô đơn, trống rỗng trong tuyệt 
vọng. 

Chuyện kể rằng, có người thợ săn da đỏ nhặt được một quả trứng phượng hoàng. 
Ông mang về và cho ấp cùng ổ trứng gà nhà mình. Trứng nở ra cùng nhau, thế là 
phượng hoàng và gà nhà cùng sống chung vui vẻ. 

Một ngày kia cả bọn đang cắm cúi bới sâu tìm thóc, bất chợt có một con chim 
phượng hoàng bay qua. Cả bầy gà trong đó có con phượng hoàng mà người thợ 
săn nhặt về đều ngước mắt lên đầy thán phục trước sự oai phong, mạnh mẽ của 
con phượng hoàng đang bay. 

Một bạn gà nhà nói với con phượng hoàng đang sống chung với mình: Đó là vua 
của các loài chim đấy! “Phượng Hoàng Gà” chăm chú nhìn theo với vẻ mặt đầy 
ngưỡng mộ…. và rồi lại…cúi xuống tiếp tục bới sâu tìm thóc! Nó thầm mơ nếu 
mình là phượng hoàng thì thật tuyệt vời biết bao!?!
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“Phượng Hoàng Gà” do không biết rằng mình là phượng hoàng nên nó nghĩ 
mình chỉ là con “Gà Lương Phượng” hay “Gà Tam Hoàng” ...gì đó thôi. Thì cũng 
vậy, vì không biết về giá trị bản thân, biết mình được tạo dựng có mục đích và để 
sống có ý nghĩa nên cuộc đời con người chỉ còn là bon chen và bới tìm...

Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa Tối Cao đã tạo nên chúng ta có một mục 
đích, và chúng ta chỉ có hạnh phúc khi sống đúng mục đích Ngài đặt để 
cho cuộc đời mình.

Diễn viên Thành Long khi được người ta hỏi:  

 “Anh có hạnh phúc không?”

Ông đã trả lời: “Khi tôi còn nhỏ, tôi nghĩ lớn lên nếu mình làm ra nhiều tiền, mình 
sẽ hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi đã có tất cả: Danh tiếng và Tiền bạc, nhưng…         
hạnh phúc thì có lẽ không hẳn…” 

Henry Ford người sáng lập hãng xe Ô-tô Ford đã trả lời câu hỏi tương tự của 
phóng viên trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Tôi thấy mình hạnh phúc hơn khi 
còn là anh thợ cơ khí!” 

Tại sao những người thành công lại không thật sự thấy hạnh phúc khi đã có mọi 
sự mà ai cũng mong tìm? 

Vậy đâu là hạnh phúc thật, và mục đích Đức Chúa Trời cho phép chúng ta có mặt 
trên đất này là để làm gì? 

Có lẽ trong chúng ta nhiều người chưa biết, nhưng Đức Chúa Trời thì Ngài biết. 
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Nhà sản xuất sẽ biết công dụng của sản phẩm mà họ làm ra. Ngài tạo nên con 
người, nên Ngài chắc chắn sẽ biết chúng ta phải sống thế nào cho có ý nghĩa! 

Kinh thánh nói, đời sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta quay về cùng Chúa, Đấng tạo 
dựng nên mình. Sống không có nghĩa thì chỉ thở, là tồn tại. Vì muôn vật xung 
quanh chúng ta… vẫn đang thở, đang tồn tại!

Chúa Giê-xu đã chỉ ra mục đích đời người ta trong lời phán của Ngài: 

“Các ngươi đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể 
mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể 
há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? 

Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho 
tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý 
trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm 
cho đời mình được dài thêm một khắc không?

...Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, 
mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi? 
Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc 
gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên 
trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.

Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của 
Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa”.

Vậy chúng ta phải trở lại với điểm xuất phát đúng đó là tìm kiếm Đức Chúa Trời. 
Vì Ngài là nguồn của mọi sự sống, và chỉ có Ngài mới có thể dẫn chúng ta đến
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một đời sống có ý nghĩa, và phước hạnh trọn vẹn. 

Vậy tôi phải làm gì? 

Kinh Thánh nói: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để 
trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài.” 

Tin nhận… đây là hành động của sự trở về. Về với Đấng đã tạo nên mình, yêu 
thương và chăm sóc đời sống mình qua những gì chúng ta hưởng mỗi ngày. 
Dường như ai cũng biết ông Trời khi nói rằng Trời sinh, Trời dưỡng, số Trời, mệnh 
Trời, hít thở không khí Trời, lâm nguy kêu Trời nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đó mới 
chỉ là hành động của nhận thức. 

Đức Chúa Trời không muốn chúng ta chỉ nhận biết Ngài theo cách đó, nhưng còn 
bằng cả linh hồn và tấm lòng nữa. Bởi sự thờ phượng, học biết lời Ngài mà chúng 
ta biết về mục đích đời sống mình. Bởi sự cầu nguyện mỗi ngày mà chúng ta được 
Ngài dẫn dắt.

Kinh thánh kể lại một câu chuyện, mà qua đó ta có thể hiểu được lý do tại sao con 
người không tìm thấy hạnh phúc, cũng như vì sao xã hội lại đầy những đau khổ 
như hiện nay. 

Hai người đầu tiên trên trái đất này là A-đam và Ê-va đã được chính tay Đức Chúa 
Trời dựng lên theo hình ảnh Ngài. Họ đã thật hạnh phúc và vui vẻ. Trước khi dựng 
lên họ, Ngài đã chuẩn bị một thế giới tốt đẹp, mưa thuận gió hòa, muôn loài 
chung sống hiền lành, một thế giới tuyệt mỹ để chào đón sự có mặt của họ. 

Họ yêu thương, chăm sóc nhau, ngày ngày trò chuyện với Đức Chúa Trời. Nhưng 
rồi họ đã không bằng lòng với những điều tốt đẹp đó, để cho ma quỷ cám dỗ, họ  
buông mình vào những tội lỗi xấu xa, phá vỡ mối quan hệ của mình với Đức Chúa 
Trời.
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Tội lỗi giống như một vực sâu ngăn cách giữa họ với Đức Chúa Trời. Loài người kể 
từ đó phải sống trong buồn rầu, lo lắng, cô đơn, bất an, và cho đến ngày nay, trên 
khắp thế giới con người vẫn phải khốn khổ trong gánh nặng của sự rủa sả và tội 
lỗi. 

Nhưng Đức Chúa Trời thì quá yêu con người, Ngài mong muốn con người được 
hạnh phúc, Ngài không muốn ma quỉ tiếp tục lừa dối họ: HỐI HẢ thức dậy sớm, 
VẤT VẢ với cơm áo gạo tiền cho đến lúc MỆT LẢ. Khi già yếu, không làm được gì 
nữa thì xuôi tay chờ ngày vào nằm trong MỒ MẢ. 

Bận rộn lo toan đắp đổi cho cuộc sống mỗi ngày đến mức chẳng có thời gian để 
suy ngẫm về ý nghĩa thật sự của đời sống mình, rằng: Tôi là ai? Tại sao tôi có 
mặt trên đời này? Qua đời tôi sẽ đi về đâu???  

Qua đời tôi sẽ đi về đâu? Là một câu hỏi mà mọi người trong mọi thời đại vẫn 
đang tìm kiếm câu trả lời! Tuy nhiên, trong cái nhìn giới hạn của con người thì câu 
trả lời đó lại càng mơ hồ và mong manh lắm thay…

Đi về đâu sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi chúng ta trong ngày hôm nay. Lời 
Kinh Thánh phán: Tiền Công của Tội Lỗi là Sự Chết. Mỗi người đều có quyền lựa 
chọn sống theo điều mình muốn khi còn ở đời này. Tuy nhiên hết thảy chúng ta 
đều sẽ GẶT điều mình đã GIEO. 

Tội lỗi đã khiến con người không còn được giao thông với Thiên Chúa, họ chết, 
thân xác trở về với bụi đất, nhưng linh hồn sẽ đến một nơi gọi là âm phủ để nhận 
sự phán xét đời đời. 

Nhưng bởi tình yêu, Chúa không muốn nhìn loài người, tạo vật mang hình ảnh 
của Ngài đi vào cõi chết mỗi ngày trong sự vô vọng, nên Ngài đã quyết định có 
một giải pháp để cứu chuộc chúng ta. 
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Ngài đã hy sinh con độc sanh của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng mang trong 
mình bản thể của Đức Chúa Trời, đồng cai trị với Đức Chúa Trời từ khi sáng tạo trời 
đất bằng lòng xuống thế gian này, nhận lấy án phạt tội lỗi của quí vị và tôi để 
chết trên thập tự giá.

Kinh Thánh nói: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con 
một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống 
đời đời.” - Giăng 3:16 -

Câu Kinh Thánh trên nói đến một điều tốt lành mà không một tôn giáo nào của 
con người có thể làm được! Đức Chúa Trời yêu thương con người trong khi con 
người vẫn đang đắm chìm trong tội lỗi, thay vì đòi hỏi con người phải đền tội, trả 
giá cho những điều gian ác mình đã phạm, thì Đức Chúa Trời lại cung ứng cho con 
người sự chuộc tội bằng chính Con một của Ngài là Chúa Cứu thế Giê-xu! 

Điều này không đáng kinh ngạc và khiến chúng ta cần phải suy nghĩ sao? Chúng 
ta thường có xu hướng chạy tội, thậm chí là hối lộ thần thánh…. vì mong muốn 
che đậy ý tưởng ác mình đã nghĩ, những hành động gian ác mình đã làm. Nhưng 
ở đây Đức Chúa Trời lại đền tội thay cho chúng ta. Ngài đã chết để cho nhân loại 
được sống.

Ngài làm điều đó chỉ bởi vì Ngài yêu chúng ta! Chúng ta không phải từ khỉ tiến 
hóa thành người đâu, nhưng chính là tạo vật thiêng liêng của Đức Chúa Trời, 
trong quí vị và tôi là hình ảnh của chính Ngài!

Vậy tôi phải làm gì để được cứu?

Quí vị không phải làm gì cả, ngoài quyết định bằng ĐỨC TIN, mọi điều cần phải 
làm Chúa Giê-xu đã làm trọn cho chúng ta trên thập tự giá rồi. Hãy mở lòng tin 
nhận Chúa Giê-xu, Đấng duy nhất có thể cứu chuộc và làm cho chúng ta sống có 
mục đích. 
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Hãy trở lại với Đấng tạo dựng và yêu thương quí vị. Hãy thừa nhận với Ngài rằng 
tội lỗi trong con đã không thể cho phép con đến gần sự thánh khiết của Ngài, nên 
con cần Chúa Giê-xu là con đường duy nhất để con có thể trở về NHÀ THẬT của 
mình.

Quí vị có nhớ câu Kinh Thánh trên còn nói gì nữa không? Ai tin Đức Chúa Giê-xu 
thì sẽ không bị HƯ MẤT nhưng được SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. 

Quí vị có biết vì sao ngày thứ nhất trong tuần lại được gọi là ngày Chúa nhật 
không? Vì đó là ngày cả thế giới kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu phục sinh. 

Ngài đã chết trên thập tự giá. Nhưng ba ngày sau thì Ngài cũng đã sống lại, bứt 
phá xiềng xích của sự chết, Ngài phục sinh cách khải hoàn để ban cho chúng ta 
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI, là sự sống trên thiên đàng bất diệt sau khi chúng ta qua khỏi 
đời tạm này.

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ qua đời, như Benjamin Franklin, vị tổng thống Mỹ 
được in trên tờ 100 đô-la đã nói: "Trên đời này thật chẳng có gì chắc chắn 
cho bằng thuế và sự chết". Nhưng phước hạnh làm sao cho người đặt lòng tin 
nơi Chúa Giê-xu, Ngài sẽ ban cho họ SỰ TRÔNG CẬY Ở ĐỜI NÀY VÀ CẢ ĐỜI SAU 
NỮA.

Kinh Thánh nói, có hai nơi để đến: Thiên Đàng và Hỏa Ngục. Thiên Đàng là nơi 
dành cho những ai đã dạn dĩ quyết định tin nhận và trở về với Đức Chúa Trời khi 
họ còn sống trên đất này. Hỏa ngục thì ngược lại, đó là chỗ của những kẻ chẳng 
tin. 

Đó là cái giá phải trả cho tội lỗi. Và tội lỗi lớn nhất là tội không nhận biết ĐẤNG 
TẠO HÓA mình. Vậy quí vị ơi, hãy suy nghĩ và có một quyết định để cứu lấy chính 
mình...
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Một thuộc hạ của một lãnh chúa Đông Phương bị kết án tử hình. Trước khi bị 
hành quyết và có mặt vị lãnh chúa ở đó, kẻ bất hạnh đó được hỏi có ước muốn 
điều gì trước khi chết không. Cái duy nhất người đó ước muốn là có một cốc nước 
lạnh và đã nhận được; nhưng vì rất hồi hộp nên đôi tay run rẩy người đó dường 
như không giữ nổi cái cốc.

Vị lãnh chúa nói với người: “Hãy bình tĩnh, sự sống của ngươi còn được an toàn 
cho đến khi ngươi uống cạn cái cốc đó.”

Lập tức người đó đã nắm lấy lời của vị lãnh chúa, ông liền đổ cốc nước xuống đất 
và không ai có thể hốt nước vào cốc trở lại. Sự sống ông ta đã được cứu.

Cũng giống như vậy, mỗi chúng ta sẽ chỉ có một cuộc đời. Và điều khó nhất cho 
chúng ta là chúng ta không biết mình sẽ được sống bao nhiêu năm trên đất này. 
Vậy hãy khôn ngoan để nắm lấy lời Đức Chúa Trời trong ngày hôm nay, là lời khiến 
cho quí vị có sự sống thật. Hãy quyết định mình sẽ phải làm gì trong lúc này….

Kinh Thánh nói: Ai tin Chúa Giê-xu, thì được sự sống đời đời; Ai không chịu 
tin Chúa Giê-xu, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của ĐỨC 
CHÚA TRỜI vẫn ở trên người ấy!

Nếu quí vị thực sự thấy cần Chúa Giê-xu, muốn tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm Chủ 
của đời sống mình. Thì xin hãy lặp lại lời cầu nguyện sau:

“Kính lạy Chúa Giê-xu, con biết rằng con là người có tội, xin Chúa tha 
thứ tội lỗi con. Con tin cậy Chúa là Đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh 
hồn con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chết để đền tội cho con, Ngài cũng 
đã từ cõi chết sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. 

Giờ đây con xin rộng mở tâm hồn và đời sống tiếp nhận Ngài làm Cứu  
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Giờ đây con xin rộng mở tâm hồn và đời sống tiếp nhận Ngài làm Cứu 
Chúa của cuộc đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con, dìu dắt con trên con 
đường theo Ngài. Con thành kính tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong Danh 
Chúa Giê-xu, A-men.”

Sau lời cầu nguyện, quí vị hãy tìm đến Hội Thánh Tin Lành gần nơi mình đang 
sống. Nếu quí vị ở tại vùng Metro Washington DC, quí vị hãy liên lạc với chúng tôi 
theo địa chỉ sau: 

Xin chào đón và chúc mừng quí vị gia nhập vào gia đình của Chúa Cứu 
Thế Giê-xu. 

HỘI THÁNH TIN LÀNH NOVA 
(NOVA VIETNAMESE CHURCH)
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