CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 31 = CO TOI MA KHONG BIET SO

Cảm nghiệm Sống Lời Chúa #31

CÓ TỘI MÀ KHÔNG BIẾT SỢ!

Có ba cây thánh giá trên đồi Gôn-gô-tha. Một cây có người đang hấp hối trong tội lỗi: người
này không tiếp nhận Chúa Giêsu. Cây kia thì có người đang
hấp hối vì tội lỗi
: người này tin Chúa Giêsu làm Cứu Chúa của mình. Xin đọc Luca 23:39-43 sau đây:

“...Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu chúng tôi với.!” Nhưng
tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa , mày
cũng không biết sợ...!?”

Cây thánh giá ở giữa của Đấng đang hấp hối thế tội lỗi. Ngài có thể chết thay kẻ khác vì Ngài
là Con Thiên Chúa và không có tội gì cả. Cây thánh giá này là sự khác biệt hoàn tòan giữa hai
người bên Chúa Giêsu, khác biệt giữa hỏa ngục đời đời và giữa thiên đàng đời đời.

Toàn thế giới hiện nay được biểu hiện qua hai tên cướp cùng đáp ứng của họ với Chúa Giêsu.
Tôi thấy trong ba con người bị đóng đinh là ba hình ảnh: 1/ của tội nhân. 2/ của bậc thánh. 3/
của Chúa Cứu Thế.
Môt người đã cố chấp không nhận thấy mình có tội, còn kêu trách. Người kia đã nhận ra tội
mình thật xứng đáng và xin xót thương. Chúa đã sẵn sàng cứu thoát kẻ có tội biết sám hối ăn
năn. Và Người cho anh ta lên Thiên đàng ngay, Ngài nói với anh ta:
“Tôi bảo thật anh
, hôm nay
, anh sẽ ở với tôi trên Thiên Đàng.”(câu 43)
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Bạn và tôi làm gì để có Thiên đàng ngay hôm nay, hay đợi sau khi chết? Chúa muốn bạn và tôi
hãy thực hành ngay bây giờ.!

Ptế Nguyễn Định Sưu Tầm
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ĐỨC TIN LÀ HÀNH ĐỘNG

Bền chí chạy tới đích

Có lẽ bạn đã nghe nói về anh vận động viên John Stephen Akhwart, người chạy đường dài từ
Tanzania đã về tới đích sau cùng trong Thế vận hội 1968 ở Mexicô City.

Không có người nào về tới đích sau cùng, trong cuộc đua chạy đường dài, mà lại về lại về trễ
đến như vậy.! Anh đã bị thương trên đường chạy, anh cố đi khấp khểnh với một bàn chân quấn
băng đầy máu, trễ hơn một giờ. Trong khi những lực sĩ khác đã về tới đích, trên khán đài chỉ
còn một số khán giả, thì Akhwart mới về tới nơi.
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Anh được ban giám khảo hỏi tại sao anh chân đau vậy mà vẫn tiếp tục chạy, anh đáp: “Nước
tôi không gởi tôi tới Mexicô City để bắt đầu cuộc đua, họ gởi tôi tới đây để kết thúc cuộc đua..”

Thái độ của vận động viên đó phải là thái độ của bạn và tôi hôm nay, hảy tiếp tục chạy theo
đức tin đến lần mức cuối: “Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang buộc trói
mình và hãy kiên trì trong cuộc chạy đua dành cho ta.” (Dt 12, 1)

Bạn và tôi hãy lớn lên trong Chúa, bằng cách phục vụ tha nhân tới cuối đời của mình. Đừng
lãng phí thì giờ Trời ban cho là cướp mất ân huệ của Ngài, qua Hội thánh, qua Gia đình và Xã
hội, để chia sẻ. Bạn đừng nghĩ đã già hay còn trẻ, vẫn còn nhiều việc phải làm.

Vì vậy, bạn và tôi hãy tiếp tục chạy một cách kiên trì, nhẫn nhục. Hãy chạy hết đọan đường
để về tới đích bình an.

Ptế

Định Sưu Tầm
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