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Chúng ta luôn luôn thiếu kiên nhẫn đối với người khác, nhưng
Đức Chúa Trời luôn dành đủ thì giờ cho tôi và bạn có cơ hội ăn
năn mọi tội lỗi hầu trở về nhà Cha một ngày nào đó mà bạn đã
chán nãn những thú vui nơi trần thế với một thân thể bệnh
hoạn, túi không còn tiền, đói rách, bạn bè lìa xa, nhưng Chúa
vẫn vui mừng đứng trước cửa chờ đón bạn và Ngài vẫn vui mừng
mở rộng vòng tay chờ đón đứa con hoang đàng được trở về.
Những kinh nghiệm trong đời tôi cũng giống những kinh nghiệm
của nhiều bạn khác đang đi trên đường đời đầy bẩy vò của ma
quỷ đưa ra hầu gây cho chúng ta vướng vào và vấp ngã hầu lìa
xa Chúa. Những lời chứng thành thật trong quyển sách nhỏ nầy
được viết lên với hy vọng những đọc giả hiểu được một cứu Chúa
Giê-Xu đầy quyền năng có thể cứu rổi linh hồn bạn ra khỏi chốn
hư mất đời đời nơi địa ngục. Mời các bạn hãy trở về với nguồn
cội, với Chúa Cha là đấng tạo hóa, tạo dựng vũ trụ trong đó có
chính tôi và bạn với tấm lòng thành thật qua dòng máu của Chúa
Giê-Xu. Ngài đã chết thay cho chính bạn và tôi trên cây thập
tự giá từ hơn 2000 năm qua nhưng vẫn còn hiệu lực cho đến ngày
hôm nay và vẫn còn cho đến đời đời không hề thay đổi.
Với những lời mời tôi mời gọi nơi cuối sách nầy và bài cầu
nguyện mẫu, bạn có thể tự mình tìm đến với Chúa và tin Chúa để
được cứu rỗi linh hồn mà không qua một trung gian tôn giáo hay
đạo giáo nào trên trền gian nầy. Mời bạn tìm mua một quyển
Kinh Thánh toàn bộ để đọc tìm hiểu thêm về Chúa trong lời
Ngài. Bắt đầu đọc Tân Ước trước tiên. Sau đó bạn hãy đọc Cựu
Ước để tìm hiểu về đấng tạo hóa của chúng ta. Ban củng có thể
vào internet địa chỉ www.kinhthanh.net; www.vietbible.com;
www.bible.is; để đọc và nghe Kinh Thánh bằng tiếng Việt Nam mà
không tốn tiền mua.
Cầu xin Cha từ ái giúp bạn biết về Chúa và tìm hiểu thêm về

Ngài sau khi đọc quyển sách nầy.
Amen.
Mời các bạn tải về từ chương một để đọc hay bạn nào không thể
tải về được hãy copy và vào đường link dưới đây để đọc nguyên
quyển sách làm chứng của cô Ân-Huệ Đoàn:
http://nguonsusong.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8518
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