Luật nhân quả
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Tu sĩ và tín đồ Phật giáo thường nói đến Luật Nhân Quả, nhưng không biết Luật Nhân Quả
có từ đâu. Hầu hết “phật tử”lầm tưởng Luật Nhân Quả là sản phẩm của Phật giáo !!!
Sự thật, khi chưa có loài người, Đức Chúa Trời đã tạo dựng vạn vật, muôn thú, cây cỏ,
không khí, gió, lửa, sông, biển, núi, mặt trời, mặt trăng, quả đất.... để có môi trường cho
loài người sinh sống.
Từ những trang đầu của Thánh Kinh Cựu Ước có ghi: "Đức Chúa Trời phán loài nào sinh
giống nấy tùy theo loại, thì có như vậy" (Sáng-thế ký 1:24-25).
Luật của Đức Chúa Trời là cột sáng dẫn nhân loại đến hạnh phúc vĩnh cửu. Satan ganh get
với loài người, nó không muốn loài người được hưởng hạnh phuc với Đức Chúa Trời. Satan
đã lừa gạt Eva và Ađam, và không ngừng lừa gạt loài ngườivào con đuòng lầm lạc, bằng
nhiều tà thuyết: cộng sản, luân hồi, hiện sinh, tiến hóa, chân không diệu hữu, không có
Đấng Sáng Tạo, chết là hết v.v.. Satan khuyến khích một số người lập ra lạc giáo, tà
giáo chối bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Thế giới vì thế có nhiều đạo. Đạo thật là con
đường dẫn nhân loại trở về với Cội Nguồn, và có lời giải đápđúng cho 3 câu hỏi quan trọng
này:
- Con người từ đâu đến?
- Sống để làm gì?
- Sau khi chết, linh hồn đi đâu?
Không phàm nhân nào trả lời đúng cho 3 câu hỏi quan trọng đó, vì mọi phàm nhân đều bị
giới hạn trong không gian,thời gian và nhiều giới hạn khác. Nếu hỏi phật tử, tại sao có
kiếp đầu tiên? Kiếp đầu tiên là gì? Kiếp trước kiếp hiện tại là gì? Kiếp kế tiếp là gì? Ai điều
hành và giám sát sự luân hồi? v.v... Họ ú ớ.
Đức Chúa Trời là Đấng hằng hữu, toàn năng, ở khăp mọi nơi mới có khả năng trả lời đúng
cho 3 câu hỏi đó.
Đức Chúa Trời: "Ta là ALPHA và OMEGA"
(Alpha và Omega, có nghiã Ngài là Đầu Tiên và là Cuối Cùng; là Cội Nguồn và là Cùng
Đích )
Đức Chúa Trời đã lập ra Luật Nhân Quả, và Ngài sẽ xet xử mỗi chúng ta sau khi lià cõi
tạm này: “Đừng để bị lừa dối, Đức Chúa Trời không chịu khinh thường mãi đâu, vì ai gieo
điều gì, sẽ gặt điều ấy.” Galatians 6: 7
Hãy trở về với Đức Chúa Trời, vì giây phút chưa đến, không ai trong chúng ta biêt chắc
chắn rằng mình có còn được sống ở cõi tạm này hay không, hay phải trình diện trưóc toà
Đức Chúa Trời?
Khốn cho những ai, trong giây phút trình diện với Đức Chúa Trời mà vẫn là kẻ chối bỏ
Ngài, là kẻ tôn thờ phàm nhân, tà thần, thần không có thật..
Lạy Chúa Giêsu,
Xin thương xót con là kẻ tội lỗi, đui mù và vô cùng yếu đuối, trong mọi nơi, mọi lúc và
nhất là trong giờ con lâm chung. Amen.

