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I came to the Buddhist path as a seeker. I was skeptical about religious
claims, but felt a deep void in my life. I yearned for meaning and truth
in a unpredictable and often hostile world. In Buddhism, I thought I had
found what I was searching for.
Buddhists has never started a war. There was never a Buddhist
Inquisition. They emphasized wisdom, compassion, lovingkindness, and
personal transformation. And they certainly never threatened me with
eternity in a lake of fire.

But it was not meant to be. That deep void in my life? It was what has
often been described as a “God-shaped vacuum”—the emptiness that only God
can fill. We are His creation, made in His image. He intends for us to
have a relationship with Him and, when we are without Him, we feel empty
and alone. No matter how long I meditated or what teachings I read, I
could not fill this emptiness in my life. For in Buddhism, there is no
sovereign, loving Creator.
True, some Buddhists purport to believe in a god, or in a realm of higher
beings called devas. Others pray to statues of Buddha (Siddhartha
Gautama). But as a whole, Buddhism is not a theistic religion. It has a
law—the law of karma—but no lawgiver.
According to the Buddhist worldview, all beings accumulate karma based on
their actions, and karma dictates their life circumstances. When a person
dies, the karma accumulated in that lifetime (and all previous lives)
determines his or her lot in the next life.
To many Buddhists, this means that a person born into a wealthy family
has good karma, while someone who lives in a poor, disease-infested
village would have accumulated negative karma.
Buddhists believe karma keeps one trapped in an endless cycle of death
and rebirth (samsara), and the only way out is through enlightenment. To
become enlightened, one has to eliminate desire. Buddha taught that
desire is the root of suffering; that it causes attachment, which leads
to suffering, and in turn causes other beings to suffer. This produces
negative karma. If one eliminates desire and stops causing suffering, one
can become enlightened, as he had.
But eventually I began to question. Who or what had set this law of karma
in motion? Who judged these beings’ actions and sentenced them to another
life of pain? Why were beings punished for actions they would be unable
to remember? Was desire always a bad thing? Wasn’t the desire for
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So I strayed from the Buddhist path, the emptiness within me greater than
before. I began to examine the claims of Jesus of Nazareth in a new

light, laying aside the biases and prejudices that had caused me to
dismiss Him as merely a “great human teacher.” The more I searched, the
more I came to believe that there was a sovereign God who loved me and
that Jesus was who He claimed to be—the Son of Man, fully human and fully
God. I accepted Christ into my heart.
In doing so, I now feel that I’ve found true enlightenment—through a
personal relationship with my Creator.
What’s more, I discovered that what I had sought through the Buddhist
path—wisdom, compassion, and lovingkindness—were found in the life and
teachings of Jesus Christ. The supreme act of compassion was His
sacrifice on the cross—that while we were still sinners, He died for us.
No

human

alive

unconditional

could

love.

ever

No

demonstrate

human

can

match

this

kind

God’s

of

divine

unselfish,
mercy

and

lovingkindness, no matter how long we meditate or what books we’ve read.
Yet we must try, for when we receive Christ, we become a new creation and
begin the process of becoming Christ-like. The apostle John wrote. “He
who says he abides in Him ought himself also to walk just as He walked”
(1 John 2:6, NKJV).
If this kind of personal transformation is not enlightenment, I do not
know what is. To me, having a personal relationship with God and the
assurance of salvation brings true peace. And it’s ours if we but ask for
it!
http://christiananswers.net/q-aiia/aiia-buddhism-harris.html
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Tôi nằm chờ chết trong
chiếc lều duy nhất dành cho tôi, phủ bằng tấm chăn tả tơi bẩn
thỉu.
Thật là một điều dường như hoàn toàn bất công. Tôi đã làm việc
khó nhọc để sống lây lất bằng một bửa ăn. Tôi đã phấn đấu vất
vả để học hành, để chuẩn bị tạo lập cuộc đời. Tôi đã mơ ước
xây dựng một điều gì cho riêng tôi, nhưng bây giờ tôi đang nằm
để chờ chết.
Từ thuở bé, tôi đã thờ lạy Phật, nhưng bây giờ Phật chẳng ban
cho tôi sự cứu giúp nào cả. Thật ra, tôi không ngạc nhiên, vì
trong những năm gia đình theo Phật, chưa bao giờ tôi thấy Phật
đáp ứng một lời cầu xin nào.
Gia đình tôi sống ở miền bắc Đại Hàn. Khi chiến tranh bùng nổ,
chúng tôi đã mất nhà cửa cùng với những người khác. Chúng tôi
lánh nạn xuống Pusan, ở miền Nam. Tiền bạc và thực phẩm vô
cùng thiếu thốn. Tôi phải làm việc thật vất vả mới có đủ một
bửa ăn mỗi ngày và để tiếp tục học hành.
Một ngày kia, trong lúc đang làm việc, máu bỗng trào ra đầy
miệng tôi. Tiếp theo đó, máu cũng chảy ra nơi lỗ mũi. Tôi cố
gắng để khỏi bị nghẹt thở cho đến khi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy,
áo quần tôi dính đầy máu. Tôi không thể gượng dậy được vì quá
choáng váng. Tôi cũng không biết tôi đã nằm tại đó bao lâu.
Cuối cùng, tôi phải khó nhọc lắm mới đứng dậy được và bước về
nhà. Suốt đêm tôi bị lên cơn sốt mê man, lúc mê lúc tỉnh, và

mỗi lần ho máu lại trào ra.
Sáng hôm sau, tôi cảm thấy gần chết hơn là sống. Cha mẹ tôi
đưa tôi đến một bịnh viện và nhờ một y sĩ khám nghiệm. Ông ta
chụp quang tuyến X buồng phổi của tôi, sau đó ông bảo tôi:
“Tôi rất buồn, nhưng chúng tôi không thể làm gì cho anh được.
Anh không thể sống thêm một tháng nữa.”
“Bác sĩ!” Tôi thét lên: “Ông đang nói thật với tôi chứ?”
ANH KHÔNG THỂ SỐNG THÊM MỘT THÁNG NỮA:
Vị y sĩ cho tôi xem tấm phim chụp quang tuyến X và giải thích:
“Lá phổi bên phải của anh hoàn toàn bị hủy hoại vì bịnh lao.
Phần bên trái đã nát và ung thối. Lá phổi bên trái của anh
cũng bị lao. Tình trạng thiếu dinh dưỡng và làm việc cực nhọc
đã khiến trái tim anh nở lớn ra, và khiến cho máu không thể
lưu thông điều hòa. Không có một loại dược phẩm nào có thể
chữa trị những chứng bịnh này, cho nên tôi không còn cách nào
khác hơn là nói với anh sự thật!”
Tôi trở về nhà, người choáng váng. Cha tôi an ủi tôi: “Con ạ,
không có sinh cũng không có tử, không có vui cũng không có
buồn. Chỉ ở trong Phật mới có sự thực hữu. Con hãy quên sự
sống sự chết đi để lo tịnh dưỡng.” Tôi phản đối: “Máu đang
trào ra nơi miệng con là thật. Sự đau đớn mà con đang chịu
đựng là thật. Phật và những triết lý của cha không giúp ích gì
cho con cả. Con bác bỏ hết.”
Một hôm, đang khi nằm trong chiếc lều, sự sợ hãi và tuyệt vọng
xâm chiếm tâm tư tôi. Tôi gào lên: “Có Thượng Đế không? Nếu có
Đấng nào gọi là Thượng Đế đang ở chỗ nào trong vũ trụ, xin đến
và cứu giúp tôi! Tôi muốn được sửa soạn để chết!”
CÓ THƯỢNG ĐẾ TRONG VŨ TRỤ KHÔNG?
Thượng Đế đã nghe lời cầu xin của tôi và Ngài đã trả lời bằng
một hình thức mà tôi không nghĩ đến! Một cô gái nhỏ gõ cửa và
bước vào, tay ôm quyển Kinh Thánh. Tôi kinh ngạc vì theo văn

hóa của Đại Hàn, đàn bà không cấp tiến và đàn ông không thích
để đàn bà dạy dỗ. Tôi quyết liệt bảo cô bé rời khỏi căn lều,
nhưng cô nói rằng: “Tôi biết ông đang sắp chết, tôi muốn được
nói chuyện với ông về Đức Chúa Giê-xu Christ, Cứu Chúa của
tôi.”
Tôi càng giận dữ và mắng nhiếc cô gái. Tôi bảo cô rằng hàng
triệu vi trùng lao đang bay đầy trong không khí và cô sẽ bị
lây bịnh. Cô chỉ trả lời: “Đấng Christ của tôi sẽ bảo vệ tôi”;
và cô tiếp tục làm chứng cho tôi. Cuối cùng cô rời căn lều và
tôi nói: “Nhờ ơn Phật, cô ta đã đi.”
Sáng hôm sau cô gái trở lại. Lần này cô hát những bài ca và
đọc lớn những lời trong Kinh Thánh. Tôi nguyền rủa và gọi cô
ta là “một con chó Cơ-đốc”, nhưng cô ta không có phản ứng gì
cả. Suốt ngày chỉ nói về Đấng Christ.
Vào ngày thứ năm khi cô gái đến, tôi hỏi tại sao cô tiếp tục
đến và cầu nguyện cho tôi. Cô bảo tôi: “Có một Đấng thúc dục
tôi đến đây và cầu nguyện cho ông.”
“Đấng đó là ai? Tôi hỏi cô gái.
“Là Đức Chúa Giê-xu của tôi.” Cô gái trả lời và nước mắt bắt
đầu chảy dài xuống trên đôi má của cô. Thình lình sự cố chấp
của tôi tan biến, tôi cũng bắt đầu khóc và bảo cô gái: “Tôi
muốn biết Chúa Giê-xu của cô.”
Cô trao cho tôi quyển Kinh Thánh và tôi bắt đầu đọc từ chỗ
được cô chỉ dẫn, đoạn thứ nhất của sách Mathiơ. Mấy phút sau
tôi kêu lên: “Đoạn này giống như một cuốn điện thoại niên
giám, làm thế nào giúp ích tôi được?” Cô bảo tôi cứ tiếp tục
đọc và sẽ tìm được một câu chuyện kỳ diệu. Sau khi cầu nguyện
thêm một lần nữa, cô gái rời khỏi căn lều.
Tôi đọc tiếp, đinh ninh sẽ gặp những triết lý khó hiểu, giống
như triết lý của Phật giáo mà tôi đã đọc. Nhưng tôi khám phá
ra: Kinh Thánh là một quyển sách nói về một Đấng gọi là Giê-xu
Christ, con của Đức Chúa Trời.

Tôi đọc những chỗ nói về Đức Chúa Giê-xu chữa lành kẻ đau và
cứu kẻ chết sống lại. Tôi nghĩ rằng nếu tôi chỉ đến với Chúa
Giê-xu thì Ngài sẽ giúp tôi. Nhưng lý trí lại cho rằng tôi
không thể đến với Ngài được. Tôi đã xúc phạm và ghét Ngài. Tôi
cố gắng tìm một câu Kinh Thánh dẫn chứng rằng Đấng Christ ghét
bỏ tội nhân, nhưng hoài công tôi chẳng tìm được một câu nào
cả. Trái lại, tôi thấy Ngài đã tha thứ cho người đàn bà tà dâm
và giải thoát những kẻ bị quỷ ám. Ngài luôn luôn tiếp nhận kẻ
đau ốm và người tội lỗi. Dần dần tôi ý thức được rằng, mặc dù
tôi là một người nghèo nhất trong đám người nghèo, một kẻ đầy
tội lỗi và sắp chết vì bịnh lao phổi, Đức Chúa Giê-xu sẽ tiếp
nhận tôi.
Từ ngày tặng cho tôi quyển Kinh Thánh, cô gái không trở lại.
Tôi không biết tên cũng không biết làm thế nào để tìm cô gái.
Tôi đang cần một người hướng dẫn tôi để gặp Đức Chúa Giê-xu.
Tôi cố gắng bước ra ngoài đường phố và dọ hỏi. Một người chỉ
cho tôi một cơ sở truyền giáo, ở đó có một tu sĩ người Hoa Kỳ.
TÔI MUỐN BIẾT ĐỨC CHÚA Giê-xu CỦA CÔ:
Tôi kiệt sức đến nỗi không thể đi được mười bước mà không
nghỉ, tôi phải nhờ người đàn ông đó đưa đi đến cơ sở truyền
giáo. Khi chúng tôi đến nơi, người ta đang ca hát, gương mặt
của mọi người đầy vẽ hân hoan. Vị tu sĩ người Mỹ đứng lên để
giảng dạỵ. Tôi ngạc nhiên vì ông không mặc áo dài như những tu
sĩ Phật giáo. Ông giảng qua một thông dịch viên, những
giảng làm tôi cảm động. Khi ông mời những tội nhân bước
phía trước, tôi là người đầu tiên đến gặp ông. Vị tu sĩ
tôi vào văn phòng, giải thích cho tôi biết chương trình
rỗi và hướng dẫn tôi cầu nguyện ăn năn tội.
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Trong khi tôi cầu nguyện ăn năn tội với Đức Chúa Trời và quyết
định tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của chính tôi, thì
một niềm bình an tràn ngập trong tôi. Tôi cảm thấy tất cả tế
bào trong thân tôi đều nhận được một sức mới. Có một năng lực
đang dâng trào lên trong người tôi và tôi tưởng rằng tôi sắp
ói ra máu. Nhưng không phải, tôi nhận ra rằng đó là niềm vui!
Tôi muốn hát vang lên, nhưng lại không biết hát như thế nào.

Tôi hỏi vị tu sĩ, đó là ông Louis Richards, một giáo sĩ thuộc
giáo hội Phúc Âm Ngũ Tuần: “Đây là sự thực? Tôi đang bị thôi
miên phải không?”
Ông trả lời: “Anh không bị thôi miên đâu. Đức Chúa Giê-xu,
nguồn nước hàng sống, đang chảy trào vào cuộc đời của anh. Đây
là bằng chứng mà anh đang cảm thấy.”
Tôi trở về nhà mang theo niềm vui sướng cùng sự bình an. Tôi
kể lại cho gia đình nghe những điều đã xảy ra. ở Đại Hàn,
người thờ phượng Đức Chúa Giê-xu có nghĩa là chấm dứt thờ cúng
vong linh của tổ tiên. Sự kiện này thường dẫn đến sự đoạn giao
của gia đình. Chị tôi, người mà tôi kính yêu, đã thuyết phục
tôi: “Em yêu mến Giê-xu hơn gia đình sao? Em có thể bỏ hết gia
đình vì Ngài sao?” Còn cha tôi thì bảo rằng ông không còn quan
tâm đến sự sống chết của tôi nữa, và bảo tôi phải rời khỏi gia
đình ngay. Tôi lấy một ít đồ dùng và đi đến nhà ông bác tôi.
Gặp tôi ở ngưỡng cửa, bác tôi liền bảo: “Con chó Cơ-đốc bẩn
thỉu, mày không được đón tiếp nơi đây đâu. Hãy đi chỗ khác.”
Tôi không còn nơi nào khác để đi, nhưng niềm vui sướng và sự
bình an vẫn tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi quyết định đi lên núi
đặng chờ chết. Lúc bấy giờ một ý nghĩ khác đến với tôi. Tôi
phải đến nói vài lời cám ơn cuối cùng với người Mỹ đã hướng
dẫn tôi gặp Đức Chúa Giê-xu.
Gặp ông ở ngoài cửa, tôi nói: “Anh Richard, tôi thành thật cám
ơn lòng tốt của anh đã hướng dẫn tôi đến với Đấng Christ. Từ
khi tiếp nhận Ngài, gia đình đã từ bỏ tôi, cho nên tôi sắp lên
núi để chờ chết. Tuy nhiên, tôi muốn anh biết rằng tôi biết ơn
anh.”
Mục Sư Richard kéo tôi vào trong nhà và đọc Kinh Thánh cho tôi
nghe: “Khi cha mẹ từ bỏ tôi, Chúa sẽ đón tiếp tôi.” Ông bà
Richard dọn một chỗ cho tôi trong căn nhà của họ. Bà Richard
nấu những món ăn ngon và chúng tôi cùng ngồi ăn.
Tôi đã khóc trong lúc ngồi ăn và nói rằng: “Anh Richard, tôi
không biết rằng anh yêu thương tôi. Anh không liên hệ gì với

tôi, sao anh có thể yêu thương tôi như thế này? Ông trả lời:
“Bởi vì Đức Chúa Giê-xu cũng đã cứu tôi.”
Lương tâm không cho phép tôi ở chung trong nhà của họ mà tạo
những tai hại cho họ vì chứng lao phổi của tôi. Cho nên nhờ sự
giúp đỡ của Chúa, tôi thuê được một căn phòng nhỏ bên cạnh.
Mục sư Richard tiếp tục dạy Kinh Thánh cho tôi. Ông bảo tôi:
“Lời Chúa có quyền năng sáng tạo phi thường. Lời Chúa sẽ chửa
lành cho anh.” Điều này hầu như quá siêu phàm đối với thực tế,
nhưng Mục sư Richard đã chỉ tôi nhiều đoạn Kinh Thánh. Tôi học
thuộc những câu Kinh Thánh này và một ngày kia tôi đem ra thí
nghiệm.
Tôi khóa cửa phòng và bắt đầu cầu nguyện: “Kính lạy Đức Chúa
Giê-xu, con muốn được gặp Ngài, xin cho con biết rõ tương lai
của con.” Tôi chờ đợi, nhưng Đức Chúa Giê-xu Christ không đến.
Sau đó tôi nhắm nghiền mắt lại, hy vọng Ngài có thể hiện ra
trong một sự hiện thấy. Nhưng không có một sự hiện thấy nào.
Tôi cầu nguyện suốt ngày. Đêm đến ngực tôi đẩm ướt mồ hôi,
nhưng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện. Quá nửa đêm, tôi không còn
sức lực và nằm xuống nghỉ.
Thình lình căn phòng sáng rực. Những luồng ánh sáng thoạt đầu
tôi tưởng là khói đang cuộn vào. Tôi kinh hoàng, tưởng căn nhà
đang bốc cháy. Tôi kêu la, nhưng không có âm thanh nào toát
ra.
Tuyệt vọng, tôi ngó chung quanh và thấy hai bàn chân đứng bên
cạnh tôi. Tôi nhìn lên cao hơn và thấy một chiếc áo dài trắng.
Rồi tôi thấy một gương mặt giống như mặt trời sáng rực, đang
phát chiếu những tia sáng. Tôi vẫn không biết Đấng đó là ai,
cho đến khi tôi nhận ra chiếc mão bằng gai. Những gai nhọn đâm
vào thái dương, đầu Ngài, và những giọt máu đang chảy dài
xuống. Lúc bấy giờ tôi nhận biết Ngài là Đức Chúa Giê-xu
Christ. Tình yêu của Ngài tràn ngập tâm hồn tôi.
Trước kia những vị thần của tôi là những thần của sợ hãi và
tai ương. Tôi thường đến đền thờ của những vị thần này để xin

khỏi bị trừng phạt. Nhưng Đức Chúa Giê-xu thì lại khác hẳn.
Tôi cảm nhận tình yêu của Ngài và tất cả sợ hãi đều tan biến.
Một niềm hân hoan tuyệt vời phát xuất từ đáy lòng của tôi. Môi
và lưỡi tôi bắt đầu nói. Tôi thở ngắn lại và dường như có một
Đấng đang điều khiển và bắt phục môi lưỡi tôi. Tôi không biết
điều đó là gì, nhưng tôi nhận thật rằng tôi càng nói, càng cảm
thấy thoải mái hơn. Cho nên tôi cứ nói và tiếp tục nói.
Khi tôi ý thức ngó lại sự vật chung quanh, Đức Chúa Giê-xu đã
biến dạng, nhưng sự vinh hiển vẫn còn tràn vào tâm hồn tôi.
Tôi quên hẳn sự đau nhức trong tim, trong phổi tôi và chạy đến
cơ sở truyền giáo. Tôi bảo Mục Sư Richard rằng tôi đã thấy Đức
Chúa Giê-xu và đã nói một thứ tiếng lạ. Ông mở Kinh Thánh đoạn
2 của sách Công vụ các sứ đồ và giải thích cho tôi biết: tôi
đã được báp têm trong Đức Thánh Linh như các môn đồ đầu tiên.
Chúng tôi khóc lên vì vui sướng.
Sự từng trải mới mẽ này khiến tôi muốn làm chứng về Chúa. Tôi
đi ra ngoài đường phố và nói về Đức Chúa Giê-xu với mọi người
đang khi sức khoẻ tôi khả quan hơn. Tôi đã đi từ nhà này sang
nhà khác.
Một hôm tôi nhận thức rằng tôi không còn đau đớn trong tim và
cũng không còn khó thở nữa. Tôi đi đến bịnh viện, sau khi khám
nghiệm và chiếu quang tuyến X, y sĩ bảo tôi buồng phổi của tôi
rất tốt, không còn vết tích bịnh lao. Tim của tôi cũng bình
thường.
Được sự khuyến khích của các giáo sĩ giáo hội Phúc Âm Ngũ
Tuần, tôi ghi danh học thần đạo ở Hán Thành. Thường thì tôi
không có tiền. Vào những lúc thời tiết lạnh thì các giáo sĩ
cho tôi mượn áo choàng để tôi không bị lạnh. Nhưng tôi có Đức
Chúa Trời, có Kinh Thánh và có sự bình an.
Sau đó, tôi bắt đầu rao giảng đạo Chúa trong một căn lều vải
rách rưới, trên một khu đất bỏ hoang. Một nhóm tín hữu nghèo
khổ nhóm họp tại đó. Tôi kể cho họ những điều mà Đức Chúa Giêxu đã làm cho tôi, và bảo rằng Ngài sẽ làm những điều đó cho

họ. Chẳng bao lâu căn lều đầy người và họ phải đứng ở bên
ngoài.
Chúng tôi cần có một chỗ để thờ phượng Chúa lâu dài vì sự phát
triển của Hội Thánh, và chúng tôi đã mua được một cơ sở trung
tâm ở Hán Thành. Cuộc phấn hưng tiếp tục. Chẳng bao lâu hàng
trăm giáo hữu nhóm chật thánh đường. Chúng tôi phải nới rộng
phòng họp và phải tổ chức hai thánh lễ mỗi buổi sáng Chúa
Nhật, rồi ba lễ, bốn lễ. Ngôi thánh đường mới của chúng tôi có
10.000 chỗ ngồi đã được hoàn tất. Trong năm vừa qua có 1.000
tín hữu mới thêm vào Hội Thánh.
Hội Thánh chúng tôi tăng trưởng bởi vì chúng tôi giảng về Đức
Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không
hề thay đổi. Ngài tiếp nhận tôi khi tôi sắp chết, cứu tôi,
chữa lành cho tôi và báp têm trong Đức Thánh Linh cho tôi. Đó
là những điều mà nhân loại hiện đang khao khát. Triết lý và
tôn giáo không đáp ứng được nhu cầu của nhân loại. Thế giới
cần sự hiện diện của Đức Chúa Jesus Christ.
Bạn thân mến,
Sau khi đọc xong quyển sách nhỏ nầy nếu bạn muốn vâng phục Đức
Chúa Giê-xu Christ, tin nhận Ngài làm Cứu Chúa cho cá nhân
mình, bạn hãy quỳ xuống hướng lòng về Chúa mà cầu nguyện:
“Lạy Đức Chúa Trời, con vốn là tội nhân đáng phải bị đoán phạt
trong hỏa ngục, nhưng Ngài đã thương yêu con, ban Con Một của
Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ giáng thế để đền tội cho con.
Giờ đây con ăn năn tội của con, xin Ngài tha thứ con và tiếp
nhận con làm con cái của Ngài. Cầu xin Đức Chúa Thánh Linh dẫn
dắt con vào mọi lẽ thật của Chúa và tái tạo con trở nên người
mới để con có sự dạn dĩ mà làm chứng cho Ngài. Con thành tâm
cầu nguyện nhơn danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen!
Bài làm chứng của Mục Sư Tiến Sĩ Paul Yonggi Cho,
dịch từ quyển “Khi Phật không trả lời” từ Anh Ngữ ra Việt Ngữ.
Đây là câu chuyện thật, tác giả là con trai trong một gia đình
sùng kính Phật giáo. Ông bị bịnh lao phổi xuất huyết sắp chết,

được Đức Chúa Giê-xu chữa lành
giáo nổi danh trên thế giới, về
Chúa đã làm, qua đời sống chức
Trưởng giáo hội Phúc Âm Ngũ Tuần
http://english.fgtv.com/

và trở thành một nhà truyền
những công việc quyền năng mà
vụ của ông. Ông hiện là Hội
(Assemblies of God) Hàn Quốc.
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Các Quỷ
Người làm chứng: Giáo sĩ Whittington

Ngày xưa, ở Nam Mỹ có nhiều sắc tộc chưa
nghe Tin lành Cứu rỗi của Chúa Cứu Thế
Giêxu. Ông bà Whittington dâng mình đến
Matta Grosso xứ Ba-tây để truyền bá Tin
lành. Hai ông bà lập được nhiều Hội
thánh, song khi nghe còn có một sắc tộc
khác chưa biết đến Chúa, trái lại tin
theo phù phép, đồng bóng, hai ông bà bèn
dọn nhà đi đến đó. Ông bà tự túc xây nhà
và vì cả sắc tộc đều theo đồng bóng nên
rất ghét ông bà nên hai ông bà giáo sĩ
phải tự túc trồng trọt và săn bắn mới có
đủ mà ăn.
Một hôm nọ, thình lình ông lý trưởng và ông trưởng ban pháp sư
của sắc tộc cùng với một số người trong sắc tộc kéo đến nhà
của hai ông bà, khẩn khoản:
– Xin ông bà cho chúng tôi được biết Chúa của ông bà thế nào,

chúng tôi muốn biết hầu chúng tôi cả làng tôn thờ Ngài.
Ông bà Whittington lấy làm lạ, vì trước đây họ coi mình như kẻ
thù muốn trừ diệt, không biết lý do gì mà họ mau đổi thái độ
như vậy. Ông liền đem Phúc Âm giải bày tinh yêu và ơn cứu rỗi
bởi Chúa Giêxu. Nghe xong, tất cả đều quỳ mọp xuống xin giáo
sĩ cầu nguyện cho họ tin Chúa. Trong mấy tuần lễ tiếp theo, họ
hăng hái đốn cây dựng ngay một nhà thờ để làm nơi thờ phượng
Chúa.
Một lần kia, vị giáo sĩ hỏi người trước là trưởng ban pháp sư
nay đã tin Chúa.
– Tại sao các ông thình lình kéo đến để xin được tin Chúa vậy?
Ông chủ bọn đồng bóng trước đây trả lời:
– Thưa ông bà, từ đời tổ phụ chúng tôi đến bây giờ, hết cả
chúng tôi đều làm pháp sư, đồng bóng và tà thuật. Chúng tôi
nghe ma quỷ cho biết ông bà đến đây trừ diệt chúng nó. Chúng
nó tức giận lắm và sai chúng tôi làm ma thuật để giết ông bà.
Khi nào ma quỷ sai chúng tôi như vậy, thì không ai thoát chết
được dưới tay chúng tôi.
Kể từ đó, buổi tối nào chúng tôi cũng sai thuộc hạ với tà thần
đến giết ông bà, và lần nào chúng nó về cũng nói rằng không
làm sao vào nhà ông bà được. Nhà ông bà có hàng rào vững chắc
siêu nhiên bọc kín chung quanh vườn, chỉ đi loanh quanh mãi
rồi đành trở về mà không cách nào giết ông bà được. Lúc đó,
chúng tôi biết rằng thần của ông bà lớn hơn các ma quỷ của
chúng tôi, nên chúng tôi quyết định bỏ tà thuật mà tin theo
Đấng Chí Cao.
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Khám Phá Bí Quyết Của Sự Cầu Nguyện Thành Công
Có câu chuyện kia kể về một người đến du lịch ở một thành phố
nọ vào một buổi sáng lạnh lẽo. Khi đến khách sạn của mình, ông
ta để ý thấy các thư ký, các vị khách, mọi người… đều đi chân
không. Tại cửa hàng cà phê trong khách sạn, ông ta để ý một
anh chàng ăn bận lịch sự ngồi ở bàn bên cạnh, bèn hỏi “Vì sao
anh không đi giày? Chắc anh không biết về giày dép, phải
không?
Anh ta trả lời, “Ồ, dĩ nhiên là tôi biết về các thứ giày dép
chứ.”
Người khách hỏi, “Thế thì tại sao anh không đi giày?”
Anh ta trả lời, “À, đó chính là vấn đề đấy, tại sao tôi lại
không đi giày nhỉ?”
Sau bữa điểm tâm, người khách du lịch bước ra khỏi khách sạn
và đi vào giữa trời tuyết. Một lần nữa, ông lại thấy mọi người
đi chân không. Vì tò mò, ông lại hỏi một người khách qua
đường, “Vì sao ở đây không ai mang giày dép cả? Bộ các anh
không biết rằng giày dép bảo vệ bàn chân khỏi giá rét hay
sao?”
Người khách qua đường trả lời, “Chúng tôi cũng có biết đến
giày dép chứ. Ông có thấy tòa nhà kia không, đó là xưởng sản
xuất giày dép đó. Chúng tôi rất tự hào về nhà máy, đó là nơi
chúng tôi tụ tập hàng tuần để nghe một người khách có trách
nhiệm cho chúng tôi biết giá trị của giày dép tuyệt diệu như
thế nào.”
Vị khách này cứ hỏi tiếp, “Thế thì tại sao các anh không đi
giày?”

Người khách qua đường trả lời, “À, đó chính là vấn đề đấy, vì
sao chúng tôi lại không mang giày nhỉ?”
Khi nói đến vấn đề cầu nguyện, nhiều Cơ Đốc nhân cũng giống
như người dân tại thành phố đó. Họ biết về sự cầu nguyện, họ
tin nơi quyền năng của sự cầu nguyện, họ thường xuyên nghe
những bài giảng về sự cầu nguyện, nhưng điều đó không phải là
phần quan trong trong đời sống họ.
Trong việc học tập Lời Chúa cũng như trong các cuộc lưu hành
khắp thế giới của mình, tôi đi đến một sự xác quyết hoàn toàn
rằng hễ nơi nào người ta thật sự cầu nguyện theo như các
nguyên tắc của Kinh Thánh, thì Đức Chúa Trời hành động trong
đời sống họ và qua họ Ngài đã hành động trong đời sống những
người khác một cách đặc biệt. Hãy chỉ cho tôi một Hội Thánh
hoặc một tổ chức Cơ Đốc nhấn mạnh đến sự cầu nguyện, tôi sẽ
chỉ cho bạn thấy một chức vụ với những người được dức dấy về
Chúa Jêsus và đang làm chứng đạo cho Ngài. Trái lại, bạn hãy
chỉ cho tôi một Hội thánh hoặc một mục tiêu Cơ Đốc ít chú
trong đến sự cầu nguyện, tôi sẽ cho bạn thấy rằng những Cơ Đốc
nhân ấy sống theo đời này và ít có lòng quan tâm đến linh hồn
của những người nam và người nữ chưa được cứu. Đời sống họ có
thể được mô tả đúng nhất theo từng trãi của Hội thánh Êphêsô
(Khải Huyền 2:1-28) và Hội thánh Laođixê ( Khải Huyền 3:1-22)
Khi chúng ta xem xét bí quyết của sự cầu nguyện thành công,
hãy để tôi trả lời sáu câu hỏi hết sức quan trong.
Cầu Nguyện Là Gì?
Nói cách đơn giản, cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời.
Với tư cách là con của Chúa, bạn được mọi gọi để đến trước
ngôi Ngài một cách dạn dĩ, “Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ
thượng phẩm lớn đã trãi qua các từng trời, tức là Đức Chúa
Jêsus, Con Đức Chúa Trời ” Sứ đồ Phao Lô viết, “…Vậy, chúng ta
hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót,
và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờcó cần dùng. ”
(Heb 4:14-16)

Vì cớ Đức Chúa Trời là ai, Ngài là Vua của các vua, là Chúa
của các chúa, là Đấng dựng nên trờiđất, nên chúng ta phải đến
trong sự hiện diện của Ngài với lòng tôn kính. Nhưng Ngài cũng
là Cha thiên thượng yêu thương của chúng ta, là Đấng quan tâm
chăm sóc chúng ta và vui mừng khi có mối thông công với chúng
ta. Vì thế, chúng ta có thể đến với Ngài với Ngài với một tấm
lòng kỉnh kiềng, vui mừng, vì biết rằng Ngài yêu chúng ta hơn
bất cứ người nào khác đã từng yêu chúng ta hoặc sẽ yêu thương
chúng ta.
Có người nói rằng, “Cầu nguyện là sáng tạo và cũng là ống dẫn
của lòng yêu Chúa. Tinh thần yêu Chúa là tinh thần cầu nguyện.
Cầu nguyện và lòng tận hiến được hiệp nhất như là linh hồn và
thân thể được hiệp nhất, như sự sống và trái tim được hiệp
nhất. Không có sự cầu nguyện thật nếu không có lòng yêu Chúa,
không có lòng yêu Chúa nào mà không kèm theo sự cầu nguyện.”
Sự cầu nguyện thật sự là sự bày tỏ lòng tận tâm của chúng ta
đối cùng Cha thiên thượng của mình, mời Ngài trò chuyện cùng
chúng ta đang khi chúng ta thưa chuyện với Ngài.
Ai Là Người Có Thể Cầu Nguyện?
Bất cứ ai cũng có thể cầu nguyện, nhưng chỉ những ai bước đi
trong đức tin và trong sự vâng lời Chúa Cứu Thế thì mới có thể
mong đợi lời cầu nguyện của mình được Chúa nhận. Chúa Jêsus
phán, “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi Ta thì
không ai được đến cùng Cha. ( Giăng 14:6 ) Mối liên hệ với Đức
Chúa Trời bắt đầu khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jêsus vào đời
sống mình với tư cách là Chủ và là Cứu Chúa của mình.
Cầu nguyện với một tấm lòng trong sạch cũng là một yếu tố quan
trong để lời cầu nguyện được nhận. Tác giả Thi Thiên nói rằng,
“Nếu lòng tôi có chú về điều ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi (Thi
Thiên 66:18). Chúng ta không thể mong đợi Đức Chúa Trời đáp lời
cầu nguyện của mình nếu còn có tội lỗi nào chưa xưng nhận
trong đời sống.
Một trong những cản trở thường xuyên với sự cầu nguyện là tinh

thần không tha thứ. Chúa Jêsus phán, “Khi các ngươi cầu
nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha
các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. ” (Mac 11:25).
Không có lời cầu nguyện nào được Đức Chúa Trời nhậm ngoại trừ
lời cầu nguyện xưng tội với một tấm lòng đã tha thứ và không
còn cay đắng: Các bạn và tôi phải đến cùng Chúa với một tấm
lòng tha thứ nếu chúng ta muốn nhận được tài sản kế thừa của
Cơ Đốc nhân về quyền năng trong sự cầu nguyện.
Ngoài ra, chúng ta phải có một tấm lòng tin cậy nếu chúng ta
mong đợi Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của mình. Chúa
Jêsus phán, “Trong khi cầu nguyện, nếu các ngươi lấy đức tin
xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. ” (Mat Mt 21:22) và “Theo
như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. ” (Mat 9:29). Tuy
nhiên, rất ít người trong chúng ta nhận những lời ấy một cách
nghiêm túc, và rất ít người dám xưng nhận điều Chúa đã hứa
cách quá rộng lượng ấy thuộc về chúng ta.
Vì Sao Chúng Ta Phải Cầu Nguyện?
Đức Chúa Trời truyền dạy chúng ta phải cầu nguyện. Nhiều mạng
lệnh trong Tân ước truyền lệnh chúng ta phải cầu nguyện. Đây
là một vài mạng lệnh: “Hãy thức canh và cầu nguyện (Luca 21:36;
Mác 14:38) Hãy cầu nguyện với sự cảm tạ (Phi 4:6; Colose 4:2) Cầu
nguyện trong Thánh Linh (ICo 14:15) Cầu nguyện không thôi (Luca
18:1)
Chúng ta cầu nguyện để có mối tương giao với Chúa. Cầu nguyện
không phải chỉ là “cánh cửa cứu nguy” để chúng ta thoát ra
khỏi trong lúc khó khăn của mình, để tự làm vừa lòng mình,
hoặc để đạt được những mục tiêu vị kỷ của mình. Cầu nguyện
chính là “đường dây nóng” của sự truyền thông và của mối tương
quan giữa chúng ta với Chúa, đồng thời chúng ta nhận được sự
nuôi dưỡng thuộc linh và sức mạnh để sống một đời sống đắc
thắng, và chúng ta duy trì được sự dạn dĩ cần thiết của lời
làm chứng sống động cho Chúa Cứu Thế.
Thật vậy, lời cầu nguyện đặt nền tảng trên Kinh Thánh làm thay

đổi nhiều sự việc. Sự cầu nguyện ấy làm thay đổi những con
người cầu nguyện đến nỗi Chúa được tự do bày ttỏ ý muốn của
Ngài cho họ. Sự cầu nguyện cũng lay động quyền năng lớn lao
của Đức Chúa Trời để thay đổi hướng đi của thiên nhiên, của
con người, và của các quốc gia. Từ trước đến nay những lời cầu
nguyện đầy đức tin của những người đầy dẫy Đức Thánh Linh vẫn
chứng minh điều đó xuyên suốt Kinh Thánh và lịch sử nhân loại.
Chúng Ta Phải Cầu Nguyện Với Ai?
Chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Cha trong danh Chúa Cứu Thế
Jêsus qua chức vụ của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta cầu nguyện
với Đức Chúa Cha, những lời cầu xin của chúng ta được nhậm nhờ
Chúa Cứu Thế Jêsus và được giải thích cho Đức Chúa Cha nhờ
Đức Thánh Linh.
Nhưng vì cớ Đức Chúa Trời là một Đấngđược bày tỏ qua ba thân
vị, và bởi vì không có sự ganh tị giữa ba thân vị của Ba ngôi,
nên lời cầu nguyện với Chúa Jêsus hoặc với Đức Thánh Linh cũng
đều được chấp nhận cả.
Trong khi chúng ta cầu nguyện, cả Chúa Jêsus lẫn Đức Thánh
Linh đều đang cầu thay cho chúng ta. Phao Lô ký thuật trong
RoRm 8:34 rằng, “Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng

đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu
nguyện thế cho chúng ta. ” Trước đó, cũng trong cùng một đoạn,
Phao Lô đã viết rằng, “Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của
chúng ta. ..vì Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của
Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý muốn Đức Chúa Trời mà
Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. ” (Câu 26,27)
Chúng Ta Phải Cầu Nguyện Khi Nào?
Lời Chúa truyền cho chúng ta hãy “Cầu nguyện không thôi ” (Ro
5:17)
Charles Spurgeon đã nói rằng, “Cầu nguyện là kéo sợi dây ở bên
dưới, và làm chiếc chuông lớn rung lên bên tai Đức Chúa Trời.
Một số người không lay động nỗi tiếng chuông, bởi vì họ cầu

nguyện quá uể oải; những người khác chỉ giật sợi dây có một
lần. Nhưng người thông công được với thiên đàng là người nắm
chặt sợi dây và kéo liên tục bằng tất cả sức lực của mình.”
Chúng ta có thể ở trong sự cầu nguyện thường xuyên, suốt cả
ngày, bày ttỏ tấm lòng yêu mến chuyên chú vào Chúa trong lúc
làm các công việc hàng ngày.
Tôi khám phá ra rằng bắt đầu bằng một buổi sáng cầu nguyện là
điều thật có ý nghĩa. Khi bước ra khỏi giường, tôi quì gối sấp
mình thờ phượng Ngài bằng cách nói rằng, “Lạy Chúa, con cúi
đầu trước mặt Ngài và xưng nhận Ngài là Chủ của con.”
Suốt cả ngày, tôi tập trung tâm trí vào Chúa, thường xuyên trò
chuyện với Ngài, ca tụng Ngài và cảm tạ Ngài vì sự nhân từ,
lòng yêu thương và ân điển Ngài đối cùng tôi. Tôi cầu xin sự
khôn ngoan trước vô số những quyết định tôi phải lập mỗi ngày.
Tôi cầu nguyện vì sự cứu rỗi của các bạn hữu và những người
không quen, sự chữa lành cho những người bệnh, và nhu cầu
thuộc linh cũng như thuộc thể của Chiến Dịch Chinh Phục Sinh
Viên Cho ĐấngChrist và cho các chức vụ hầu việc khác. Thậm chí
tôi cũng cầu nguyện sao cho cách ăn mặc cùng lời lẽ của tôi,
hành động của tôi sẽ mang vinh hiển lại cho Chúa. Tôi xin Ngài
hãy dùng tâm trí tôi để suy nghĩ, yêu thương bằng tấm lòng của
tôi, và nói bởi môi miệng của tôi. Vì Ngài đã đến để tìm và
cứu kẻ bị hư mất, tôi xin Ngài hãy tìm và cứu những kẻ bị hư
mất qua tôi.
Vào buổi chiều tôi cầu xin rằng, “Lạy Chúa, có điều chi trong
con làm buồn lòng Ngài, có điều nào con cần phải xưng ra?” Nếu
Thánh Linh bày tỏ tội lỗi hoặc bất cứ sự yếu nhược nào, tôi
lập tức xưng các điều ấy ra và kể rằng bởi đức tin sự chiến
thắng của Chúa đã dành cho tôi. Sau đó, tôi muốn dành thì giờ
để đọc và suy gẫm lời Chúa, hầu cho những ý tưởng vô thức của
tôi đều thuộc về Chúa Cứu Thế Jêsus trong suốt cả đêm.
Không nhất thiết chúng ta phải luôn luôn quì gối hoặc vào
phòng yên tĩnh để cầu nguyện. Chúa muốn chúng ta luôn luôn

liên lạc với Ngài ở bất cứ nơi đâu. Chúng ta có thể cầu nguyện
lúc đang ở trong xe, khi đang rửa chén bát, hoặc đang đi trên
đường phố. Càng thường xuyên chia xẻ những suy nghĩ và những
ước ao của mình với Chúa, mối tương giao của chúng ta và sự
gần gũi của chúng ta với Ngài càng có ý nghĩa.
Chúng Ta Nên Cầu Nguyện Những Điều Gì?
Mặc dầu sự cầu nguyện không thể bị rút gọn thành một hình
thức, song những yếu tố căn bản nhất định nên được kể vào
trong mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời, gồm có:
Sự suy tôn, Lời xưng tội, Sự cảm tạ, Sự cầu xin.
Sự Suy Tôn
Suy tôn Chúa là thờ phượng và ca tụng Ngài, tôn kính và tôn
cao Ngài trong tấm lòng và tâm trí chúng ta bằng môi miệng của
mình. Lời Chúa dạy rằng Cha chúng ta mong muốn sự tương giao
với các con cái của Ngài, trong đó sự suy tôn là phần trọng
yếu (Giăng 4:24; Hê-bơ-rơ 12:28) Sự suy tôn bày tỏ lòng tin cậy
hoàn toàn của chúng ta đặt nơi Chúa và phản ảnh sự quả quyết
của chúng ta rằng Ngài nghe lời chúng ta. Sự suy tôn chứng tỏ
lòng tôn kính, kính sợ, yêu thương và biết ơn của chúng ta.
Sự Xưng Tội
Khi chúng ta bắt đầu phương pháp cầu nguyện bằng sự suy tôn,
Đức Thánh Linh có cơ hội để bày tỏ bất cứ tội lỗi nào cần được
xưng ra trong đời sống chúng ta. Bởi việc nhìn xem Đức Chúa
Trời trong sự trong sạch, sự thánh khiết, và trong sự yêu
thương của Ngài, chúng ta đến chỗ nhận biết tình trạng tội lỗi
và sự bất xứng của mình. Việc xưng tội và tiếp nhận sự tha thứ
của Ngài đưa chúng ta trở lại với mối tương giao với Ngài và
làm thông ống dẫn đủ để Chúa nghe và nhậm lời cầu nguyện của
chúng ta. (I Giăng 1:7-9)
Sự Cảm Tạ
Không điều gì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn là việc chúng ta

kiên trì bày tỏ đức tin của mình. Còn có cách tốt đẹp nào hơn
là khi chúng ta nói, “cảm tạ Ngài”? Lời Chúa truyền “phàm việc
gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức
Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy ” (I Tê 5:18). Thái
độ cảm tạ giúp chúng ta nhận biết Chúa là Đấng kiểm soát mọi
việc, không phải chỉ những phước hạnh, mà cả những nan đề cũng
như những nghịch cảnh. Khi chúng ta đến cùng Chúa với tấm lòng
cảm tạ Ngài, Ngài càng thực hiện công việc cách mạnh mẽ vì cớ
lợi ích của chúng ta; trái lại thái độ oán trách, không tin,
làm buồn lòng Chúa và cản trở những nỗ lực của Ngài nhằm ban
phước và làm phong phú chúng ta để sử dụng chúng ta cho sự
vinh hiển của Ngài.
Sự Cầu Xin
Sự chu cấp nhu cầu bao gồm sự cầu xin cho các nhu cầu của
chính mình và cầu thay cho người khác.
Ví dụ như bạn thưa chuyện cùng Chúa, hãy cầu nguyện xin cho
con người bên trong của bạn được làm mới lại, luôn nhạy bén
với Thánh Linh và được Ngài ban quyền năng. Hãy cầu nguyện về
những nan đề của mình, xin sự khôn ngoan và sự chỉ dẫn, cầu
nguyện xin Chúa ban sức mạnh để chống lại sự cám dỗ, để được
an ủi trong lúc đau buồn. Hãy cầu nguyện về mọi sự (Phi Pl 4:6)
Sau đó hãy cầu nguyện cho những người khác, như cho người phối
ngẫu, con cái, cha mẹ và những người hàng xóm và bạn bè của
bạn. Hãy cầu nguyện cho vị Mục sư của bạn và các nhà truyền
giáo cũng như cho nhiều Cơ Đốc nhân khác, là những người được
Chúa giao cho một trách nhiệm đặc biệt. Hãy cầu nguyện cho
những bậc cầm quyền của bạn (ITi 1:1-2)
Hàng ngày hãy cầu nguyện đặc biệt cho công tác cứu rỗi linh
hồn, cho cơ hội giới thiệu về Chúa cho người khác, và cho công
tác của Đức Thánh Linh, cho việc hoàn thành Đại mạng lịnh
truyền giáo 2:3-4). Hãy bắt đầu với trường đại học của bạn hoặc
cộng đồng nơi bạn đang sống. Hãy cầu nguyện và tìm kiếm để có
được một hoặc nhiều bạn hữu Cơ Đốc hơn và bạn sẽ cùng với họ

thiết lập các mối thông công cầu nguyện (Mat 18:19)
Những yếu tố về sự suy tôn, sự xưng tội, sự cảm tạ và sự cầu
xin đã giúp cho nhiều Cơ Đốc nhân phát triển một đời sống cầu
nguyện toàn diện hơn.

2 Gia tộc, 2 con đường – có
và không có niềm tin sau 200
năm rất khác nhau
Tất cả mọi người đều tin rằng, tín ngưỡng và tình yêu đối với
một người mà nói là quan trọng vô cùng, đặc biệt là đối với
tinh thần và sức khỏe, đối với sự hòa thuận trong gia đình.
Nhưng nó quan trọng chừng nào? Rất nhiều người có thể không
hiểu rõ lắm.
Thống kê sau 200 năm của 2 gia tộc:
Có hai gia tộc cùng thời, gia tộc Edwards tin vào Cơ Đốc Giáo,
còn gia tộc Marc Jukes nổi danh là vô thần. Hơn nữa Marc Yukos
từng nói với Edwards rằng: “Ông tin Chúa Jesus, còn tôi thì
vĩnh viễn không tin!”
Có người thống kê tình hình của gia tộc Edwards sau 200 năm,
cũng thống kê tình huống của gia tộc Marc Jukes sau 200 năm,
kết quả cụ thể như sau:
1 – Gia tộc Edwards
Nhân khẩu: 1394 người; trong đó có: 100 vị giáo sư đại học, 14
hiệu trưởng các trường đại học, 70 vị luật sư, 30 vị thẩm
phán, 60 bác sĩ, 60 nhà văn, 300 vị mục sư, thần học, 3 nghị
viện, 1 phó tổng thống.

Jonathan Edwards (Ảnh: Wiki)
2 – Gia tộc Max Jukes
Nhân khẩu: 903 người; trong đó có: 310 lưu manh, 130 người
ngồi tù 13 năm trở lên, 7 người phạm tội giết người, 100 người
nghiện rượu, 60 người ăn trộm, 190 kỹ nữ, 20 thương nhân,
trong đó có 10 người là học kinh doanh trong tù giam.

Max Jukes (Ảnh: đại học Albany, NY)
Ghi chú: Học giả A. E. Winship người Mỹ đã làm một cuộc nghiên
cứu vào năm 1900, so sánh hai gia tộc, ghi thành một bức thư
“Jukes – Edwards”. Ông theo dõi sự phát triển của 2 gia tộc
qua hai trăm năm nay.

Thời gian thật vĩ đại, bởi vì từ nó có
thể chứng kiến hết thảy chân thật và phù
hoa! Thế giới này không có gì là ngẫu
nhiên.
Rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu, trải qua trăm năm tại
sao kết quả lại khác biệt như vậy. Nguyên nhân căn bản là vì
gia tộc Edwards có được sức mạnh từ tín ngưỡng.
Sau tín ngưỡng, họ gieo xuống hai hạt giống quan trọng:
– Hạt giống gieo thứ nhất là hướng thiện và yêu thương. Cho
nên gia tộc mới có nhiều bác sĩ, giáo sư và hiệu trưởng như
vậy.
– Hạt giống gieo thứ hai là sự kính sợ. Cho nên những đứa trẻ
sinh ra trong gia đình này luôn ghi nhớ rằng trên đầu ba thước
còn có Thần Linh.
Không biết bạn có chú ý đến không, tại sao gia tộc Marc Jukes
lại có nhiều lưu manh, ăn trộm và kỹ nữ như thế?

Cũng vì gia tộc này không dạy cho con cháu sự kính sợ.
Không dạy sự kính sợ cho con cháu. Nên trong nội tâm của họ
là: Ông trời là gì chứ, ta mới là lớn nhất, không có điều gì
mà ta không dám làm …
Kết quả của hai gia tộc sau 200 năm, đã cho chúng ta cảm nhận
năng lượng to lớn của tình yêu và tín ngưỡng. Cho nên, mới có
một định luật trong quan hệ của tiền tài như thế này: Tín
ngưỡng, là con đường tiếp nối năng lượng!
Theo NTDTV
Biên dịch: Minh Quân, biên tập: Tuệ Minh
Chú thích: Tại sao lại chỉ trích dẫn những người thành công
của gia tộc Edwards và những người không tốt của gia tộc
Jukes? Chính vì 2 gia tộc này xuất hiện vào cùng thời và rất
nổi tiếng, đến nỗi nhắc đến Jukes là người ta nghĩ đến tội
phạm, ngược lại, Jonathan Edwards lại là một nhà thần học nổi
tiếng đương thời. Sự đối lập quá lớn giữa 2 gia tộc đã dẫn đến
một số nghiên cứu và ghi chép về họ. Bạn đọc có thể tham khảo
trong các đường dẫn ở trên.

CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI HƯ MẤT
Xin gioi thieu voi moi nguoi bai hat

Mot ngay co Chua

Phần lớn trong chúng ta thấy khó khi cầu nguyện cho ai đó được cứu vì
chúng ta không biết phải nói gì, “Chúa ơi, xin hãy cứu người này.”
Chúng ta cảm thấy thật ngu dại khi cứ cầu nguyện cùng một lời như thế
lặp đi lặp lại nên chúng ta thường hay bỏ cuộc và ngưng cầu nguyện.
Tuy nhiên, loại cầu nguyện này liên hệ đến bốn lĩnh vực : cá nhân,
người làm chứng, lời Chúa và sự phấn hưng. Khi chúng ta học cầu nguyện
cụ thể trong những lĩnh vực này, lời cầu thay của chúng ta sẽ trở nên

đầy thách thức và hiệu quả.

Để bắt đầu, chúng ta cầu nguyện cho cá nhân đó bằng cách nêu
tên, xin Chúa làm năm điều trong đời sống người đó. Trước hết,
chúng ta xin Chúa thánh hóa người đó. Điều này nghe hơi lạ
nhưng đây là cách Chúa bắt đầu công việc cứu chuộc trong đời
sống của từng cá nhân. Ngài luôn luôn thánh hóa hay «biệt
riêng» người đó cho sự cứu rỗi trước khi Ngài cứu rỗi người
đó.
Kinh Thánh dạy rõ lẽ thật này trong 1Phi-e-rơ 1:2, “đã được
chọn lựa theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha và được
thánh hóa bởi Đức Thánh Linh để vâng phục và được rảy huyết
của Chúa Cứu Thế Giê-su.” Chúng ta thấy cùng sự nhấn mạnh này
trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-14, “Đức Chúa Trời đã chọn anh chị
em từ ban đầu Ctd: như những trái đầu mùa để được cứu rỗi nhờ
Thánh Linh thánh hóa và nhờ tin chân lý. . .”
Như là Đức Chúa Trời vẽ một vòng tròn vô hình quanh người đó
và rồi bắt đầu đem ảnh hưởng của Ngài tác động người đó. Thật
dễ để thấy rằng bất cứ điều gì đến “bên trong” cái vòng đó đều
trực tiếp ảnh hưởng đến người đó. Khi chính Đức Chúa Trời bước
vào cái vòng đó, nhiều điều kì diệu bắt đầu xảy ra, như bạn
thấy khi bạn đọc lời làm chứng cá nhân ở phần sau của sách
này.
Lẽ thật kì diệu này là lời khích lệ lớn lao cho những ai trong
chúng ta cầu nguyện cho người khác vì chúng ta có thể an tâm
rằng Đức Thánh Linh là Chúa của mùa gặt lu-ôn luôn theo dõi
người này, một khi Ngài thánh hóa người đó! Một sinh viên đại
học, tự cho mình là vô thần, lần nọ đã viết cho C.S. Lewis
giải thích rằng anh đã quen biết với một số sinh viên cơ đốc
đã làm chứng sốt sắng cho anh về đức tin của họ. Một số điều
họ nói đã làm cho anh phải suy nghĩ; anh đang trải qua một sự
tranh chiến dữ dội. Tiến sĩ Lewis suy nghĩ gì? Lewis viết hồi
âm : “Tôi nghĩ anh đã “cắn câu” rồi – Đức Thánh Linh đang theo
dõi anh. Tôi đoán là anh không thể trốn thoát nổi” (Dunn 118).

Bây giờ chúng ta xin Chúa chúc phước cho người đó. Khi Chúa
Giê-su sai các môn đồ vào “mùa gặt của Ngài,” Ngài ban cho họ
những lời dạy cụ thể là “Trước hết hãy nói, ‘Bình anh cho nhà
đó’” (Lu 10:1-5). Vì luôn luôn là chính sự tốt lành của Đức
Chúa Trời dẫn người ta đến sự ăn năn (Rô 2:4). Nên bắt buộc là
chúng ta xin Chúa ban phước cho họ.
Nhưng đôi khi lời cầu nguyện của chúng ta cho người khác được
cứu không mang lại kết quả nhanh chóng, chúng ta có khuynh
hướng thất vọng và thiếu kiên nhẫn, thầm ước ao Chúa “dùng roi
hoạn nạn dạy cho họ một bài học.”
Khi dân chúng làng Samari khướt từ Chúa, các môn đồ muốn
Chúa thiêu đốt họ. Ngài quở các môn đồ, rằng, “Các ngươi không
biết điều gì cảm các ngươi. Vì Con Người đến không phải để
tiêu diệt con người mà để cứu rỗi” (Lu 9:52-56). Nếu chúng ta
muốn sánh với Cứu Chúa yêu dấu của chúng ta, chúng ta phải
liên tục ước ao điều tốt nhất của Ngài dành cho mọi người.
Chúng ta nên đặt biệt xin phước lành tốt nhất của Ngài đến
trên những người mà chúng ta cầu nguyện.
Thứ ba, chúng ta xin Chúa cáo trách người đó, vì sự cáo trách
thật cần thiết cho sự cứu rỗi. Chỉ Đức Thánh Linh mới có thể
cáo trách ai đó nên chúng ta hãy nài xin Giăng 16:8-11 trong
lời cầu nguyện của chúng ta. Về căn bản sự cáo trách nghĩa là
cáo trách về lỗi lầm. Lỗi lầm hay nan đề của người hư mất nằm
ở chổ “không tin Chúa Giê-su” và đây là TỘI mà Đức Thánh Linh
cáo trách (Gi 16:9).
Người ta đều biết “tội” của họ là gì, ngoại trừ tội không tin
Chúa Giê-su. Vì đây là tội duy nhất kết án người ta xuống địa
ngục nên satan che mắt con người về tội này. Vì thế, Đức Thánh
Linh cáo trách hay thuyết phục người hư mất về mỗi tội này,
bày tỏ cho họ thấy Chúa Cứu Thế Giê-su trong sự vinh hiển của
Ngài để họ có thể được cứu. Tuy nhiên, chúng ta phải biết rằng
sự cáo trách không tự động đảm bảo sự cứu rỗi. Như Phao lô
“giải thích về sự công chính, sự tiết độ và phán xét hầu đến,
Phê-lít run sợ . . .” (Công vụ 24:25). Nhưng không có bằng cớ

trong Kinh Thánh cho thấy ông ta được cứu.
Kế tiếp, chúng ta xin Chúa soi sáng tâm trí người đó về lẽ
thật. Ngay cả sau khi một người bị thuyết phục về nhu cầu cần
được cứu, một tâm trí bị che mắt khỏi Phúc âm có thể vẫn còn
đóng kín với ánh sáng của Phúc âm vinh hiển của Chúa Giê-su và
người đó vẫn còn sống trong tối tăm thuộc linh (2 Cô 4:6).
Một khi tấm lòng và tâm trí đã được mở ra với lẽ thật, Chúa
dùng cơ đốc nhân giải thích Phúc âm cho người đó. Dù hoạn quan
Ê-thi-ô-pi là người tìm kiếm chân lí, và đã đến Giê-ru-sa-lem
thờ phượng Chúa cách công khai và cũng có Kinh Thánh, ông nhìn
nhận rằng ông không thể hiểu “ngoại trừ có ai đó hướng dẫn
tôi” (Công vụ 8:26-39).
Câu chuyện hấp dẫn nhất là câu chuyện của Cọt-nây (Công vụ
10). Ông là người “tin kính và cả nhà ông đều kính sợ Chúa, bố
thí cho người ta và cầu nguyện với Chúa luôn.” Này, ông còn
tốt hơn nhiều cơ đốc nhân mà chúng ta biết, tuy nhiên, ông vẫn
còn hư mất – ông không hiểu con đường cứu rỗi. Ông được một
thiên sứ dạy bảo hãy sai người mời Phi-e-rơ là người sẽ “cho
ông biết ông nên làm gì.” Cọt-nây và người thân của ông rất mở
lòng với Phúc âm nên ngay sau khi họ nghe “Đạo Chúa” thì Đức
Thánh Linh giáng trên họ và họ được cứu đang khi Phi-e-rơ vẫn
còn giảng!
Hãy xin Chúa mở trí mở lòng của người hư mất – Ngài sẽ làm!
Sau đó, người ta sẽ được cứu cách kì diệu.
Giờ thì chúng ta sẵn sàng để xin Chúa cứu người đó. Tuy nhiên,
chúng ta phải sẵn sàng để Chúa làm bất cứ điều gì cần thiết
xúc tiến sự cứu rỗi của người đó, vì Đức Chúa Trời đã sắp đặt
các biến cố trong đời sống người đó nhằm đem người đó đến sự
ăn năn.
Khi chú giải về Luca 19:10, “Vì Con Người đến tìm và cứu kẻ bị
hư mất,” Chafer có nói, “Đây còn hơn là cố gắng tìm người chưa
được cứu, vì họ có mặt khắp mọi nơi. Từ ngữ này gợi ý một sự
chuẩn bị của Chúa cho người chưa tin để đem họ đến sự thay đổi

theo những điều kiện cần thiết để được cứu rỗi.” (Chafer 3-4).
Gia đình của Tony Fontenot đã cầu nguyện cho anh tin Chúa
nhiều năm. Lời cầu nguyện của họ dường như vô dụng cho đến
ngày 22, tháng Năm, 1982. Vào cái ngày định mệnh đó anh bị tai
nạn máy bay và súyt chết. Đức Chúa Trời đã làm anh thức tỉnh
và phần còn lại thật dễ dàng!
Lần nọ có một người chuẩn bị đón nhận Phúc âm, cần ai đó chia
sẻ Phúc âm cho anh ta. Điều tự nhiên phải làm là cầu nguyện
xin Chúa sai ai đó làm việc này. Sự thật thì đây là điều mà
Ngài bảo chúng ta làm, “Mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt
thìýt. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thêm thợ gặt vào đồng
lúa của Ngài.” (Mat 9:37-38).
Vì những con gặt quáýt, nghĩa là “ít về mức độ, tầm mức, số
lượng, thời gian hay giá trị” (Strong’s Dictionary), chúng ta
phải cầu nguyện xin Chúa giúp trong lĩnh vực này. Trước hết
chúng ta cầu xin Ngài sai thêm con gặt. Từ Hy-lạp “ekballo” có
ý niệm dùng đến sức mạnh – đẩy ra, ném ra, quăng ra.
Hãy nhớ Chúa gặp khó khăn khi sai Giô-na đến Nin-ive giảng Lời
Ngài? Ngài “buộc” ông phải đi. Một tình huống tương tự xảy ra
khi hội thánh do dự trong việc phổ biến Phúc âm bên ngoài ranh
giới của họ. Chúa cho phép một “Trong lúc ấy, Hội Thánh tại
Giê-ru-sa-lem bắt đầu bị bắt bớ dữ dội.” (Công vụ 8:1), nhưng
“Ngoại trừ các sứ đồ, tất cả các tín hữu đều phải chạy tan lạc
trong khắp miền Giu-đê và Sa-ma-ri.” (Công vụ 8:4).
Vì những con gặt không chỉ ít về số lượng mà cònýt về thời
gian và giá trị, chúng ta xin Chúa trang bị cho họ những phẩm
chất nhằm khiến họ thành chứng nhân hiệu quả. Tuy nhiên, chúng
ta phải hiểu rằng tất cả sự trang bị đến qua Đức Thánh Linh.
Samuel Chadwick nói, “Quyền năng của Đức Thánh Linh không thể
phân cách khỏi thân vị của Ngài . . . Đức Chúa Trời không để
thất thoát thuộc tính của Ngài. Quyền năng của Ngài không thể
cho mượn. Nó không thể tách khỏi sự hiện diện của Ngài . . .
Ngài không chỉ là Đấng ban cho quyền năng, Ngài dùng tới quyền

năng. Không ai có thể làm điều đó” (Chadwick 89).
Đây là lí do Chúa Giê-su truyền lệnh cho các môn đồ hãy chờ
đợi ở thành Giê-ru-sa-lem cho đến chừng «các ngươi sẽ chịu báp
tem trong Đức Thánh Linh» (Công vụ 1:4-5). Rồi Ngài phán với
họ, «Nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh
đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho Ta tại Giêru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến tận cùng quả
đất.” (Công vụ 1:8).
Dù sự đầy dẫy Đức Thánh Linh là quyền thừa kế của chúng ta
(Công vụ 2:38-39), hội thánh biết rấtýt về “quyền năng vĩ đại
lớn lao dành cho chúng ta là kẻ tin” (Êph 1:19). Hậu quả là
những linh hồn quanh chúng ta đang lao xuống địa ngục vì chúng
ta bất lực không giúp gì được họ nếu không mặc lấy quyền năng
của Đức Thánh Linh. Vì thế, chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa
đầy dẫy các công nhân của Ngài bằng Đức Thánh Linh, trang bị
họ bằng quyền năng (khả năng và sức mạnh), sự can đảm (Công vụ
4:31), sự khôn ngoan (Châm 11:30), sự nhiệt thành (Cô
4:12-13), lòng trắc ẩn (Giu-đe 22-23) và sự hiểu biết thiên
thượng (Giê 33:3). Và kết quả là nhiều linh hồn sẽ được cứu
rỗi!
Sau khi chúng ta đã cầu nguyện cho những người được cứu và để
các nhân sự làm chứng cho họ, bấy giờ chúng ta cầu nguyện để
lời Chúa được chia sẻ cho họ. Lí do làm việc này gồm hai điều
: trước hết, không ai được cứu nếu không nghe lời Chúa (Rô
10:14) và thứ hai, satan ghét lời Chúa, liên tục tấn công lời
Chúa, dùng mọi nỗ lực quỷ quyệt của nó ngăn cản người ta không
nhận lời Chúa. Vì cần lời Chúa để cáo trách (Công vụ 2:37), để
giải phóng (Gi 8:32), và để cứu rỗi (1Phi 1:23) người hư mất,
satan cực lực chống đối lời Chúa qua sự xao lãng (Lu
8:11-15), dựng các đồn lũy (2Cô 10:4-5), và dùng sự giả trá
(2Cô 11:3-4).
Lời Chúa đối với satan như thuốc tê đối với siêu nhân – nó làm
cho hắn yếu ớt và bất lực. Nó cũng làm cho nước của nó thu hẹp
khi giải phóng các nô lệ của nó vì “Các ngươi sẽ biết lẽ thật

và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Gi 8:32). Nhưng hãy để ý,
không phải lẽ thật giải phóng bạn mà lẽ thật mà bạn biết. Nên
satan làm mọi cách có thể để giữ không cho người ta biết lẽ
thật.
Khi giải thích dụ ngôn của người gieo giống cho các môn đồ
Ngài, Chúa Giê-su phán satan đến lập tức và cướp đi lời Chúa
trước khi người đó hiểu được (Mác 4:15). Đây là lí do thật cần
thiết chúng ta cầu nguyện để lời Chúa được chia sẻ cho người
hư mất.
Khi cầu nguyện để Chúa dùng lời Ngài cứu rỗi người hư mất,
chúng ta sẽ trình dâng năm nhu cầu cụ thể. Trước hết, Lời Ngài
được “tự do” (2 Tê 3:1). Điều này đơn giản có nghĩa rằng lời
Chúa không bị ngăn trở; rằng satan không cách nào ngăn cản sự
vận hành của lời Đức Chúa Trời. Nó sẽ tìm cách ngăn cản lời
Chúa bằng mọi cách nó nghĩ ra, cản ngăn và kiềm hãm không cho
sứ điệp lời Chúa giảng ra, bóp méo lời Chúa, tiêu diệt Kinh
Thánh, gieo rắc nghi ngờ về lời Chúa . . . và vân vân.
Kế đến, chúng ta cầu nguyện cho lời Chúa được tôn vinh (2Tê
3:1). Điều này có nghĩa là lời Chúa được tôn trọng và đánh giá
cao giữa vòng những người nghe. Chúng ta sẽ có một sự tôn kính
đối với lời Ngài khi chúng ta thấy rằng Ngài “tôn cao lời Ngài
trên cả danh Ngài” (Thi 138:20. Thật ra, Đức Chúa Trời là lời
Ngài hiện thân. “Ban đầu có Ngôi lời và Ngôi lời ở cùng Đức
Chúa Trời, và Ngôi là Đức Chúa Trời. . . Và Ngôi lời trở nên
xác thịt và ngự giữa chúng ta. . .” (Gi 1:1,14).
Chúng ta cũng cầu nguyện cho lời Chúa được gia tăng (Công vụ
12:24), vì một trong những quy luật của mùa gặt là, “Ai gieo
nhiều thì gặt nhiều” (2Cô 9:6).
Chúng ta cũng cầu nguyện cho lời Chúa được thắng thế hay phô
bày sức mạnh (Công vụ 19:20). Giống như một hạt giống nhỏ có
thể phá vỡ một lớp đất để đâm chồi nẩy lộc thì hạt giống lời
Chúa được trồng trong tấm lòng cũng vậy.
Lời cầu nguyện tôi thích nhất đối với lời Chúa là lời Chúa sẽ

kết quả. Công vụ 14:1 nói rằng các môn đồ “giảng, và vô số
người cả do thái lẫn dân ngoại đều tin.”Chúng ta có thể nài
xin Ê-sai 55:11, “Này, lời đã ra từ miệng Ta, sẽ không trở về
cùng Ta vô hiệu quả, nhưng sẽ làm điều Ta đã định và hoàn
thành việc Ta đã sai khiến nó.” Đức Chúa Trời muốn lời Ngài
được kết quả; hãy xin Ngài biến lời Ngài kết quả thì bạn đang
cầu nguyện theo ý muốn của Ngài và lời cầu nguyện của bạn sẽ
được đáp lời!
Hãy để tôi nhắc bạn rằng Giu-đaých-ca-ri-ốt đã sống liên tục
tiếp xúc với Lời hằng sống của Đức Chúa Trời nhưng ông đã chết
và xuống địa ngục vì Chúa Giê-su phán, “Tốt hơn là người đó
thà không sinh ra thì hơn” (Mác 14;21). Những người Pharisi –
những con người sùng đạo nhất thời đó – thuộc lòng lời Chúa và
có thể trích nhiều đoạn Kinh Thánh, nhưng họ xa cách Nước Đức
Chúa Trời như bất cứ người nào.
Chúng ta phải hiểu rằng chỉ có Đức Thánh Linh mới làm sống
động lời Chúa trong lòng người nghe thì người đó mới được cứu.
Đây là lí do chúng ta phải cầu nguyện cho lời Chúa kết quả
trong đời sống của những kẻ nghe!
Nếu chúng ta thật sự muốn nhìn thấy vô số được cứu thì chúng
ta phải cầu nguyện cho sự phấn hưng. Câu Kinh Thánh kinh điển
về sự phấn hưng bắt đầu cách này, “Nếu dân sự Ta, là dân gọi
bằng danh Ta hạ mình xuống và cầu nguyện . . .” (2 Sử 7:14).
Loại cầu nguyện được nói đến ở đây là cầu thay – cầu nguyện
cho người khác. Chỉ sau khi Gióp cầu nguyện (cùng một từ trong
tiếng Hê-bơ-rơ ở trên) cho các bạn ông mà Chúa thay đổi tình
huống của ông (Gióp 42:10).
Trong thời gian phấn hưng, tất cả lời cầu nguyện là nhắm vào
người khác. Duncan Campbell mô tả sự phấn hưng là “một sự bão
hòa Đức Chúa Trời” (Edwards 26). Khi người ta bão hòa Đức Chúa
Trời, họ quan tâm đến người khác hơn là bản thân. Lòng trắc ẩn
của Chúa cho các linh hồn trở thành lòng trắc ẩn của họ.
Hãy nghe Finney mô tả ưu thế của sự cầu nguyện trong thời gian

phấn hưng : “Tôi đã nói nhiều lần chính linh cầu nguyện đã
chiếm ưu thế trong các cuộc phấn hưng này là một đặt điểm nổi
bật trong các buổi nhóm này. Thông thường những người mới tin
Chúa hay cầu nguyện, và trong một số trường hợp, họ thường ở
lại cầu nguyện suốt đêm, và cho đến khi thể xác mệt nhoài, vì
nhiều linh hồn tin Chúa xung quanh họ. Đức Thánh Linh tác động
rất mạnh lên tâm trí của cơ đốc nhân; và họ dường như cùng
mang gánh nặng về những linh hồn đời đời, thay vì nói chuyện,
họ quì gối cầu nguyện.
“Không chỉ các buổi nhóm cầu nguyện được nhiều người tham gia
… nhưng có tinh thần cầu nguyện mạnh mẽ. Cơ đốc nhân cầu
nguyện rất nhiều, nhiều người để nhiều giờ cầu nguyện riêng.
Trong trường hợp có hai người trở lên thì hãy nhận lời hứa
này: ‘Nếu hai người trong các ngươi hiệp một cầu xin bất cứ
điều gì họ cầu xin, Cha ta trên trời sẽ làm cho họ’ và xem ai
đó thành đối tượng cầu nguyện; và thật kì diệu tầm mức mà
những lời cầu nguyện hướng tới. Sự đáp lời cầu nguyện được bày
tỏ trong nhiều phương diện, không ai thoát khỏi sự cáo trách
mà Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện mỗi giờ, mỗi ngày”
(Finney 141-42).
Đọc qua các cuộc phấn hưng sẽ thấy ngay hàng trăm, hàng ngàn
và thậm chí hàng triệu linh hồn tin Chúa trong những thời điểm
này. Jonathan Edwards xem phấn hưng là phương cách chính Chúa
dùng mở mang nước Ngài (Edwards 26). Vậy nếu bạn muốn thấy
những linh hồn được cứu, hãy cầu nguyện xin phấn hưng!
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CON ĐƯỜNG GEORGE CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?
Lời chứng của Ông Genor
Nhiều năm trước đây ở một nhà thờ Báp-tít ở Crystal Palace, phía Nam Luân đôn, khi buổi thờ phượng buổi sáng sắp
kết thúc, có một người khách lạ đứng ở phía sau giơ tay lên, và nói : “Xin Ông Mục sư cho tôi được chia sẻ một
lời chứng nhỏ ?”;
Vị mục sư xem đồng hồ và nói, “Ông có 3 phút”
Người đàn ông tiếp tục nói: “ Tôi vừa chuyển về khu vực này, tôi vốn sống ở một vùng khác của Luân đôn, tôi đến
từ Sydney, ở Úc. Chỉ mới vài tuần trước đây khi tôi đi thăm một số bà con và khi đang đi bộ trên đường George,
chắc các bạn biết con đường George ở Sydney, con đường đó đi từ trung tâm buôn bán đến các mỏm đá khu Colonial;
một người đàn ông lạ mặt, tóc bạc trắng, người nhỏ nhắn bước ra từ một ô cửa của một cửa hàng, đặt một cuốn sách
nhỏ vào tay tôi và nói: “ Xin lỗi ông, ông đã được cứu chưa ? Nếu tối nay ông chết, ông có được lên thiên đàng
không? Tôi bị sững sờ vì những lời nói đó. Chưa hề có ai nói với tôi như vậy. Tôi lịch sự cảm ơn ông ta, trong
suốt chuyến bay trên British Airlines đến phi trường Heathrow, điều này đã khiến tôi suy nghĩ. Tôi gọi phone cho
một người bạn sống ở khu vực mới này, là nơi tôi đang sống hiện nay, và cảm ơn Chúa, anh ấy là một cơ đốc nhân –
Anh ấy đã dẫn tôi đến với Đấng Christ. Và tôi đã là một cơ-đốc-nhân, và tôi muốn được đến Hội Thánh này thờ
phượng.”
Những người Báp-tít thích những lời chứng như vậy. Mọi người vỗ tay và mời ông ta đến thờ phượng với Hội Thánh.
của họ. Tuần sau, vị mục sư nhà thờ Báp-tít đó bay qua Adalaid ở Úc. Và 10 ngày sau, giữa một khóa truyền giảng
3 ngày ở một nhà thờ Báp-tít ờ Adalaid, một người đàn bà đến gặp ông để xin chỉ bảo, và vị mục sư muốn biết bà ấy
đứng ở đâu với Đấng Christ.
Bà ấy nói: “Tôi vốn sống ở Sydney. Chỉ mới vài tháng trước đây, khi tôi đi thăm một số bạn bè ở Sydney, đang đi
mua sắm lần chót trên con đường George, thì có một người đàn ông lạ. người nhỏ bé, tóc bạc trắng, luống tuổi,
bước ra từ một ô cửa của một cửa hàng, tặng tôi một cuốn sách nhỏ và nói: “Xin lỗi bà, bà đã được cứu chưa? Nếu
tối nay bà chết, bà có được lên thiên đàng không ?” Bà ấy nói: “Tôi bị sững sờ vì những câu nói đó. Khi tôi trở
về Adalaid, tôi biết có một nhà thờ Báp-tít chỉ cách nhà tôi một lô nhà, và tôi đã tìm gặp vị mục sư, và ông ấy
đã dẫn tôi đến với Đấng Christ. Vậy, thưa ông, tôi xin thưa với ông tôi là một cơ đốc nhân.”
Bây giờ đến lượt vị mục sư ở luân đôn bị bối rối. Hai lần, trong vòng hai tuần lễ, ông được nghe cùng một lời
chứng. Sau đó ông bay đi thuyết giảng ở nhà thờ Báp-tít Mount Pleasant ở Perth. Và khi đợt thuyết giảng kết thúc,
một vị trưởng lão của nhà thờ đó mời ông đi ăn.
Vị mục sư hỏi: “Này bạn, làm sao bạn được cứu?”.
Ông ta nói: “Tôi lớn lên trong ngôi nhà thờ này từ tuổi 15 cho đến khi gia nhập đội thanh niên. Chưa hề thực hiện
một cam kết gì với Jesus mà chỉ mong muốn được thành công như bao người khác. Và vì khả năng công ty của tôi đã
phát triển mạnh, 3 năm trước đây, tôi thực hiện một chuyến đi tìm thị trường ở Sydney, và có một người đàn ông
nhỏ bé, hôi hám, bước ra từ bệ cửa một cửa hàng, tặng cho tôi một cuốn sách nhỏ về tôn giáo (đồ rẻ tiên!), và bắt
chuyện với tôi bằng một câu hỏi : “ Xin lỗi ngài, ngài đã được cứu chưa? Nếu tối nay ngài chết, ngài có được lên
thiên đàng không ? Tôi cố nói với ông ta rằng tôi là một người trưởng lão Báp-tít nhưng ông ta không lắng nghe
tôi. Tôi cãm thấy tức giận và trong suốt chuyến bay trên chiếc Quantus Two đến Perth tôi muốn kể cho ông mục sư
của tôi nghe, nghĩ rằng ông sẽ thông cảm với tôi. Ông mục sư của tôi đã băn khoăn về tôi nhiều năm qua vì hiểu
tôi không hề có mối liên hệ với Jesus – Người đàn ông đó đã đúng, và ông mục sư của tôi đã dẫn tôi đến với Chúa
Jesus chỉ mới 3 năm nay thôi’.
Bây giờ thì vị mục sư bay trở lại nước Anh và đi thuyết giảng trong Hội nghị Kesseck ở Lake District, và ông kể
lại 3 lời chứng này. Vào lúc kết thúc khóa thuyết giảng, có 4 vị mục sư lớn tuổi tiến đến và nói, “Chúng tôi được
cứu tuần tự từ 25 đến 35 năm trước đây, nhờ người đàn ông nhỏ bé ở đường George đưa cho cuốn sách nhỏ và cũng hỏi
chúng tôi câu hỏi đó.”.
Tuần lễ sau đó vị mục sư bay qua Caribbean để thuyết giảng trong một Hội nghị Kesseck tương tự cho các nhà truyền
giáo. Và ông chia sẻ các lời chứng. Vào lúc kết thúc khóa thuyết giảng, 3 nhà truyền giáo tiến đến và nói: “
Chúng tôi được cứu trong khoảng 15 đến 25 năm trước đây, nhờ lời chứng của người đàn ông nhỏ bé và câu hỏi tương
tự trên đường George ở Sydney”.
Khi trở lại Luân đôn, ông dừng ở vùng ngoại ô Atlanta, Georgia để thuyết giảng cho Hội nghị các Tuyên Quý Hải
quân. Và khi 3 ngày thuyết giảng kết thúc, trên một ngàn người dự hội nghị, trong không khí chinh phục linh hồn,
vị tướng lãnh của các tuyên úy đã mời vị mục sư đi dùng bữa.
Vị mục sư hỏi: “Làm sao ông trở thành một cơ đốc nhân?”
Ông ta nói: “Đó là một phép lạ. Tôi là một người thủy thủ trên tàu chiến của Mỹ, và tôi sống một cuộc sống tội
lỗi. Chúng tôi đang thực hiện các bài tập dượt ở Nam Thái bình dương, và tàu chúng tôi thả neo ở Sydney để nạp
nhiên liệu. Chúng tôi đã ăn chơi xả láng, tôi say bí tỉ, tôi lên nhằm chuyến xe bus – xuống xe ở đường George.
Khi tôi bước xuống xe bus, tôi tưởng tôi gặp ma. Một ông già tóc bạc trắng nhảy đến đứng ngay trước mặt tôi, nhét
vào tay tôi cuốn sách nhỏ và nói : “Chàng thủy thủ, anh đã được cứu chưa? nếu tối nay anh chết anh có được lên
thiên đàng không ?”. Ông nói, “Sự kính sợ Chúa thức tỉnh tôi ngay lập tức, tôi tỉnh hẳn rượu và chạy ngay về tàu,
tìm gặp ngay vị Tuyên-úy và vị Tuyên-úy đã dẫn tối đến với Đấng Christ và tôi nhanh chóng sẵn sàng cho việc
truyền giáo dưới sự dẫn dắt của ông ấy. Và bây giờ tôi đang chịu trách nhiệm với hơn 1000 tuyên-úy và ngày hôm
nay tất cả chúng tôi là nhựng người chinh phục linh hồn tội nhân.”
Cũng vị mục sư ở Luân đôn ấy, 6 tháng sau, bay đến một Hội nghị gồm khoảng 5000 nhà truyền giáo Ấn độ ở một vùng
sâu, vùng xa thuộc miền Đông bắc Ấn độ. Và khi kết thúc, nhà truyền giáo Ấn độ trưởng đoàn, một người nhỏ bé,
khiêm tốn, mời vị mục sư đến căn nhà nhỏ của ông ta để dùng một bữa ăn đạm bạc.
Vị mục sư hỏi : “Ông là một người Hindu, bằng cách nào ông đến với Đấng Christ ?”.
Ông ta nói: “Tôi vốn có một vị trí rất đặc biệt, tôi làm việc trong ngoại giao đoàn, và tôi đã đi khắp thế giới.
Tôi rất vui sướng vì sự tha thứ của Đấng Christ, và máu của Ngài đã rửa sạch tội lỗi của tôi, tôi sẽ rất xấu hổ
nếu người ta phát hiện dều tôi đã làm. Trong một lần đi công tác ngoại giao ở Sydney, khi tôi đang thực hiến
chuyến mua sắm cuối cùng trên con đường George, tay xách nách mang các túi đồ chơi và quần áo cho các con, thì
một người đàn ông lịch sự, nhỏ bé, tóc bạc trắng, bước ra trước mặt tôi, tặng tôi một cuốn sách nhỏ, và nói: “Xin
lỗi Ngài, Ngài đã được cứu chưa? nếu tối nay ngài chết ngài có được lên thiên đàng không ?” Ông tiếp: “Tôi cảm ơn
ông ta rất nhiều, nhưng điều ấy làm tôi bối rối. Tôi trở về nhà, tôi tìm gặp nhà sư Hindu và ông ấy không thể
giúp tôi. Nhưng ông ấy cho tôi một vài lời khuyên. Ông ấy nói ‘để thỏa mãn sự tò mò của ông, ông hãy đến nói
chuyện với nhà truyền giáo trong hội truyền giáo ở phía cuối đường’ Và đó là một lời khuyên định mệnh”. Ông ta
tiếp: “vì chính ngày ấy nhà truyền giáo đã dẫn tôi đến với Đấng Christ. Tôi bỏ đạo Hindu ngay lập tức, và bắt đầu
học để thành nhà truyền giáo. Tôi từ chức ở ngoại giao đoàn, và tôi ở đây, với ơn phước Chúa, chịu trách nhiệm
với tất cả các nhà truyền giáo này, và chúng tôi đã dẫn dắt được hàng trăm ngàn người đến với Đấng Christ.”.
Rồi, 8 tháng sau, vị mục sư nhà thờ Báp tít Crystal Palace đến thuyết giảng ở Sydney, ở Gymeir, một vùng ngoại ô
phía nam của Sydney. Và vị mục sư nói với mục sư Báp-tít, “Ông có biết người đàn ông luống tuổi, nhỏ bé, người
làm chứng và truyền tay những cuốn sách nhỏ trên đường George không ?”.
Ông nói: “Có, tôi có biết. Tên ông ấy là Ông Genor. G-E-N-O-R. Nhưng tôi không nghĩ là ông ấy còn có thể làm việc
đó vì ông ấy đã quá già và quá yếu.”.
Vị mục sư nói: “ Tôi muốn gặp ông ấy.”.
Hai ngày sau, họ đi đến căn chung cư nhỏ, gõ cửa. Một người đàn ông nhỏ bé, ốm yếu bước ra mở cửa. Ông ta mời họ
ngồi và pha trà mời họ, và ông ta đã quá yếu đến nỗi ông ta đã làm văng đổ nước trà ra khỏi tách khi rót vì tay
ông run rẩy. Và khi ông ta ngồi xuống với họ, vị mục sư ở luân đôn kể cho ông ta nghe tất cả các câu chuyện trong
suốt 3 năm trước đó. Người đàn ông bé nhỏ ngồi nghe với hai hàng nước mắt lăn dài xuống má.
Ông ấy nói: “câu chuyện của tôi cũng giống như vậy.” Ông tiếp: “ Tôi là một người thủy thủ trên một tàu chiến Úc
và tôi đã sống một cuộc sống tội lỗi. Trong cơn hoạn nạn khi tôi thật sự rơi xuống đáy, một trong những đồng
nghiệp của tôi mà đã bị tôi xỉ vả thậm tệ đã đến giúp tôi. Anh ấy dẫn tôi đến với Jesus và trong vòng 24 giờ, chỉ
một ngày-đêm, đời tôi đã thay đổi. Tôi thật sự biết ơn Chúa. Tôi đã hứa với Chúa rằng tôi sẽ chia sẻ Chúa với một
lời chứng đơn giản cho ít nhất 10 người 1 ngày – vì Chúa đã ban cho tôi sức mạnh. Đôi khi, tôi bị bệnh, tôi không
thể làm được điều đó, nhưng tôi làm bù lại vào những lúc khác. Tôi không hoang tưởng về việc này, và tôi đã làm
việc này trong hơn 40 năm, và trong suốt các năm hưu trí, địa điểm tốt nhất là đường George. Ở đó có hàng trăm
người. Tôi cũng bị từ chối và khước từ rất nhiều, nhưng rất nhiều người đã lịch sự nhận lấy cuốn sách nhỏ” Ông
tiếp: “trong suốt 40 năm làm công việc này, tôi chưa hề nghe được có một ai đã đến với Jesus cho đến ngày hôm
nay.”
• Bây giờ tôi có thể nói rằng đó chính là một sự quyết tâm và một sự cam kết.
Đó cũng chính là lòng biết ơn
tuyệt đối và tình yêu tuyệt đối đối với Jesus mặc dầu Không hề nghe được bất kỳ một kết quả nào.
• Margarita đã làm một bài tính nhỏ. Rằng có 146,100 người đã được người đàn ông Báp-tít nhỏ bé, giản dị, tầm
thường trước công chúng này gây ảnh hưởng ít nhiều về Jesus. Tôi tin rằng điều mà Chúa đã chỉ ra là một đỉnh điểm
của những đĩnh điểm của tảng băng này. Chúa biết có rất nhiều người đã bị bắt bớ vì Đấng Christ và nhiều người
đang làm việc rất tận tụy trong lĩnh vực truyền giáo.
Hai tuần sau Ông Genor qua đời. Bạn có thể hình dung ra phần thưởng mà ông ấy nhận được khi trở về nhà trên thiên
đàng không? Tôi không tin là khuôn mặt của ông đã từng xuất hiện trên tạp chí Charisma. Tôi cũng không tin là đã
có một bài viết và hình của ông đã đăng trên tạp chí Billy Graham’s Decision – như những tạp chí đẹp đẽ này.
Không có ai biết ngoại trừ một nhóm nhỏ các cơ đốc nhân ở miền nam Sydney biết về ông Genor, nhưng tôi có thể
khẳng định với bạn là tên của ông ta nổi tiếng trên thiên đàng. Thiên đang biết ông Genor, và bạn có thể hình
dung ra sự đón chào, tấm thảm đỏ và dàn nhạc chào mừng ông ấy về nhà.

BÀI CHAT TRẢ LỜI CÂU HỎI GIÚP
NGƯỜI NGOẠI ĐẠO TIN CHÚA.
(BÀI SỐ 2)
BÀI CHAT TRẢ LỜI CÂU HỎI GIÚP NGƯỜI NGOẠI ĐẠO TIN CHÚA. (BÀI
SỐ 2)
CHAT VỚI CÔ B.B. MÔT NGƯỜI NGỌAI ĐẠO NHIỀU TÔI LỖI, ĂN NĂN,
ĐƯỢC CHA THA THỨ VÀ CHẤP NHẬN CHO TRỠ THÀNH CON CỦA NGÀI. (BÀI
SỐ 112)
*
Anhue Doan
cháu cần chát với cô không?
*
B.B.
dạ cháu chào cô
cháu làm quen với cô được ko?
*
Anhue Doan
được chứ!
*
B.B.
cô không nghỉ trưa ah?
*
Anhue Doan
cô đang ở Mỹ đây
11:30 khuya
*
B.B.
cháu xin lỗi vì làm phiền cô vào buổi trưa

ah. hihi cháu không biết ah.
*
Anhue Doan
Có sắp đi ngủ nhưng đang giúp một cô
Đuổi tà linh giúp một cô đây
cháu có đọc những bài chát cô chưa?
*
B.B.
cháu đang buồn nên ngồi online thôi. cháu nhìn thấy hình của
cô nhân hậu nên đang nhớ mẹ cháu quá
*
Anhue Doan
cô có ân tứ chữa lành đuổi tà linh trong danh Chúa Jesus đây
*
B.B.
cháu đọc qua rồi ah
nhưng cháu chưa hiểu sâu sắc cô ah
*
Anhue Doan
ngày mai lên chát có giúp đuổi tà linh buồn cho
*
B.B.
cô ơi vậy cô là người Việt Nam ah?
*
Anhue Doan
Người Mỹ gốc Việt
*
B.B.
ah thế ah.thế nào cô nói tiếng Việt giỏi qúa..cháu rất vui khi
được nói chuyện với cô ah
cháu nhìn thấy rất nhiều trẻ con trên ảnh bìa của cô..cháu có
nhiều tò mò quá..
*
Anhue Doan
hình cô chụp lúc còn bé, cha mẹ cô Muc Sư nhà thờ tin lành bên
Campuchea
cô là dược sỉ Mỹ, không phải nhà truyền giáo

Chúa Jesus đến kêu gọi cô trong giấc chiêm bao bảo cô đi chữa
lành đuổi tà linh cứu người
Chúa Jesus cho cô bàn tay chữa lành đuổi tà linh
*
B.B.
cháu chưa hiểu sâu xa về vấn đề này lắm..nhưng nếu có cơ hội
cháu rất mong được biết về những điều này..
*
Anhue Doan
Chúa Jesus có thật
cha mẹ cô tin Chúa giảng đạo Tin Lành nhưng cô biết Chúa Jesus
lúc 15 tuổi nhưng sa ngã và nguội lạnh dần cho đến khi gặp
Chúa Jesus đến trong giấc ngủ gọi cô trở về hơn hai năm nay
rồi
Chúa dắt cô xuống địa ngục ghê lắm
bởi vậy theo Chúa Jesus không phải theo đạo giáo hay tôn giáo
nào hết
có uy quyền đuổi tà linh, trừ mọi bệnh tật
bác sĩ Chúa Jesus rất hay, Ngài là đấng tạo hóa, biết con
người nên chữa bệnh rất hay
những bệnh bác sĩ bó tay Chúa cũng chữa lành được
cháu hãy vào trang www.bible.is xem những phim của Chúa Jesus
để tìm hiểu về Chúa đi.
*
B.B.
cô ơi theo Chúa Jesus như vậy có phải là theo đạo không?
*
Anhue Doan
Ngài tháp tim gan, thay đầu gối trong nháy mắt là xong
không phải theo đạo, đạo không cứu được ai. Chỉ có Chúa Jesus
mới cứu được người mà thôi
cô theo Chúa Jesus và Kinh Thánh
Cô gốc đạo Tin Lành
theo đạo Chúa mà có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng thì đúng.
Theo đạo Chúa mà không có Chúa trong lòng thì theo vô ích
thôi. Chúa Thánh Linh ngự trong lòng mới là điều mà Chúa Jesus
muốn giảng dạy. Đó là được vé vào nước thiên đàng.

*
B.B.
cháu vẫn chưa hiểu rỏ lắm cô ah..nhà cháu không theo đạo nên
cháu cũng chưa biết nhiều về Người
*
Anhue Doan
cô đang giúp những người theo đạo Chúa được trở về với Chúa
Jesus đây
có Chúa Jesus mới có uy quyền
theo đạo chỉ là cái vỏ bề ngoài
*
B.B.
mẹ cháu ngày trước ở bên malaisia.cháu từng nghe mẹ nói có một
người bạn kể về Chúa Jesus..mẹ cháu cũng hay kêu Chúa trời lắm
*
Anhue Doan
đó là theo đạo tin lành. Theo Chúa Jesus thật sự được Chúa ngự
vào lòng có sự tái sanh, và nếu có đức tin bằng hạt cải, sẽ
được Chúa ban cho uy quyền chữa lành đuổi quỉ
*
B.B.
vâng ah..cháu cảm ơn cô đã nói chuyện với cháu
vâng ah.cháu chúc cô ngủ ngon!
NGÀY HÔM SAU:
*
B.B.
cô ơi.đêm hôm qua cháu không ngủ được.cháu đã cứ mơ màng về
điều cô nói
sắp đến giờ cháu phải đi làm rồi.
Hôm nay cháu bận nhiều việc quá.cháu thấy tiếc vì không được
gặp cô trực tiếp để nói chuyện.
chúc cô luôn vui vẽ nhé.cháu phải đi làm rồi.
*
Anhue Doan
cô đây
chau khước từ tà linh mất ngủ đi

cô đuổi đi được
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ TÀ LINH NÀO ĐANG
PHÁ CÔ B.B. CHÚNG BÂY PHẢI LUI RA KHỎI CÔ VÀ TRẢ LẠI SỰ TỰ DO
CHO CÔ ĐỂ TÌM CHÚA THỜ PHƯỢNG NGÀI. NHỨT LÀ TÀ LINH MẤT NGỦ
CHÚNG BÂY KHÔNG CÓ QUYỀN PHÁ CÔ HÃY LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC
SÂU NGAY BÂY GIỜ TRẢ LẠI CHO CÔ MỘT GIẤC NGỦ AN LÀNH NHƯ EM BÉ
TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!
*
B.B.
cô ah…hôm nay cháu xin nghỉ làm sớm rồi.cháu muốn nói chuyện
với cô.
*
Anhue Doan
Tại sao xin nghỉ làm vậy?
*
B.B.
cháu có việc riêng nên cháu xin về sớm..nhưng cháu muốn nói
chuyện với cô..muốn nói về Chúa Jesus
*
Anhue Doan
Cháu muốn tìm và tin Chúa Jesus không?
*
B.B.
cháu đang xem dở dang bộ phim về Chúa Jesus.
cháu cứ nghĩ liệu có khi nào đó chỉ là phim ảnh không hả cô?
*
Anhue Doan
Phim đóng theo sự thật 100%
Kinh thánh có thật!
Chúa Jesus có thật!
*
B.B.
những gì cháu đang nói với cô là rất thật
*
Anhue Doan
Ma qui có thật
Cô được Chúa cho ân tứ chữa lành đuổi quỷ đây

Cô giúp được hơn 500 người rồi
*
B.B.
cháu muốn có nhiều thứ nhưng may mắn không bao giờ mỉm cười
với cháu
*
Anhue Doan
Chúa Jesus kêu gọi cô đi giúp người theo Chúa
*
B.B.
cháu xem phim và đọc những ghi chép về Chúa Jesus..cháu ước gì
cháu được gặp Người một lần và cầu xin Người hiểu cháu
*
Anhue Doan
Cháu nhận Chúa vào lòng đi Chúa ở trong lòng chứ không ở trong
đạo giáo hay nhà thở
*
B.B.
nhưng cháu vẫn chưa biết phải làm như thế nào cô ah. đêm hôm
qua cháu chỉ ngủ được 2 tiếng. 2h đêm là cháu thức và thấy
người rất khó tính..cháu cứ nghĩ và miệng cháu cứ lắp bắp nhắc
đến Chúa..cháu chưa biết cháu có bị gì sao không cô ah?
*
Anhue Doan
Chua Jesus kêu cháu phải không?
Cháu hãy tin Chúa Jesus đi
Biết mình là tôi nhận bị kết án tử hình Chúa Jesus chết thế
cho cháu và hôm nay cháu được trắng án
Cháu tìm Chúa Jesus và mời Chúa vào lòng đi Chúa Jesus sẽ giúp
cháu.
Có Chúa là có tất cả
*
B.B.
cô ơi. nhà cháu không có ai theo đạo nên từ trước tôi giờ cháu
chưa bao giờ cầu nguyện..nhưng cháu muốn đựơc cầu nguyện vì
tâm thần cháu luôn bất an
*

Anhue Doan
Cô sẽ giúp cháu theo Chúa Jesus
*
B.B.
cô gíup được không?
cháu sợ cháu không làm được? cháu sợ Chúa không đón nhận
cháu..
*
Anhue Doan
Theo đạo không có Chúa Jesus trong lòng cũng vô ích thôi
Đợi cô chút
*
B.B.
cô ơi.cháu nói chuyện này cô phải tin cháu nhé! khi nghĩ đến
Chúa và hình ảnh của Chúa..cháu cảm thấy có gì đó rất lạ..cháu
thấy yên bình và muốn nhắm nghiền mắt lại.
*
Anhue Doan
Chúa rất yêu cháu
cô không giúp cháu theo đạo
có giúp cháu có được có Chúa trong lòng
có được người Cha, người bạn trong lòng
cháu phải biết cháu là một người tội lỗi đáng bị đóng đinh
trên thập tự giá
tội lớn tội nhỏ đều bị án tử hình trước mặt đấng tạo hóa là
Chúa Cha
*
B.B.
cô ơi..nhưng cháu đã từng làm nhiều điều không tốt..nhiều điều
có lỗi lầm to lớn lắm..bản thân cháu rất sợ và chưa bao giờ
tha thứ ..
*
Anhue Doan
Chúa Jesus đã đứng ra chết thể cho cháu rồi
hôm nay cháu có bằng lòng chấp nhận có một người vô tội bằng
lòng chết thế cho cháu không?
nếu cháu chấp nhận Chúa Jesus chết thế cho tội lỗi của cháu

thì Chúa Cha sẽ không nhìn thấy tội lỗi của cháu nữa và đương
nhiên cháu trở nên một người tội nhân được tha bổng
không còn tội lỗi nữa
*
B. B.
không. cháu sợ lắm..cháu muốn được trả giá cho những lổi lầm
đó bằng chính bản thân cháu.
nhưng cháu không đủ can đảm
*
Anhue Doan
không
ma quỷ nói như vậy đó
*
B.B.
cháu còn ba mẹ và 2 em trai..cháu chưa muốn chết
*
Anhue Doan
chương trình của Chúa là khác
đừng nghe theo lời ma quỷ
*
B.B.
cháu không muốn ai gánh tội thay cho cháu cả.kể cả là Chúa..
*
Anhue Doan
Đừng nói vậy Chúa buồn
cô đuổi tà linh tự tử muốn giết cháu đấy
TRONG DANH CHÚA JESUS TA RA LỆNH CHO TÀ LINH GIẾT NGƯỜI TÀ
LINH NGHI NGỜ CHÚA TÀ LINH KHÔNG CHẤP NHẬN CHÚA CHÚNG BAY PHẢI
LUI RA VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY BÂY GIỜ TRẢ LẠI SỰ TỰ DO
CHO B.B. AMEN!
QUĨ SATAN PHẢI TRẢ LẠI SỰ TỰ DO CHO CHÁU B.B. NGAY BÂY GIỜ
TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!
Chúa không bắt tội cháu nếu cháu biết ăn năn và không muốn
sống một đời sống tội lỗi nữa
*
B.B.
cháu muốn cầu xin Chúa đến với cháu bằng cách nào đây cô?

*
Anhue Doan
cháu muốn làm lại cuộc đời mới Chúa Jesus sẽ tha thứ mỗi tội
lỗi cho cháu
cháu thật lòng quì gối xuống cầu nguyện bài cầu nguyện có cho
cháu nha
*
B.B.
cháu rất muốn..
cháu chưa biết cầu nguyện..
*
Anhue Doan
TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS, HÔM NAY CON BIẾT CON LÀ MÔT TÔI
NHÂN ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ NHƯNG CHÚA JESUS YÊU
THƯƠNG CON VÀ CON CHẤP NHẬN CHÚA JESUS ĐÃ BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN
THẬP TỰ GIÁ ĐỂ CHẾT THẾ TỘI LỔI CHO CON RỒI HẦU CHO CON ĐƯỢC
TRẮNG ÁN TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA CHA Ở TRÊN TRỜI. XIN CHA CHẤP NHẬN
CON LÀ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG HÔM NAY CÒN BẰNG LÒNG QUAY TRỞ VỀ
NHÀ CHA VÀ XIN CHA GHI TÊN CON TRÊN SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC
THIÊN ĐÀNG NGAY GIỜ NẦY.
XIN CHA BAN CHO CON THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG CON, ĐỔI MỚI ĐỜI
CON THÀNH MỘT NGƯỜI MỚI SỐNG ĐẸP LÒNG CHA. XIN THÁNH LINH GÌN
GIỮ CON KHỎI MỌI SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỜI NẦY VÀ DẠY DỖ CON ĐI THEO Ý
CHA.
XIN CHA BẺ GÃY NHỮNG ÁCH CỦA SỰ RŨA XẢ TRÊN GIA DÌNH CON VỀ
TỘI THỜ THẦN TƯỢNG TỪ ĐỜI ADAM CHO ĐẾN BÂY GIỜ. CÒN XIN HUYẾT
CHÚA JESUS BAO PHỦ CON TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN ĐỂ MA QUÌ KHÔNG LÀM HẠI
CON ĐƯỢC.
CON CẦU NGUYỆN TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST AMEN!
XIN CHA ĐÁNH ĐUỔI TÀ LINH NÀO ĐANG CHIẾM NGỰ TRONG THÂN THỂ
CON: TÀ LINH BỆNH TẬT, TÀ LINH DÂM DỤC, TÀ LINH KIÊU NGẠO, TÀ
LINH GIAN DỐI, TÀ LINH RỰU CHÈ, VÀ NHỮNG UẾ LINH NÀO KHÁC
KHÔNG ĐƯỢC KỂ LÊN NỬA ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY BÂY GIỜ TRONG
DANH CHÚA JESUS AMEN!
*
Anhue Doan
đây là bài cầu nguyện mẩu

cháu từ tận đáy lòng quì gối xuống ăn năn khóc lóc với CHúa
mời Chúa thánh linh ngự vào lòng cháu sẽ thấy Chúa chấp nhận
đổi mới cháu thành một con người khác hẳn hôm nay
nếu cháu thật lòng ăn năn và hứa quay đầu ngược lại với tội
lỗi 180 độ
từ bỏ con đường tà
quay về nhà Chúa Cha
cháu sẽ thấy Chúa tha thứ mọi tội lỗi cháu biến cháu thành một
con người mới
Chúa Jesus sẽ ngự vào lòng cháu dưới dạng Chúa Thánh Linh
gìn giữ bảo vệ dạy dỗ sửa đổi cháu trở nên một người tâm linh
không còn xác thịt nữa. cháu sẽ được tái tạo thành con người
mới xứng đáng hơn với con người cháu hiện tại bây giờ.
cháu bắt đầu cầu nguyện đi
*
B.B.
vâng ah.
*
Anhue Doan
cháu cầu nguyện Chúa xong chưa?
nói cô biết cháu có sự vui vẻ bình an trong tâm hồn chưa?
nếu chưa cô sẽ giúp thêm
*
Anhue Doan
Cô xin Chúa giúp cháu trong bài cầu nguyện nầy nhé:
TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA THƯƠNG XÓT CÔ B.B. CHẤP NHẬN CHO
CÔ TRỞ VỀ NHÀ CHA LÀM LẠI CUỘC ĐỜI VỚI CHA LÀM ĐỨA CON CỦA CHA
HÔM NAY. XIN CHA THA THỨ TÔI LỖI CHO CÔ VÀ BAN CHO CÔ THÁNH
LINH NGỰ VÀO LÒNG CÔ ĐỔI MỚI CÔ THÀNH MỘT NGƯỜI TÂM LINH SỐNG
ĐẸP LÒNG CHA AMEN!
cô đi ngủ đây. Ngày mai cho cô biết kết quả. Chúa ỡ cùng cháu.
*
NGÀY HÔM SAU:
Anhue Doan
Cháu có đó không?
CHÁU ĐÂU RỒI?
SAO KHÔNG THẤY TRẢ LỜI?

*
B.B.
cô ơi cháu hôm nay đi làm bận quá bây giờ mới nói chuyện lại
được cho cô
cháu làm như lời cô dặn rồi nhưng cháu vẫn chưa hiểu làm thế
nào Chúa mới đón nhận cháu..
cô ơi tay của cháu bị run run..cháu đã đi khám bệnh ở nhiều
nơi rồi nhưng không bị bệnh gì cả
nhưng 2 ban tay của cháu cứ run nhè nhẹ
cô có thể chữa cho cháu được không? không hiểu sao cháu có
linh cảm về cô có thể làm được điều đó
đêm hôm qua cháu ngủ rất ngon….
*
B.B.
cô đừng giận cháu..thật sự cháu nhiều việc quá..cháu online
fbook 2 lần 1 ngày thôi .cô thông cảm cho cháu
*
Anhue Doan
cháu có ăn năn tội lỗi với Chúa và thấy lòng bình an chưa?
Chúa đã tha tôi cho cháu đừng nghi ngờ Chúa
tà linh làm tay cháu run đó
*
B.B.
cháu đọc bài mà cô gửi cho cháu ấy..
*
Anhue Doan
Chúa Jesus
về đường cũ
*
B.B.
cháu không
nhỏ cô ah
run nhè nhẹ
nhưng không
*
Anhue Doan
hay chỉ nói

sẽ chữa lành cháu nếu cháu hứa với Chúa không trở
nữa nha cháu nói với tất cả tấm lòng thành

biết tay run vì sao nhưng tay của cháu bị run từ
thôi
ai tìm ra nguyên nhân

qua loa bằng miệng lưỡi thôi

cô hỏi cháu có sự vui vẻ bình an người nghe thoải mái nhẹ
nhàng chưa?
nếu không cô phải giúp cháu trở lại nữa
*
B.B.
cháu cảm thấy chỉ hơi khác một chút thôi cô ah
vì trong đầu cháu rất hay nghĩ đến Chúa
*
Anhue Doan
cháu có quì gối xuống ăn năn biết mình là một tội nhân đáng bị
đóng đinh trên cây thập tự không?
*
B.B.
dạ có ah
*
Anhue Doan
nhưng Chúa Jesus đã chết thay tội cho Cháu rồi
Cháu phải chấp nhận sự chết của Chúa Jesus như là sự chết của
cháu đó
ngày hôm qua cháu nói cháu không chấp nhận
Chúa Cha không thấy tội lỗi của cháu nữa và sẽ chấp nhận cho
cháu được trở về nhà Cha
dù tội đỏ như hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết
*
B.B.
hôm qua cháu nói không.vì cháu nghĩ Chúa không có tội lỗi gì
mà phải chết thay cháu
*
Anhue Doan
dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên
*
B.B.
cháu sợ khi Chúa chết thay cháu thì tội lỗi của cháu càng thêm
nặng nề hơn
*
Anhue Doan
Ngài chết một lần cho tất cả mọi người

mình phải chấp nhận là Chúa Jesus chết thế cho mình
thì Cha mới tha tội cho mình được
không chấp nhận là khinh dễ con của Chúa Cha
cháu cầu nguyện có khóc lóc không?
*
B.B.
cháu không khóc cô ah..cháu chỉ biết là cháu rất muốn Chúa
nghe thấy những điều trong suy nghĩ của cháu
*
Anhue Doan
một kẻ đi ra pháp trường bị án tử hình bị đóng đinh trên cây
thập tự mà có người chịu chết thế cháu mà cháu không cầm lòng
rơi nước mắt là chưa hiểu được tình thương của Chúa
nên cô thấy cháu chưa có sự thay đổi thật sự
cháu hình dung cảnh rùng rợn ấy sẽ thấy được tình thương của
Chúa Cha thế nào?
*
B.B.
cháu đang ở cùng với một người bạn nữa..bạn cháu không tin vào
Chúa và không muốn cháu nhắc đến..mỗi khi cháu cầu nguyện cháu
phải trốn ở trong phòng
hoặc ở đâu đó khi không có ai..
*
Anhue Doan
Chúa Jesus là con một của Chúa Cha đưa xuống thế gian để chết
thay cho nhân loại
bởi vậy khi không có ai cháu hãy vào phòng riêng ăn năn thống
hối khóc lóc về tội lỗi của mình cháu sẽ thấy cuộc đời thay
đổi 180 độ
đây là quyền phép của Đức Chúa trời cho mọi kể tin đến danh
Chúa Jesus
Chúa tha tội lỗi và còn ban Thánh Lính ở trong mình. Thân thể
mình sẽ trở nên đền thở của Chúa
một thân thể được tái sanh
mọi sự cũ qua đi, tất cả mọi sự đều trở nên mới
đây là phần tâm linh
*

B.B.
vậy tối nay cháu sẽ thu xếp và an năn những tôi lỗi với Chúa..
*
Anhue Doan
mỗi người tự lo liệu về phần tâm linh của mình. không ai giúp
được ai hết
như vậy mới là ấn chứng mình được vé vào nước thiên đàng
không phải có tiền mà mua được
nhiều người theo đạo suốt đời không hiểu về lẽ đạo thật sự
được sanh lại thành người tâm linh
*
B.B.
vâng cháu biết rồi ah..
cháu sẽ cố gắng
*
Anhue Doan
Chúa Thánh Linh ngự vào lòng mình trở nên con người tâm linh
tấm lòng ăn năn thống hối thành thật
Chúa nhìn xét lòng dạ loài người
có ma quỷ ngăn chận không cho mình đến gần Chúa
phải xin Chúa đuổi tà lính đi
chúng phá mình dữ lắm
ok cô sẽ cầu xin cho cháu hết run tay bây giờ
hai tay hay một bên thôi
*
B.B.
cháu bị cả 2 tay cô ah
cháu đi các bệnh viện lớn rồi nhưng họ không chữa được và
không tìm ra nguyên nhân
cháu không biết nói gì cả những cháu cảm ơn cô..
*
Anhue Doan
đó là bệnh tật cháu làm ra tà linh phá như vậy
cháu quay lưng với tội lỗi đi
phải trả giá
cái gì cũng có cái giá phải trả hết
nhưng hôm nay cháu hứa với Chúa sẽ không đi đường cũ nữa đi

đường mới 180 độ
theo Chúa Ngài sẽ chữa lành cho cháu
cháu có bị tà linh tà dâm, thủ dâm phá cháu không?
*
B.B.
cháu rất hay nóng tính những khi nghĩ đến Chúa cháu thấy cháu
khác đi một chút
cháu bị như thế từ lớp 5 cô ah
*
Anhue Doan
lúc đó có người nào trong gia đình rờ mó hãm hiếp không?
tà linh xâm nhập từ lúc đó
*
B.B.
có một người anh nhà bác. những ngày đó cháu chưa hiểu gì cả..
vì mẹ anh ấy là chị gái của bố cháu nên cháu đã im lặng đến
bây giờ…
*
Anhue Doan
cháu có giận anh ấy không?
*
B.B.
chau không biết…nhưng hình như là cháu không trách giận cô ah…
*
Anhue Doan
bây giờ còn gặp anh ấy không?
*
B.B.
hồi đó cháu học lớp 5.ba me cháu đi làm miền nam.cháu và em
trai ở nhà bà nội..anh ấy cũng ở nhà bà rồi anh ấy làm mọi
chuyện như thế..nhưng cháu không biết đó là quan hệ tình
cảm.bây giờ lớn lên rồi cháu mới biết..
Anh ấy hơn cháu 5 tuổi. anh ấy bây giờ là bộ đội rồi..thỉnh
thoảng về cháu vẫn gặp anh ấy cô ah
*
Anhue Doan
anh ấy còn nhìn cháu với cặp mắt đặt biệt gì không?

anh ấy sờ mó thôi hay làm gì nữa?
*
B.B.
Vì là anh em trong nhà nên những ngày tết,ngày giỗ. .là cả nhà
lại sum họp. Cháu vẫn gặp anh nhưng như không có chuyện gì xảy
ra.
bây giờ anh ấy có người yêu rồi..anh ấy không có ý gì đặc biệt
cả..chắc anh ấy cũng muốn quên đi
anh ấy đã làm tất cả..
*
Anhue Doan
cháu phải khước từ tà linh sờ mó của anh ấy vì tà linh sờ mó
chuyển sang cho cháu
sau đó cháu đã phạm tội tà dâm với nhiều người nữa không?
*
B.B.
cô ơi sao 2 ngày nay cháu cảm thấy đầu óc như bị mê muội và
người không tỉnh táo..cháu đi làm nhưng cứ buồn ngủ,và người
thấy mệt mỏi..
*
Anhue Doan
tà linh phá đó
*
B.B.
cháu đã làm chuyện đó với người bạn trai cũ và một người bạn
trai hiện tại
*
Anhue Doan
mấy ngày nay cháu suy nghĩ về Chúa phải không?
bây giờ còn ăn nằm với người bạn trai hiện tại không?
không ăn ngủ với trai họ phải cưới hỏi đang hoàng
*
B.B.
vâng cháu cứ nghĩ đến Chúa..nhưng không phải nghi ngờ..mà chỉ
nghĩ đến như là cháu nhớ và muốn được nhìn thấy Chúa..
*
Anhue Doan

ăn ngủ với họ họ chơi qua đường không cưới hỏi đầu nha
Ma quĩ trong cháu không muốn cháu theo Chúa nên làm vậy đó
*
B.B.
Anh ấy và cháu yêu nhau 3 năm rồi cô ah
*
Anhue Doan
đừng lo Chúa sẽ giúp cháu chiến đấu với ma quỉ
có bao nhiêu chàng trai trẻ lợi dụng thân xác nhưng cô gái mà
không cưới hỏi
bảo họ cưới họ không cưới
vi không xứng đáng làm mẹ của bầy con của họ
phải biết tâm lý mới sống được
*
B.B.
cô ah…những chuyện bị mật nhất của cháu…cháu giấu giếm tất cả
mọi người..kể cả mẹ cháu..nhưng cháu đã không giấu cô một điều
gì..có giúp cháu được không?
*
Anhue Doan
có giữ bị mật nhiều người lắm
*
B.B.
cháu biết..bây giờ cho cháu quay lại chắc cháu ko yêu ai nữa..
*
Anhue Doan
nếu cô có đăng lên đổi hết tên họ và bỏ phần nào có liên quan
đến người đó
Yêu là khác
ăn ngủ với trai là khác
người trai không yêu như mình tưởng đâu
nhưng nếu không cho họ ăn ngũ với họ, họ mới yêu mình thật sự
và cưới mình làm vợ.
*
B.B.
nhưng cô ơi,nhà cháu ba mẹ ở nông thôn..chu cấp cho cháu được
ít tiền ăn học thời..bây giờ cháu học xong rồi phải tự đi kiếm

sống..
*
Anhue Doan
nhưng Chúa sẽ ban lại cho cháu giá trị con người trở lại. cháu
kiếm sống bằng nghề bán thân hay sao?
*
B.B.
Anh ấy là người nuôi cháu học năm cuối cùng..là người chu cấp
tất cả cho cháu đến bây giờ..
cháu đã yêu anh ấy và thấy anh ấy rất yêu cháu..
*
Anhue Doan
nuôi mà thương. ngưng không cho họ ăn ngủ với mình họ mới
thương thật
*
B.B.
chúng cháu đã sống cùng một nhà với nhau hơn một năm rồi…
*
Anhue Doan
họ ăn ngủ với mình là lợi dụng thể xác mình thôi
bây giờ hỏi anh cưới cháu đàng hoàng không?
hỏi thử biết liền
*
B.B.
chuyện này cháu không cho ai biết hết..
gia đình anh ấy muốn cháu có được một công việc ổn định rồi
mới cưới..
*
Anhue Doan
cô giúp cháu
bây giờ cháu học xong rồi?
đi làm
*
B.B.
cháu rất hay khóc..vì bạn bè cháu rất ít chơi
*
Anhue Doan

nói anh ngưng không lạm dụng thể xác em nữa cho đến khi anh
cưới em đàng hoàng
cháu có con với anh ta không?
thi ngưng không cho anh ấy lạm dụng thể xác còn hy vọng anh
cưới
*
B.B.
cháu nói ra..Chúa có chấp nhận cho cháu nữa không?
vì bản thân cháu chưa bao giờ tha thứ cho cháu cả…
*
Anhue Doan
CHúa không bắt tội con người có tội biết ăn năn
CHúa nhìn thấy tất cả rồi
không giấu gì được với CHúa
nhưng phải không ăn ngủ với người đó mà không cưới hỏi
*
B.B.
cháu yêu nhưng cháu hận người đó lắm..
*
Anhue Doan
cháu làm vậy cháu sẽ tăng giá trị của cháu lên
vì người ta đâu có yêu cháu
người ta lạm dụng thể xác để thỏa mãn tình dục mà khỏi sợ bị
lây bệnh
*
B.B.
nhưng anh ấy rất quan tâm châu..anh ấy đưa cháu về nhà rồi..bố
mẹ a ấy thì muốn cháu xin được công việc ổn định rồi mới được
cưới
*
Anhue Doan
nếu anh ấy thương thiệt cháu anh sẽ chờ đợi
giá trị cháu sẽ tăng lên
một là đi tới hai là đi lui
nếu hai người không quan hệ thể xác nữa thì cháu sẽ tăng phần
giá trị cháu lên
học bài học tốt cho cháu thôi

nói anh ấy chờ đợi có công việc ổn định sẽ cưới anh ấy giựt
mình luôn
*
B.B.
nhưng chúng cháu ở chung một nhà rồi cô ah..cháu ko biết phải
làm sao..cháu đã phá thai 3 lần..cháu cũng không biết phải làm
gì nữa
*
Anhue Doan
không biết sự khôn ngoan cháu đến từ đâu?
càng ở thêm nữa càng lún trong vũng bùn tội lỗi
cháu sẽ cứ phá thai hoài hoài mà anh khinh dễ cháu nữa
cả gia đình anh ấy cũng khinh dễ cháu hết luôn
có ở với nhau sau này anh cũng khinh dễ cả đời làm sau ở nỗi
cháu sẽ khổ sở cả cuộc đời
bây giờ nếu cháu theo CHúa cô nghĩ rằng Chúa sẽ ban phước cho
cháu và cháu sẽ có công việc làm tốt
con của CHúa trên trời là đấng giàu có
không để cho con chiên Ngài chịu khổ đâu
nhưng phải sống trong sạch
tội lỗi cũ CHúa bỏ qua hết
những ngày tương lai phai quay đầu lại với tội lỗi
hỏi anh bằng lòng cưới cháu không?
*
B.B.
nhưng bây giờ bà mẹ cháu phải nuôi em nhỏ..không thể chu cấp
cho cháu nữa..mà cháu đã ký kết làm việc 6 tháng không
lương…cháu đang phụ thuộc anh ấy về mặt kinh tế cô ah..cháu
rất yêu người đó..cháu yêu đến mức rất hay ghen và rất đau
khổ..
*
Anhue Doan
bây giờ không ngủ với anh được nữa vì không muốn anh lợi dụng
và gây ra tội giết người 3 đứa con vô tội
bởi vậy anh không yêu cháu nên cháu ghen là đúng
người ta lạm dụng thể xác mình thôi rồi muốn cưới vợ anh sẽ
tìm một cô nào không cho anh ăn ngũ trước khi làm đám cưới

nếu anh thương cháu yêu cháu làm gì cháu ghen?
cháu làm việc được mấy tháng rồi?
*
B.B.
nhưng từ khi yêu cháu ạ ấy đã không quan tâm tới một người nào
hết..
anh ấy không có người con gái nào ngoài công việc
*
Anhue Doan
nếu cháu đã xem anh ấy là như vợ chồng thì hợp thức hóa là vợ
chồng đi
hỏi anh xem ảnh chịu làm đám cưới không? tại sao anh chưa
chịu?
nói với anh không sex nữa đến khi làm đám cưới với nhau
như vậy anh sẽ cưới sớm hơn
cô biết tại cháu muốn thỏa mãn tình dục của mình
*
B.B.
anh ấy chưa được gia đình đồng ý và cháu chưa có công việc ổn
định
*
Anhue Doan
tà linh dâm dục phá nếu cháu theo CHúa thật sự tà linh sẽ bị
cô đuổi ra khỏi cháu trở lại như thời xưa
không còn ham muốn tình dục nữa
*
B.B.
nhà anh ấy cũng không giàu có nên anh ấy chưa muốn cưới cô ah
*
Anhue Doan
kéo dài càng lâu cháu càng lổ
*
B.B.
cháu sẽ theo Chúa!
*
Anhue Doan
anh ấy bỏ cháu không ai cưới cháu hết vì mang tiếng với người

ta
*
B.B.
cô gíup cho cháu theo Chúa!
*
Anhue Doan
ok
*
B.B.
cháu biết điều đó
*
Anhue Doan
Chúa sẽ cho cháu sự khôn ngoan đương đầu với tội lỗi nha
*
B.B.
cháu chấp nhận.
*
Anhue Doan
cháu khước từ tà linh tà dâm, thú dâm tà linh giết người phá
thai, tà linh nóng tánh tà linh ghen ghét v.v
cháu nói hôm nay ta không chơi với chúng bay nữa ta trở về nhà
Cha ta trên nước thiên đàng
*
B.B.
chau khước từ tà dâm,thủ dạ,tả lĩnh gíết người phá thai tà
linh nóng tính tà linh ghen ghét..
cháu sẽ làm theo cô.
cháu thực sự cũng chưa muốn cưới..vì gia đình cháu còn nghèo
khổ quá cô ah..
*
Anhue Doan
TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA THƯƠNG XÓT CHÁU B.B. HÔM NAY
CHÁU BIẾT CHÁU LÀ NGƯỜI TỘI LỖI MUỐN TRỞ VỀ NHÀ CHA XIN CHA MỞ
RỘNG VÒNG TAY CHẤP NHẬN CHÁU TRỞ VỀ. XIN HUYẾT CHUA JESUS CHẾT
TRÊN CÂY THẬP TỰ BAO PHỦ CHÁU TRÊN NHỮNG TỘI TÀ DÂM, THỦ DÂM
PHÁ THAI GIẾT NGƯỜI NÓNG TÁNH V.V
CHÚA CHA KHÔNG NHÌN THẤY TỘI LỖI CHÁU NỮA NHƯNG THẤY MỘT ĐỨA

CON TỘI LỖI QUAY ĐẦU TRỞ VỀ NHÀ CHA LÀM LẠI CUỘC ĐỜI VỚI CHA
XIN CHẢ MỞ RỘNG VÒNG TAY CHẤP NHẬN MỘT ĐỨA CON TỘI LỜI ĐƯỢC
MUA CHUỘC BẰNG DÒNG HUYẾT CHIÊN CON
TRÊN THIÊN ĐÀNG SẼ VUI MỪNG VÌ CÓ MỘT LINH HỒN CÓ TỘI BIẾT ĂN
NĂN
XIN CHA GHI TÊN CHÁU B.B. TRÊN SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC THIÊN
ĐÀNG HÔM NAY
MA QUỶ KHÔNG CÓ QUYỀN HÀNH TRÊN THÂN THẾ CHÁU NỮA
HÔM NAY CHÁU CHÍNH THỨC ĐƯỢC TRỞ VỀ NHÀ CHA
XIN CHA BAN THÁNH LINH CHO CHÁU NGỰ VÀO LÒNG CHÁU ĐỔI MỚI CON
NGƯỜI XẤU XA TỘI LỖI ĐƯỢC TRỞ NÊN CON NGƯỜI MỚI
ĐƯỢC SANH LẠI TRONG THÁNH LINH
XIN THÁNH LINH GÌN GIỮ CHÁU DẠY DỖ CHÁU BẺ TRÁCH SỬA DẠY CHÁU
BIẾT ĐI TRONG Ý CHỈ THÁNH CỦA CHA
LÀM MỘT CON CỦA VUA MUÔN VUA CHÚA MUÔN CHÚA TRÊN TRỜI
TA RA LỆNH ĐUỔI TẤT CẢ TÀ LINH TÀ DÂM THỦ DÂM GIẾT NGƯỜI PHÁ
THAI NÓNG TÁNH CHÚNG BAY PHẢI LUI RA KHỎI B. B. NGAY BÂY GIỜ
TRẢ LẠI SỰ TỰ DO CHO CÔ THỜ PHƯỢNG CHA CÔ TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG
TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!
*
B.B.
cháu rất ân hận..cháu sẽ thường xuyên ăn năn những tội lỗi của
cháu với Chúa!
*
Anhue Doan
hay mở một trang sách mới
hôm nay Cha lấy huyết chiên con rưới lên thân thể cháu
không nhìn thấy tội lỗi cháu nữa
đừng nhớ lại chuyện xưa nữa
trang sách mới được bắt đầu
lấy đức tin chấp nhận mọi tội lỗi cháu được Chúa tha thứ hết
*
B.B.
cháu muốn nói amen! nhưng cháu ko dám nói; cháu chưa hiểu amen
có nghĩa là gì? cháu sợ cháu không đủ tư cách để nói từ ngữ ấy
*
Anhue Doan

bắt đầu một quyển sách mới trắng tinh
amen có nghĩa là mọi sự sẽ như vậy
*
B. B.
vâng ah
*
Anhue Doan
cháu nghe người nhẹ nhàng không?
*
B.B.
amen!
Anhue Doan
TA RA LỆNH ĐUỔI TẤT CẢ TÀ LINH TẢ DÂM THỦ DÂM GIẾT NGƯỜI PHÁ
THAI, TÀ LINH NÓNG TÁNH CHÚNG BAY PHẢI LUI RA KHỎI B.B. NGAY
BÂY GIỜ TRẢ LẠI SỰ TỰ DO CHO CÔ THỞ PHƯỢNG CHA CÔ TRÊN THIÊN
ĐÀNG TRONG DANH CHÚA JESUS AMEN!
*
B.B.
cô ơi cháu thấy người cháu như vừa ngủ dậy..tỉnh táo..không u
mê như lúc trước nữa…lúc nãy cháu nhìn chứ còn không rõ
nữa..nhưng bây giờ nhìn mọi thứ đều rõ ràng
*
Anhue Doan
cháu nói cảm ơn CHúa đi
cháu phải có cảm giác như vậy mới biết rõ CHúa chấp nhận cháu
trở về làm con của Cha
*
B.B.
con cảm ơn CHÚA
*
Anhue Doan
con mắt thuộc linh cháu được mở ra
*
B.B.
nhưng có ơi cháu không thấy rợn tóc gáy..
*

B.B. Anhue Doan
con mắt tâm linh không còn bị đui mù nữa
cháu được đi từ trong bóng tối bước sang cõi sáng láng
hallelujah!
Cảm ơn CHúa Cha
*
B.B.
Cảm ơn CHÚA CHA!
*
Anhue Doan
Cảm ơn Chúa đã chấp nhận lời cầu xin của con mà cho cháu B.B.
được trở về nhà Cha mặc dù cháu rất có nhiều tội lỗi
cô khóc đấy
vì Chúa Cha chấp nhận cháu rồi đó
hôm nay cháu có vé vào nước thiên đàng
nước thiên đàng miễn phí đang dành sẵn cho cháu mặc dầu biết
bao nhiêu người không nhiều tội lỗi như cháu nhưng họ kiêu
ngạo không ăn năn
*
B.B.
cháu vừa khóc..cháu vừa cầu xin Chúa tha thứ cho cháu và chấp
nhận cháu
nhưng cháu không nói ra miệng cháu chỉ nhắm mắt và nghĩ ở
trong đầu thôi ah
*
Anhue Doan
Cha hứa gì Cha sẽ làm nấy cháu lấy đức tin chờ mong cháu được
sanh lại hôm nay trong Chúa Thánh Linh
cháu thấy người nhẹ nhàng như trút đi một gánh nặng trên vai
Chúa Jesus gánh hết cho cháu rồi đó
tội lỗi cháu đáng chết mà nay được sống
tưởng mất mà nay Cha tìm lại được
cháu có sự vui vẻ bình an trong tâm hồn chưa?
*
B.B.
cháu vẫn đang cầu xin Chúa tha thứ cho cháu..cháu muốn
khóc..cháu đang khóc..

*
Anhue Doan
mà qui sẽ theo kiện cáo dĩ vãng xấu của mày Chúa không tha mày
đâu
hãy khóc đi
dốc lòng ra với người CHa bao nhiêu năm chờ mong đứa con trở
về
*
B.B.
cháu cảm ơn cô.
cô ơi.bay giờ cháu sắp đi có việc rồi..để tối cháu vào và nói
chuyện tiếp với cô được không?
cháu cảm ơn có.tối cháu sẽ vào thăm và đọc bài ah
*
Anhue Doan
Chúa ở cùng cháu
*
B.B.
vâng..trong lòng cháu có Chúa..và cháu sẽ luôn nghĩ tới Chúa..
amen!
*
Anhue Doan
Amen!
http://vietbible.com/
www.kinhthanh.net
vào đọc kinh thánh trong link cô cho đó nha
nhớ vào chát thêm nha
NGÀY HÔM SAU:
*
B.B.
cô ơi cô có ở đó k?
*
Anhue Doan
cô đây
*
B.B.

cháu thấy người cháu đang dần dần thay đổi cô ah
*
Anhue Doan
cháu ra sao rồi?
hôm nay có đi làm không?
*
B.B.
cháu thấy tính cách cháu trở nên nhẹ nhàng hơn…
*
Anhue Doan
cảm ơn CHúa
*
B.B.
hôm nay cháu xin nghỉ vì cháu cứ buồn ngủ ko muốn dậy
*
Anhue Doan
tà lính đang phá làm buồn ngủ đó
cháu còn gì nữa để trong nhà? có tượng gì không?
thần tượng?
trên cổ đồ đeo tượng phật không?
*
B.B.
nhưng khi cháu ko làm được chuyện gì đó cháu rất hay bức bối
và khó tính.
.nhưng hôm nay đã thấy bản thân rất nữ tính và nhẹ nhàng..
chau ko deo tượng phật nhưng trong phòng cháu có một vài đồ
vật,dây vòng mà cháu xin ở chùa
*
Anhue Doan
có cái gì trong phòng mà cháu nghĩ đem lại hên là có tà linh
đúng rồi chúng làm cháu buồn ngủ đó
chắc chắn chúng phá cháu 100% đó
*
B.B.
vậy cháu sẽ làm gì?
*
Anhue Doan

cháu thấy cái gì không giá trị đem đốt chúng đi trong danh
CHúa Jesus khước từ chúng và đốt đi
còn nếu có giá trị bằng vàng thì đem bán lấy tiền
*
B.B.
Cô ah,hôm qua khi đang làm việc lúc giải lao cháu đã ngồi cầu
nguyện.
cháu cầu xin chúa cho cháu về nhà và cầu xjn chúa ngự ở trong
cháu
lúc đó người cháu như lẳng lặng..có cảm giác gì đó vừa sợ,vừa
run,rất khó tả
*
Anhue Doan
ta lính trong những thần tượng vẫn còn theo pha cháu được
CHúa thường ngự trong lòng cháu rồi đó nhưng chúng ảnh hưởng
bên ngoài
làm buồn ngủ được
*
B.B.
chau ko còn ham muốn tình dục và cháu đã nói chuyện với người
yêu..những anh ấy ko tin về Chúa..cháu sợ cãi nhau nên cháu k
nói thêm nữa..
*
Anhue Doan
bây giờ cháu có ở trong nhà không? đem ra nói trong danh CHúa
Jesus ta khuoc từ chúng bay và đốt bỏ hết đi
chúng rất sợ Chúa Jesus
tà linh dâm dục đi ra cháu sẽ trở nên như đứa trẻ
từ từ anh sẽ thấy tánh tình cháu thay đổi
*
B.B.
Bây giờ cháu đang ở ngoài.cháu ko ở nhà.để chiều cháu sẽ làm.
*
Anhue Doan
nhớ nói trong danh Chúa Jesus ta khước từ chúng bây không chơi
với chúng bây nữa
rồi đốt bỏ hết những gì đốt được. tượng thì đập bỏ hết đi

*
B.B.
vâng ah.
*
Anhue Doan
cháu cảm thấy sự vui vẻ bình an tràn ngập trong lòng
đó là ấn chứng của CHúa Thánh Linh ngự trong lòng mình
có vé vào cửa nước thiên đàng
cháu có thấy bà cụ chết 18 tiếng đồng hồ sống dậy kể bà được
CHúa rước về thiên đàng chưa?
*
B.B.
cháu mới đọc qua câu chuyện đó.nhưng cháu chưa xem clip.lát
cháu sẽ xem
*
Anhue Doan
cháu có kinh thánh Tân Ước không?
mua một quyển bỏ túi để đọc
hay download vào DT cầm tay đọc
*
B.B.
cháu muốn học một bài hát về Chúa..cháu muốn nhưng khi nào
cháu yếu lòng,nhưng khi cháu buồn đau..cháu sẽ hát để được vui
hơn..nhưng cháu k biết học hát ở đâu
*
Anhue Doan
cháu vào you tube được không có sẽ gửi cho cháu
*
B.B.
vang..khi cháu ranh cháu sẽ đi mua.kinh thánh tân ước hả cô
*
Anhue Doan
*
B.B.
thôi để cháu tìm trên you tube rồi copy ra dt cũng được ah.
*

Anhue Doan
chau download cũng được
bible.is
cháu có smart phone
*
B.B.
vâng vậy cháu download về máy
*
Anhue Doan
miễn phí
tìm TIẾNG VIỆT
nó có 50 thứ tiếng
*
B.B.
vâng.cháu dùng sim sv nên down về không mất tiền.hi
*
Anhue Doan
sẽ có tiếng việt
*
B.B.
vâng ah
*
Anhue Doan
họ có đọc cho mình nghe nữa cháu bắt đầu đọc sách tân ước
Cháu vào download 800 bài hát ca ngợi CHúa MP3 trong
www.nguonsusong.com
bỏ hết nhạc đời đi nha
*
B.B.
cô ơi..tôn thờ Chúa Jesus không có nghĩa là theo đạo phải k
cô?
*
Anhue Doan
không
đạo Chúa người ta làm ra đạo giáo và tôn giáo
Tin Lành là tin tức tốt lành của Chúa Cha nói về CHúa Jesus
xuống thế gian để chết thế cho nhân loại.

phải có CHúa Thanh Linh ngự trong lòng mới được vé vào nước
thiên đàng
bao nhiêu người theo đạo không có CHúa ngự trong lòng uổng
công
tôn giáo hay đạo giáo ru ngủ còn người
CHua Jesus giãi phóng con người
*
B.B.
vâng ah..cháu sẽ đi theo tiếng nói và lời dạy của Chúa Jesus.
*
Anhue Doan
được tự do khỏi mọi xiềng xích của tôi mọi cho thể xác và ma
quĩ
tin lành là tin tức tốt lành
không phải là một tôn giáo
người ta làm ra tôn giáo
CHua Jesus rất buồn
bởi vậy hôm nay cô cầu nguyện chữa lành cho một ông mục sư
ông bị đau cột sống nhiều năm không đi nỗi
vợ ông tin phép lạ
ông theo đạo tin lành
làm mục sư
nhưng không tin Chúa chữa lành liền tại chỗ
vì đau quá nên nhờ cô cầu Chúa chữa lành
cô cầu xin giúp ông hết bệnh rồi đó 100% luôn B.B.
cháu tin là ông ấy sẽ khỏi bệnh…cháu tin Chúa sẽ cứu gjup cho
con người
*
Anhue Doan
Cô cầu xong ông giận bỏ vào phòng đóng cửa lại vì cô nói ông
được Chúa chữa lành 100% hôm nay liền tại chỗ
ông vào phòng giận rồi check lại hết bệnh luôn
trở ra khỏi phòng ra sân làm việc bình thường
*
B.B.
vâng..cảm ơn Chúa!
*

Anhue Doan
ông mắc cỡ thôi
cháu ơi cô sẽ lấy bài cháu đổi
cách cá nhân rồi đăng lên trang
bài này có thể giúp nhiều người
đổi tên và họ hết
cô để tên B.B.
*
B.B.
cô cứ giữ tên của cháu..
*
Anhue Doan
không để vậy nhiều người sẽ gọi
*
B.B.

tên họ lấy ra phần nào có tính
nhà CHúa nhé
khác tin Chúa nữa

lại phá cháu

tất cả những gì cháu nói với cô đều là những gì cháu cảm nhận
được..rất thật tâm
*
Anhue Doan
cô bị rồi
*
B.B.
cô không cần đổi tên đâu.
*
Anhue Doan
nhiều người nói cô bịa đặt ra những chuyện chat bán đứng Chúa
để được danh tiếng
*
B.B.
nếu có ai hỏi cháu: có tin về Chua Jesus không?cháu sẽ nói
châu tin hơn bất cứ niềm tin nào hết.
*
Anhue Doan
nhưng nếu cô để tên cháu trên FB thì rất tốt nhưng có sợ cháu
không chịu nổi những tên tà lính vào phá cháu dữ dội lắm
vậy tốt rồi.
Cô sẽ đối tên. Cảm ơn cháu nhiều.

*
B.B.
trong danh Chúa Jesus cháu tin sẽ ko có ai phá cháu được.
*
Anhue Doan
có sẽ để tên B.B.
Cảm ơn Chúa cho cháu có lòng tin mãnh liệt nơi Chúa
ráng đọc Kinh Thánh để lớn lên
vì cháu đang là em bé
không bú sữa sẽ không lớn lên được
Đọc Tân Uoc bắt đầu bằng Mathio, Mac Luca Giang
cháu bỏ 3 sách đầu bớt nha
sau đó đọc lại
Bắt đầu tu Giăng trở đi đến cuối sách
hay lắm
tai 4 sach đó lặp đi lặp lại giống nhau thành ra nhiều người
chán
*
B.B.
cháu sẽ cố gắng..cháu ko muốn Chúa Jesus buồn vì cháu..cháu
muốn người tự hào và luôn vui vẽ..cuộc đời của Chúa đã chịu
quá nhiều đau khổ để cứu rỗi loài người chúng ta..
*
Anhue Doan
cháu vào xem phim Chúa Jesus hết cuốn phim chưa?
*
B.B.
cháu sẽ làm điều đó..Amen!
*
Anhue Doan
THE PASSION OF CHRIST
*
B.B.
cháu xem hết rồi cô ah
châu xem bộ phim cuộc đời của Chúa rồi.xem hết rồi
*
Anhue Doan

chúa nói vì lằn rơi CHúa chịu mình được lành bệnh
máu ngài đồ ra để mua chuộc tội lỗi loài người
có hai phần riêng biệt
nhiều nhà thờ chưa biết phần một
lằn roi của Chúa mình đựoc lành bệnh
ma quĩ giấu hơn 2000 năm nay
thành ra nhiều người tin CHúa vẫn còn bị nhiều bệnh tật
bây giờ nhiều người cũng vẫn chưa chịu tin
Chua Jesus kêu gọi dắt cô trở về
bảo cô làm chuyện này
nhiều người không biết nói cô là tà giáo
sau 2 năm họ biết rồi
thấy công việc có làm không giống ai hết nhưng kết quả tốt
*
B.B.
cháu muốn được nghe thấy tiếng của gọi của Chúa..2 đêm nầy
trước khi ngủ cháu đều cầu nguyện được gặp hoặc dc nghe thấy
tiếng Chúa Jesus một lần..
*
Anhue Doan
chúa phán với người bằng lời Kinh Thánh
cháu đọc KT và chép ra những lời cháu nghe nói hai lần là Chúa
nói chuyện với cháu đó
chúa nói với cô bằng lời kinh thánh
cháu lấy quyển sổ tay biên ra những lời Chúa cháu nghe như hai
lần
học thuộc lòng
rất hay
*
B. B.
vang ah..
*
Anhue Doan
bức tâm thư người Cha gửi cho mọi đứa con của mình đó
*
B.B.
chau out đây có ah.cháu muốn nghe một bài hát về chúa..nhưng

khi buồn cháu sẽ hát…
có luôn vui về nhé!cảm ơn có đã nc với cháu.
*
Anhue Doan
cô cho link một bài hát trên rồi đó
cháu không thấy sao?
*
B.B.
vâng ah. Cháu sẻ nghe bài hát đó trước khi cháu tìm những bài
hát khác.
Anhue Doan
Kế bên có nhiều bài hát khác nửa.
*
B.B.
vâng ah.cháu cảm ơn cô…lạy ơn Chúa Jesus đã cho cháu noi
chuyện với cô..Amen!
*
Anhue Doan
Chúa ở cũng cháu
nhớ cầu nguyện trước khi đi ngủ
nói chuyện như có Cha mình đứng trước mặt
bắt đầu bằng TRONG DANH CHÚA JESUS XIN CHA ______- xong nói
AMEN
*
B.B.
vâng ah.
*
NGÀY HÔM SAU:
B.B.
cô ơi..sao những khi cháu nghỉ về Chúa..cháu cứ muốn khóc..cảm
gíac rất muốn òa lên khóc..nhưng vì có mọi người ngồi bên cạnh
nên cháu kim nên không cho nước mắt chãy ra..
*
Anhue Doan

Cám ơn Chúa!
Có Chúa Thánh linh ở trong lòng làm con người cảm nhận mình
không xứng đáng nhận lãnh món quà lớn lao là Chúa Jesus chết
thay cho mình
Về nơi vắng vẽ khóc đi
Những giọt nước mắt đó Chúa thương
Vơi hết những tội lỗi của mình
Những người tin Chúa Jesus thật sự đều khóc nhiều lắm vì Chúa
Thánh Linh cảm động tấm lòng cứng cõi và họ khóc lóc ăn năn
mọi tội lổi được biến đổi để trở nên mềm mại, nhu mì, khiêm
nhường, yêu thương, bình an, vui vẻ, trung tín, tiếc độ.
Bông trái Chúa Thánh linh là có Ngài ngự trong lòng.
Hallelujah!
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Đối với người không biết đạo Chúa nhìn vào thì tưởng đạo nào cũng là đạo
Chúa Jesus, theo đạo nào cũng được. Nhìn kỷ sẽ thấy một sự khác biệt rất
to lớn trong hai giáo hội nầy. Nếu nói về nguồn gốc thì từ sau khi Chúa
Jesus về trời đạo Chúa có nguồn gốc từ Giáo Hội Công Giáo Roma. Nhưng đến
năm 1521, Martin Luther, một tu sĩ công giáo khởi phát cuộc cải cách tôn
giáo vì tìm thấy 95 điều giáo hội làm sai trong Kinh Thánh, tách rời ra
khỏi giáo hội Công giáo và thành lập Giáo Hội Luther, và sau đó nhiều
giáo hội Công Giáo tại Âu Châu cũng có nhiều người khác bắt đầu tách ra
khỏi giáo hội và lập ra nhiều giáo phái Tin Lành khác nhau. Phải có mấy
trang giấy mới viết cho đủ, nhưng dưới đây tôi sơ lượt một số điểm giống
nhau va những điểm khác nhau giữa hai đạo nầy.
I-NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU

-Họ xây cất nhà thờ thờ Chúa rất lớn nhìn bề ngoài giống nhau, có phần
hơi khác khi nhìn kỷ hơn, nhưng bên trong thì khác hẳn.

