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Gia Đình Việt Nam tại Malaysia xin được gửi đến các tơi tớ và con cái Chúa bài làm chứng của em Hồng Quang Thùy và bài thơ của em Nguyễn Đinh Hiếu để nói lên sự thay đổi
trong cuộc đời của các em. Chúng tôi sẽ lần lượt gửi thêm bài viết của các em.
Gia Đình Việt Nam tại Malaysia
Niềm Hạnh Phúc Của Tôi ! (MALAYSIA)
Thưa qúy vị và các bạn ! Khi nói đến niềm hạnh phúc thì chắc hẳn mọi người đều đã từng nghe, cho dù ta đã được, hoặc chưa từng một lần có được hạnh phúc.
Vâng! bởi từ “hạnh phúc“ thường dùng để chúc tụng nhau trong những buổi tiệc, buổi lễ mừng vui …hay nhất là trong những ngày xuân, ngày mà tất cả những người con đất Việt
chúng ta hân hoan đón mừng năm mới. Từ Hạnh Phúc nó còn là một kho báu vô giá, mà tất cả mọi người trên thế gian này đang nỗ lực hàng ngày hàng giờ để tìm kiếm nó. Nhưng
hkông phải cứ ai ra sức tìm kiếm nó thì đều được cả, có những người đã quá mệt mõi trên con đường đi tìm hạnh phúc, vì thế mà một số người đã thối trí và đi vào con đường
lầm lạc, thậm chí có người đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại. Số người còn lại họ tìm kiếm đến một lúc nào đó, và họ có trong tay những thứ như: có người yêu lý tưởng,
có công việc tốt, có nhiều tiền, có địa vị… hay họ rất thành công trên một lĩnh vực nào đó. Họ thấy hạnh phúc, và họ tưởng đây là niềm hạnh phúc thật sao? Cũng chẳng bao lâu
họ sẽ chán ngán những gì họ có… vì đã có người từng nói với tôi rằng : “ Ôi! Hạnh phúc là cái thùng không đáy.“ Họ lại muốn tìm cái gì khác và mới hơn kia! Cứ thế … cả đời
chỉ tìm kiếm, tìm đến khi trở về với cát bụi thì sao nhỉ ? thì cát bụi chỉ là cát bụi mà thôi! Đọc đến đây chắc có người tự hỏi : “thế thì ta phải làm gì trên cái thế gian
này nhỉ ?“ Vâng câu hỏi này thật khó trả lời phải không bạn?
Mỗi con người chúng ta được sinh ra và lớn lên đều có quyền tự do đi tìm và mưu cầu hạnh phúc cá nhân, đó là ước mơ, là chân lý không ai có thể chối cãi được. Nhưng có gì để
đảm bảo cho ta là chắc chắn sẽ được hạnh phúc ? Vâng! Nếu bây giờ có một cách, mà chắc chắn giúp bạn thực hiện được ước mơ “ hạnh phúc “ mà không chỉ được hạnh phúc ở những
ngày ta còn sống trên trần thế, mà là hạnh phúc đời đời thì bạn nghĩ sao ạ? Trước khi nói với bạn điều đó, tôi xin phép được tâm sự vài lời về cuộc đời tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo tại miền bắc Việt Nam. Bố mẹ tôi là giáo viên, mà giáo viên thỏi kỳ trước (năm 1975 ) thì bạn biết rồi đấy, nghèo, nghèo lắm.
Anh em chúng tôi vẫn thường nói đùa với nhau là “nghèo ổn định “. Lương ba cắc ba đồng của bố mẹ tôi không đủ để sống, mẹ tôi buộc phải nghỉ dạy học về quê làm ruộng và buôn
bán nhỏ, kiếm thêm tiền nuôi anh em chúng tôi. Thế rồi gia đình tôi cứ như vậy, sống theo thời gian trôi, rồi anh em chúng tôi cũng lớn lên và đi học. Thưa bạn! Cứ mỗi lần
nhắc đến chuyện học hành của tôi, là tim tôi lại nấc nghẹn. Từ khi qua đất Malaysia này, đã có không ít lần tôi khóc … khi nghĩ đến nó. Bởi trong đời học sinh của tôi, chính
tay tôi đã tự mình phá hủy nó. Từ nhỏ cho đến khi 16 tuổi tôi học cũng khá, đã từng đạt giải trong những lần thi học sinh giới cấp tỉnh môn vật lý. ến năm học cấp 3, tôi
cũng đã lớn hơn và phải lên tỉnh học. Đây là những ngày đầu tiên tôi xa gia đình, xa quê, xa cả người yêu nữa ( lúc ấy ở trong làng tôi cũng đã yêu thầm nhớ trộm một người
con gái ). Là một thanh niên nhà quê ở tuổi mới lớn, trong tôi khi ấy có biết bao là ước mơ đẹp, nào là mình phải chịu khó học để sau này làm một cái gì đó, trước hết là cho
mình, sau là góp phần sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước và xã hội nước nhà. Nhưng ở trên đời này không phải mọi sự đều theo ý muốn của ta, không phải
những gì ta không mong muốn mà nó lại không đến, và cái gì phải đến thì nó đã đến. Ở nơi thành thị đó ít lâu, tôi bắt đầu khám phá và tìm tòi nó dưới con mắt ngây ngô, dáng
vẻ chất phác của một chàng trai nhà quê. Tôi giao du với một số thanh niên con nhà giàu. Lúc đầu tôi còn e ngại không dám đi chơi với tụi chúng, vì nghĩ đến thân phận nghèo
hèn của mình. Nhưng tụi chúng lại rất thích chơi với tôi, bởi vì tuy rằng là một chàng trai nhà quê thật, nhưng lại có ít tài lẻ. Cuộc chơi thật vui vẻ, nào là karaoke, cà
fê, những buổi đi picnic, đá bóng cá độ, nhậu nhẹt, băng nhóm đánh lộn nhau … rồi tôi bắt chước tụi nó lao vào yêu, cặp bồ cho nó có dáng là sành điệu. Khi ấy tôi đã quên
hẳn những lời dặn dò của bố mẹ, không còn nhớ đến quê hương và cô gái nhỏ nhắn xinh xinh ở nơi làng quê yêu dấu nữa. Cứ thế mải mê, chìm đắm trong những cuộc chơi, bỏ bê
việc học hành. Tiền mà bố mẹ tôi dành dụm cho tôi đi học, tôi đã dùng nó vào những việc vô ích. Mỗi lần về xin tiền, bố mẹ tôi hỏi tại sao con học hết nhiều tiền thế, thì
tôi nói dối là : “À, lớp con là lớp chuyên mà, học thêm nhiều lắm, hơn nữa con phải mua nhiều sách nâng cao … nên tốn tiền.”
Tôi nhớ có một lần về xin tiền, cả nhà đã hết sạch tiền, bố tôi thì chưa đến kỳ lãnh lương. Tôi càu nhàu than phiền, với vẻ mặt khó chịu. Tôi đe là sẽ bỏ học, tôi biết trong
thâm tâm bố tôi, Ông rất sợ tôi bỏ học vì lúc nào ông cũng hy vọng ở tôi nhiều lắm. Bố tôi phải lật đật chạy ra bên lề đường để vay tiền một ông sửa xe đạp. Ông già sửa xe
đạp tốt bụng ấy đã vét sạch cái rương nhỏ đựng tiền được 200.000đ và đưa cho bố tôi mượn. Cái hình ảnh bố tôi lật đật chạy đi vay tiền một ông sửa xe đạp ở bên lề đường, để
cho tôi đi học ấy đã làm tôi xúc động. “ Ôi! bố ơi ! bố đã phải vất vả chịu bao khổ cực vì con, để tạo mọi điều kiện cho con đi học, mà bố đâu có biết con đã làm gì ở nơi
chốn thành đô. “ Khi ấy những tưởng tôi đã tỉnh ngộ để quay lại học hành cho tử tế, nhưng quay lại sao được, những ngày tháng xa đọa đó đã xóa sạch hết kiến thức trong đầu
tôi từ lâu rồi. Và cái điều thất bại trong đợt thi tuyển vào đại học là điều tất nhiên. Bạn bè tôi cùng trang lứa trong xã, đứa nào cũng có một điều gì đó để mà hy vọng, bởi
vì họ đã đậu vào những trường họ muốn. Còn tôi trở về quê, đi trên con đường làng quen thuộc ngày nào mà sao giờ nặng trĩu. Tôi thẫn thơ mơ màng về những ngày tháng êm đềm
thủa ấu thơ, thủa mới lớn, mới biết yêu, đặc biệt là đoá tình yêu mới chớm nở ở làng quê thơ mộng này, thật là đẹp. Ôi ! lòng tôi dưng dưng lệ. Tim tôi nhói đau vì tiếc,
tiếc những gì mình đã đánh mất … người mà tôi yêu thầm nhớ trộm thủa nào đã bỏ quê đi lấy chồng, bỏ lại tôi một mình thui thủi với những đêm trăng treo lơ lửng trên cầu, bắc
qua con kênh nuớc lững lờ trôi. Thời gian đó tôi sống ở quê không được bao lâu, tôi không chịu được cực khổ vì những công việc đồng áng ở quê, tôi không biết đi cày, gánh
lúa, dầm mưa giãi nắng… nhưng điều tồi tệ hơn là những ánh mắt kỳ thị của bà con hàng xóm, họ nhìn tôi và xì xào bàn ra tán vào, họ khinh bỉ tôi vì tôi là đứa con hư hỏng,
học đòi. Bạn bè trong xóm không ai dám chơi với tôi, vì họ nghi tôi hít heroin, bởi thân hình tôi lúc ấy tiều tụy lắm.
Rồi một buổi chiều tàn vắng người, ánh nắng còn rọi le xe chiếu qua những làn sóng lúa đang đương thì con gái, tôi đã một mình vai mang hành lý đi qua cánh đồng rồi tới bến
đò, qua sông và lên đường vào nam bằng một chuyến xe khách vắng người. Vô tới đất Sài Gòn, nơi mà trước kia người ta gọi là “ hòn ngọc cuả viễn đông. “ Tôi xin vào làm công
nhân ở một công ty chuyên sản xuất đế giày xuất khẩu, đồng lương cũng khá so với mức sống bình dân. Cuộc sống nơi trung tâm kinh tế của cả nước thật nhộn nhịp với bao điều
mới lạ hấp dẫn đang vẫy gọi. Đúng là các cụ có câu “ ngựa quen đường cũ “ chắc bạn cũng hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ ? Vâng “ bạn thế nào thì bè thế đó “ tôi lại chìm đắm
trong tối tăm của đời này, ăn chơi nhậu nhẹt, gái gú … bỏ bê công việc. Chẳng ít lâu sau tôi bị đuổi việc, và lại vai mang hành lý tiếp tục cuộc hành trình. Là một con người
không có lập trường, không có lý trí thì cho dù đi đâu, làm gì, sống ở chỗ nào thì cũng chẳng được lâu. Tôi cứ bị xã hội đưa đẩy, xua đuổi cho đến khi lên tận khu miềnđông
nam bộ ( vùng đất đỏ bazan màu mỡ ). Ở khu kinh tế mới này tôi đã đi làm mướn hết 2 năm, công việc mà tôi làm là: hái càfê, nhặt hạt điều, cạo mủ cao su … cứ ở đợ, làm mướn
( làm thuê ) hết nhà này rồi sang nhà khác. Làm được đồng nào là hết đồng ấy, vì khi ấy tôi nghiện rượu rồi. Cuộc đời thật là một bể khổ, sống không biết đến tương lai, khi
vào bất cứ cuộc chơi nào là chơi cho tới bến. Tôi cứ sống như vậy cho đến khi gặp được một gia đình người quen, người bà con với tôi. Họ thương tình tôi và giúp đỡ tôi qua
đất Malaysia này.
Những tưởng qua bên này kiếm được nhiều tiền, để có thể có ít vốn còn lo cho tương lai sau này. Nhưng không, công việc chúng tôi làm thật là buồn tẻ với đồng lương 18.5 RM /
ngày. Trong khi đó: 1 bao thuốc 5 RM, 1 chai rượu nhỏ 6.5 RM … chưa kể chi phí những sinh hoạt khác. Cứ mỗi khi chiều về chúng tôi ngồi leo lắt dưới những hàng cây của khu
chung cư già cỗi, với dáng vẻ buồn buồn như đang nhớ quê hương. Khuông mặt hiện lên những lo toan, những tính toán cho cuộc sống nơi đất khách quê người. Rồi tối đến anh em
lại hội tụ đầy đủ trong phòng, cùng những cuộc nhậu nhẹt say sưa, với những lời văng tục chửi thề … Tôi tự hỏi : cuộc đời mình càng ngày lại càng tồi tệ hơn như thế này sao?
Thưa bạn ! từ hoàn cảnh cuộc sống như vậy, nó đã làm cho con người ta mất đi lý trí, trong đầu chỉ nghĩ những chuyện xấu xa mà thôi. Những tính cách như nóng nảy, ganh ghét,
hay nói xấu sau lưng người khác … mà ta tạm gọi là “ích kỷ tiểu nhân “ hay “ích kỷ hại nhân“ thì cũng được. Đọc đến đây chắc có người thắc mắc là “ Ồ ! đây là niềm hạnh
phúc mà anh muốn kể cho tôi nghe hay sao? “ Vâng ! Xin bạn đừng nóng vội ! tôi sẽ nói điều đó cho ban nghe ngay sau đây.
Đang sống trong cảnh tối tăm như vậy, mà ta tạm gọi là “vũng bùn lầy của cuộc đời,“ Bỗng có một ngày, như có phép mầu nhiệm cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn, tôi hoàn toàn
như được sống lại với tâm hồn trắng trong, thanh thản … đó là nhờ vào những người luôn mang niềm vui và tình thương yêu tới cho mọi người, đó là các vị như : ba Đức, mẹ Lan,
anh Vinh và chị Thy… Đây là những người đã âm thầm lặng lẽ giúp đỡ anh chị em công nhân Vệt Nam qua lao động tại Malaysia này, trong vòng hơn 2 năm qua, kể từ khi “ Gia Đình
Việt Nam “ được thành lập. Lúc mới gặp họ, tôi cũng tự hỏi : Họ là ai nhỉ ? Tại sao họ lại tốt bụng như thế ? mình phải cảnh giác mới được! Nhưng qua thời gian tìm hiểu, tôi
đã thấy những việc họ làm, những con người tân tụy vì tình thương yêu, không quản ngại khó khăn để giúp đỡ anh chị em xa xứ, nhất là những người không may gặp phải rủi ro.
Rồi sau tôi mới biết họ là những người cơ đốc nhân, là những người đi rao giảng tin lành. Những việc làm ấy đã thể hiện đầy tình thương, sự ấm áp tình người. Với những bằng
chứng thực thể hiện trên đời sống của những người cơ đốc nhân, đã làm tôi xúc động, thật hiền lành tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người với mọi điều kiện có thể. Và niềm hạnh
phúc của tôi bắt đầu từ đây, tôi đã biết tin Chúa, tin rằng Ngài là Đấng tối cao bởi thông qua những lời Ngài dạy trong kinh thánh.
Thưa bạn! kể từ khi tôi tin Chúa, được nghe những lời dạy dỗ của chúa, cuộc đời tôi ngày càng tốt đẹp hơn, những tính cách xấu xa đã mất đi và thay vào đó là những niềm vui,
niềm hạnh phúc. Tất cả những tội lỗi mà tôi mắc phải đã được tha thứ, và tôi nguyện từ nay sống tốt đời, đẹp đạo, biết yêu thương gia đình, yêu thương bạn bè và những người
xung quanh, cố gắng làm việc và lo cho tương lai sau này … Hãy đến với Ngài bạn ơi! Bạn cũng sẽ được hưởng chung cái niềm vui, niềm hạnh phúc mà Chúa chắc sẽ ban cho bạn,
như Ngài đã ban cho tôi. Có lẻ dòng tâm sự của tôi ít nhiều cũng là nỗi niềm của riêng bạn chăng? Những thất bại, những ưu tư, những chán chường, những lần rượu chè be
bét…rồi sẽ đi về đâu? Tôi đã tìm được định hướng! Tôi đã tìm được lý tưởng! Tôi đã tìm được hạnh phúc thật! Còn bạn thì sao?
Cho dù bạn là ai! bạn đang làm gì, quá khứ và hiện tại của bạn có ra sao thì Chúa vẫn yêu thương bạn! Bạn chỉ cần tin nhận và mở lời mình đón Ngài vào lòng, Chúa sẽ làm thay
đổi lòng bạn, ban phước cho bạn, bạn sẽ thấy thỏa lòng và cuộc sống của bạn sẽ vô cùng ý nghĩa!
Chắc chắn bạn sẽ có được cuộc sống tràn đầy hạnh phúc!
Hoàng Quang Thùy
Pekan Nanas
THÁNG MƯỜI HAI
Tháng mười hai ơi ! là tháng mười hai,
Thuở xưa tháng mười hai ru hỏi!
Mẹ thương con đêm nằm thao thức,
Tay mẹ gầy, bụng đói vẫn đưa nôi.
Tháng mười hai ! Tháng mười hai tiếp nối,
Tôi lớn theo năm tháng từng ngày.
Đời mẹ nghèo mặc áo vá vai,
Nhường cho con áo lành đi học,
Thỏi gian trôi khiến tóc mẹ bạc phai.
Tháng mười hai này con ở phương xa,
Đến đây con được học điệu dân ca,
Mà ngày xưa mẹ thường ru con ngủ,
Giờ vắng mẹ con có Chúa ở cùng.
Tháng mười hai ơi! là tháng mười hai,
Chúa đến dương trần trong máng cỏ đơn sơ.
Để yêu thương thay vạn lời để nói,
Con đến bên Ngài ấm áp thân thương.
Tháng mười hai tiếp nối tháng mười hai.
Con nhớ áo mẹ sắn vai vùng quê ngoại.
Con thương Chúa xuống trần chịu chết thay con.
Ôi thật bao la tình mẹ con và tình Chúa.
Nguyễn Đình Hiếu
Ralco Plastic,No 7 Jln Bistari 2, Tmn Jaya Mas, Johor Bahru
(Quê Hà Nội)

CHÚA GIÊ-XU THẬT SỰ ĐÃ SỐNG
LẠI

BẠN Ở ĐÂU TRONG CÕI ĐỜI ĐỜI?
BẠN Ở ĐÂU TRONG CÕI ĐỜI ĐỜI?

Sự cứu chuộc đời đời là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
Dù chúng ta có thành công đến đâu cũng là vô nghĩa nếu chúng

ta bị hư mất linh hồn trong Hỏa ngục; chúng ta mất tất cả.
Trong Ma-thi-ơ 16:26, Đức Chúa Jesus phán, “Người nào nếu được
cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì ngươi
lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” Không có cái gì trên thế
gian này xứng đáng để chúng ta phải mất linh hồn mình.

Linh hồn chúng ta đáng giá hơn nhiều so với cả thế gian và mọi
thứ trong nó. Linh hồn chúng ta là phần sẽ tiếp tục sống và đi
vào cõi đời đời. Đức Chúa Jesus phán về cõi đời đời như sau
“Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người
công bình sẽ vào sự sống đời đời.” (Ma-thi-ơ 25:46). Chịu hình
phạt đời đời trong Hỏa ngục và cuộc sống đời đời trên Thiên
đàng đều kéo dài đời đời, không có sự kết thúc. Chúng ta không
thể chấp nhận bị mất linh hồn mình và bị phạt đời đời trong
ngọn lửa của Hỏa ngục, vì hình phạt sẽ không bao giờ kết thúc.

Về cõi đời đời, chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai nơi:
Thiên đàng hay Hỏa ngục. Thiên đàng thật tuyệt vời, chúng ta
thậm chí không thể tưởng tượng nổi Thiên đàng như thế nào
nhưng Đức Chúa Jesus có phán “kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ
7:14). Thiên đàng được Đức Chúa Jesus miêu tả rằng có rất
nhiều chỗ ở (Giăng 14:1-3). Trong Khải huyền 21:4, có chép
“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự
chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì
những sự trên đã qua rồi.”. Thiên đàng thật không thể miêu tả
nổi, vì “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa
nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn những điều ấy cho
những ai yêu mến Ngài.” (Cô-rinh-tô I 2:9).

Hỏa ngục thì trái ngược với Thiên đàng. Hỏa ngục thật khủng
khiếp đến nỗi chúng ta không thể nào hiểu thấu được sự tra tấn
kinh hoàng như thế nào với tiếng khóc lóc, than vãn và nghiến
răng không dứt (Ma-thi-ơ 8:12). Đức Chúa Jesus phán “kẻ vào đó

cũng nhiều” (Ma-thi-ơ 7:13). Những người vào đó sẽ bị “quăng
xuống hồ lửa và diêm…chúng nó sẽ chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho
đến đời đời.” (Khải huyền 20:10). Người nào kết thúc đời mình
trong Hỏa ngục chỉ có thể tự oán trách chính mình. Chính họ đã
chọn con đường đi vào đó.

Cả Thiên đàng và Hỏa ngục đều tồn tại đời đời (Ma-thi-ơ
25:46). Cả hai đều kéo dài đời đời. Đại đa số người đang sống
một cuộc sống như thể họ không tin có cuộc sống đời đời. Satăng đã khiến họ có một trạng thái tự mãn. Để chúng ta có thể
chắc chắn mình sẽ không vào Hỏa ngục mà sẽ lên Thiên đàng,
chúng ta phải “chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và lựa
chọn mình” (Phi-e-rơ II 1:10).

Nếu hôm nay bạn chết bạn có chắc chắn, không một chút nghi ngờ
rằng bạn sẽ lên Thiên đàng không? Chúng ta sẽ không lên Thiên
đàng do ngẫu nhiên. Đây là một câu hỏi mà chúng ta sẽ không
thể chịu đựng nổi nếu chúng ta quyết định sai, vì đời đời là
vĩnh cửu. Đến một ngày nào đó từng người trong chúng ta sẽ
biết được câu trả lời thực sự cho câu hỏi này, “vì chúng ta
hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:10).
Từng người trong chúng ta đều có hai cuộc hẹn đã xác định và
chúng ta chắc chắn phải thực hiện. Đó là “Theo như đã định cho
loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ
9:27). Hai cuộc hẹn này: cái chết và sự phán xét không thể bị
hủy bỏ; chúng ta phải thực hiện chúng.
Kinh Thánh chép, “Có một con đường coi dường chánh đáng cho
loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.”
(Châm ngôn 14:12). Cảm giác hay suy nghĩ của chúng ta không
phải lúc nào cũng đúng và đáng tin cậy, mà chỉ có Kinh Thánh
mới là đúng vì là lời của Thượng-đế. Chúng ta không được mắc
sai lầm về sự cứu chuộc đời đời của chúng ta khi đi theo điều
“coi dường như chánh đáng” đối với chúng ta, hay do chúng ta

“cảm thấy trong lòng”. Chúng ta không có cơ hội thứ hai trong
Ngày Phán Xét để làm lại cho đúng. Chúng ta phải làm đúng ngay
trong cuộc đời này. Trong A-mốt 4:12, chúng ta đã được phán
bảo “khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi”. Trong Ngày Phán
Xét, chúng ta hoặc đã sửa soạn hoặc chưa sửa soạn. Thiên đàng
là một nơi đã sửa soạn cho người đã sửa soạn. Chúng ta không
thể hy vọng hay mong ước con đường của chúng ta sẽ dẫn lên
Thiên đàng.

Đức Chúa Trời không muốn một ai bị hư mất. Đức Chúa Trời “muốn
cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” (Ti-mô-thê I
2:4), nhưng đa số người sẽ bị hư mất đời đời. Trong Ma-thi-ơ
7:13-14, Đức Chúa Jesus đã cảnh báo chúng ta “hãy vào cửa hẹp,
vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó
cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ
kiếm được thì ít.” Đây không phải là một ý tưởng vui mà nó
khiến tôi phải chú ý. Đức Chúa Jesus phán đại đa số người sẽ
kết thúc bằng sự hư mất đời đời trong Hỏa ngục và chỉ có ít
người được cứu. Thật đáng buồn, đại đa số người đang đi trên
con đường khoảng khoát dẫn đến hình phạt đời đời mà không hề
nhận biết. Chúng ta phải suy nghĩ thật nghiêm túc lời cảnh báo
này của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jesus phán, “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức
Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các
ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33). Ưu tiên số một của
chúng ta trong cuộc đời này phải là lên Thiên đàng và ở với
Đức Chúa Trời mãi mãi. Không có điều gì quan trọng hơn điều
này. Chúng ta không thể để mất Thiên đàng. Nhưng tất cả chúng
ta đều phải chọn lựa nơi nào chúng ta sẽ sống đời đời. Chỉ có
một cách, để hiểu được đời đời là lâu như thế nào, chúng ta
hãy nghĩ rằng sau khi chúng ta đã ở trên Thiên đàng hay Hỏa
ngục hàng tỷ năm, cõi đời đời cũng chỉ mới bắt đầu.

Mọi thắc mắc hay muốn biết làm cách nào để được lên thiên đàng
xin liên lạc chúng tôi.

Hội Thánh Báp Tít Đức Tin
9733 Plaza Rd, Ext
Charlotte, NC 28277
Mục sư:

Chương Thanh Hải

DT: 704-905-3444

Chúa giữ tôi còn sống vì một
lý do
Chúa giữ tôi còn sống vì một lý do
Lời chứng của David Nget , dịch từ tậ
p san Voice của Singapore
No. 4

Với tấ
t cả những gì mà tôi đã làm sau nhiề
u năm tháng, nhiề
u
lầ
n tôi tự hỏi tại sao Chúa lại gìn giữ mạng số
ng của tôi như
vậ
y . Từng bước từng bước, trải qua chặng đường còn lại của
cuộ
c đời tôi đi theo Ngài, Chúa bộ
c lộ ý nghĩa thậ
t sự của
tình yêu.
Tôi được sinh ra ngay khi Khmer Đỏ chiế
m lấ
y Cambodia vào năm
1975. Sự hỗ
n loạn ở khắp mọi nơi. Sự bức hại thành phầ
n trí
thức lan tràn.
Cả cha và mẹ tôi đề
u bị bắt tới hai trại lao độ
n g tậ
p trung
khác nhau và tôi bị bỏ lại mộ
t mình cho bà nộ
i . Bà luôn nói
với tôi rằng, tôi là mộ
t trong những đứa trẻ may mắn hiế
m hoi
số
ng sót trong suố
t thời kì hỗ
n loạn.
Sau chiế
n tranh, từ năm 1979 tới năm 1984, gia đình tôi số
ng
dưới chế độ cộ
ng sản. Nhiề
u ngày, đạn bay loạn xạ cho tới tậ
n
đêm khuya giữa Khmer Đỏ và lính Viê
̣t Nam. Mộ
t đêm nọ, Khmer Đỏ
đế
n làng và nả súng bazooka vào căn nhà của của chúng tôi và
phá huỷ mọi thứ. May mắn thay, cả gia đình đề
u núp dưới tầ
ng
hầ
m nên không ai bị giế
t.
Sau biế
n cố tan thương đó, cha tôi quyế
t định phải đi tìm mộ
t
tương lai tố
t hơn cho gia đình mình. Ông từng là giáo viên,
mộ
t người được kính trọng trong ngôi làng của chúng tôi. Ông
dồ
n hế
t can đảm để đưa cả gia đình vượt qua nhiề
u cánh đồ
ng
đầ
y mìn, bặng qua rừng rậ
m và sông lớn. Cha tôi không phải là
người bơi giỏi nhưng ông cố hế
t sức nắm lấ
y từng người trong
gia đình, vậ
t lộ
n với con sông để đưa chúng tôi sang bờ bên
kia, gầ
n với biên giới Thái Lan.

Từ 1984 – 1986, chúng tôi số
ng như những người tị nạn bấ
t hợp
pháp tại biên giới Thái Lan. Chúng tôi đã chứng kiế
n nhiề
u
người bị sỉ nhục, lạm dụng tình dục và bị giế
t hại cách tàn
bạo. Thêm vào đó, chúng tôi lại nghe nhiề
u câu chuyê
̣n kinh
khủng về số phậ
n của những người tị nạn Cambodia bị bắt bởi
lính Thái Lan. Những tin tức khủng khiế
p đó đã thúc đẩ
y sự can
thiê
̣p của liên hiê
̣p quố
c. Và kế
t quả là gia đình tôi được công
nhậ
n tình trạng tị nạn hợp pháp bởi liên hiê
̣ p quố
c vào năm
1987.
Chúng tôi thậ
t được phước khi hộ
i thánh tại tiểu bang
Connecticut, Hoa Kỳ bảo lãnh cho gia đình chúng tôi đế
n Granby
vào năm 1988. Từ đó, chúng tôi bắt đầ
u có cuộ
c số
ng ổ
n định
tại Granby, Connecticut, và tôi được học tậ
p rấ
t tố
t dưới sự
hướng dẫ
n của những giáo viên tuyê
̣t vời tại đây. Tuy nhiên,
gia đình của tôi lại không quen với khí hậ
u lạnh tại đây và di
chuyể
n xuố
ng California.
Cha mẹ tôi làm viê
̣c vấ
t vả suố
t ngày đêm, 15 tiế
ng mộ
t ngày, 7
ngày 1 tuầ
n dành dụm tiề
n để mở công viê
̣c làm ăn riêng của gia
đình.
Cô đơn, tôi bắt đầ
u đàn đúm với đám bạn và phầ
n lớn trong số
họ đế
n từ những gia đình đổ vỡ. Chúng tôi đã làm những viê
̣c
điên rồ để được sự tôn trọng, tình yêu và ngưỡng mộ của những
người xung quanh. Vì vậ
y , tôi học hành chẳng ra gì và luôn
luôn dính vào những rắc rố
i.
Cha mẹ tôi thì không ngớt cãi cọ và gây gỗ
. Hầ
u như họ tránh
giao thiê
̣p với bạn bè. Họ cảm thấ
y xấ
u hổ vì tôi. Họ cứ đem
tôi ra so sánh với những đứa con của bạn bè họ và nhai đi nhai
lai viê
̣c họ cảm thấ
y tôi vô dụng như thế nào. Tôi thậ
t sự chán
ghét cuộ
c số
ng gia đình. Cha tôi thì đánh tôi mỗ
i khi ông nhậ
n
được báo cáo về những viê
̣ c làm của tôi. Tôi chẳng cảm nhậ
n
được tình yêu hay niề
m vui tại nhà. Ngược lại, tôi tìm thấ
y
tình yêu, và sự hứng thú từ những người bạn. Và tôi bắt đầ
u
vui chơi càng hơn với đám bạn đó.

Để có được sự cảm thông,
huynh đê
̣, tôi bắt đầ
u nói
trẻ mồ côi. Vì vậ
y mà tôi
nhậ
n. Cuộ
c đời tôi cứ trôi

tình yêu và
dố
i với đám
được bạn bè
qua như vậ
y

nổ lực chiế
m được tình
bạn rằng tôi là mộ
t đứa
và gia đình của họ chấ
p
trong vòng 3 năm.

Mộ
t buổ
i tố
i nọ, khi tôi đã phê ma tuý, tôi vào phòng tắm để
tắm rửa. Độ
t nhiên tôi nhìn thấ
y mộ
t khuôn mặt thậ
t kinh khiế
p
của ma quỷ cố gắng nhậ
n chìm tôi xuố
ng bồ
n tắm.
Quá sợ hãi và nghĩ rằng mình sắp chế
t. Độ
t nhiên tôi nghe văng
vẳng giọng nói của cha tôi: “Tao đã hy sinh mọi thứ để cho mầ
y
mộ
t tương lai tố
t đẹp!” Tôi bậ
t dậ
y, trầ
n như nhộ
ng, chộ
p lấ
y
ma tuý chạy ra khỏi phòng tắm và kể cho các bạn điề
u gì đã xảy
ra. Tôi cũng thú nhậ
n sự lừa dố
i của mình. Đám bạn của tôi đề
u
bị shock.
Tôi cảm thấ
y xấ
u hổ sau khi thú tộ
i và kể cho họ nghe về hoàn
cảnh gia đình mình. Từ đó, tôi bắt đầ
u tránh né tụi nó. Tôi
chuyể
n sang mộ
t trường trung học khác và tố
t nghiê
̣p trung học
tại đó.
Nhưng phầ
n đáng buồ
n nhấ
t là khi tôi lớn lên, tôi đã mấ
t đi
mộ
t vài người bạn trong số họ. Mộ
t số thì bị tai nạn giao
thông, số khác thì bị giế
t và mộ
t người thì thậ
m chí đã tự tử.
Sau khi tố
t nghiê
̣p trung học, tôi phụ gia đình mở mộ
t cửa hàng
bán donut. Tôi đi học vào buổ
i tố
i và gặp mộ
t nhóm bạn mới tại
đây. Họ giới thiê
̣ u tôi với những trò chơi cá cược. Tôi cảm
thấ
y thích thú những trò chơi cờ bạc này và ngay lậ
p tức tôi
bị chứng nghiê
̣ n cảm giác hưng phấ
n khi phấ
n khích hoặc hồ
i
hộ
p, sợ hãi của những trò chơi cá độ
.
Tôi bắt đầ
u bộ
c lộ bản thân qua những trò cờ bạc khác nhau.
Dầ
n dầ
n, tôi trở nên nghiê
̣n nặng.
Phầ
n 2
Rồ
i thì cũng tới lúc cha mẹ tôi dành dụm được đủ tiề
n để mua
nhà nhưng tôi đã nướng sạch số tiề
n đó cho cờ bạc. Cha tôi
thậ
t sự tức giậ
n và đổ hế
t mọi giậ
n dữ lên mẹ tôi. Tôi cảm
thấ
y căm hậ
n và kinh tởm chính bản thân mình. Khi mọi chuyê
̣n

đã lắng xuố
ng, tôi muố
n được tới Chico để theo đuổ
i viê
̣c học
hành.
Vui mừng vì thấ
y tôi quyế
t tâm làm lại cuôc đời, cha tôi thậ
m
chí không đắn đo suy nghĩ, ông cho tôi tấ
t cả số tiề
n học phí
của cả 1 năm học. Trên đường tới Chico, tôi lại đút tiề
n vào
casino và toàn bộ tiề
n học phí đã không cánh mà bay. Mấ
t mát,
tuyê
̣t vọng, tôi bỏ trố
n mộ
t năm rưỡi mà không hề cho cha mẹ
hay biế
t tôi đang ở đâu. Cha mẹ tôi rấ
t đau khổ
, họ e rằng sẽ
không còn gặp lại tôi nữa.
Mộ
t ngày kia, cảm thấ
y số phậ
n đen bạc và quá nhớ gia đình,
tôi gọi điê
̣n thoại về nhà chỉ để được nghe giọng nói của họ.
Cha tôi hét tên tôi lên rồ
i gục xuố
ng khóc nức nở. Ông rấ
t vui
mừng vì biế
t rằng tôi còn số
ng. Ngay lậ
p tức ông mua ngay vé
máy bay chuyế
n sớm nhấ
t để tới thăm tôi. Cha tôi thậ
m chí
không còn giậ
n tôi nữa. Vài tháng sau, ông đềnghị tôi quay về
số
ng với gia đình và khuyên tôi nên làm lại công viê
̣ c kinh
doanh của mình. Tôi quyế
t định trở về California và mở mộ
t cửa
hàng mua bán café. Công viê
̣c làm ăn của tôi rấ
t thuậ
n lợi. Tuy
nhiên, tôi vẫ
n không thể khước từ sự cám dỗ đỏ đen và ngày
càng lún sâu vào nghiê
̣n ngậ
p cờ bạc đế
n nỗ
i phải mắc nợ những
nhà cung cấ
p café. Thêm mộ
t lầ
n nữa, tôi chạy về với cha xin
sự cứu giúp.
Bó tay trước tình trạng của tôi, cha tôi đem tôi tới mộ
t vài
đề
n thờ và cầ
u khấ
n cho tôi được tố
t hơn. Nhưng điề
u đó chẳng
ích lợi gì. Cứ mỗ
i lầ
n ông trả nợ cho tôi xong, ông lại van
nài, thậ
m chí quỳ xuố
ng xin tôi từ bỏ cờ bạc. Tôi chố
ng chế
rằng tôi sẽ tiế
p tục chơi cho tới khi thắng để trả hế
t số tiề
n
nợ ba tôi. Nhưng hậ
u quả là nó dẫ
n tôi ngày càng gầ
n hơn với
địa ngục.
Nhiề
u lầ
n tôi đã có ý định tự tử để chấ
m dứt sự khố
n khổ này
nhưng sợ rằng nó sẽ còn làm cho gia đình tôi càng thêm đau khổ
đã ngăn tôi lại.
Tại Arizona, tôi đã gặp mộ
t người con gái tuyê
̣ t vời từ

Singapore. Chúng tôi giữ chặt liên lạc qua email và điê
̣n
thoại. Mố
i quan hê
̣ của chúng tôi được đơm bông kế
t trái từ khi
cô ấ
y sang California để thăm tôi. Chúng tôi cảm thấ
y yêu nhau
thắm thiế
t. Mộ
t năm sau, tôi đi đế
n quyế
t định phải có bằng
được cô gái này trong cuộ
c đời.
Tuy nhiên, cô ta không hề biế
t gì về sự nghiê
̣n ngậ
p đỏ đen của
tôi. Đố
i với cô ta, tôi là mộ
t nhà kinh doanh trẻ tuổ
i, thành
đạt và đẹp trai (lúc đó tôi vẫ
n còn nhiề
u tóc
) Tôi quyế
t
định giữ kín bí mậ
t của mình vì sợ rằng sẽ mấ
t cô ta.
Sau khi kế
t hôn, cuộ
c số
ng của tôi dường như tố
t đẹp hơn.
Chẳng lâu sau, hai con của tôi, Victor và Victoria ra đời.
Trong mộ
t vài năm, tôi cảm thấ
y rấ
t hạnh phúc về hôn nhân của
mình. Army đã giúp tôi rấ
t nhiề
u trong viê
̣c kinh doanh. Cô ấ
y
là bạn cùng làm viê
̣c tố
t nhấ
t của tôi, luôn luôn ở bên cạnh
tôi trong những lúc công viê
̣c khó khăn hay thuậ
n lợi.
Chúng tôi mở rộ
ng công viê
̣c kinh doanh thêm mộ
t vài cửa hiê
̣u
nữa. Cùng với sự phát đạt của công viê
̣ c, tôi nắm trong tay
càng nhiề
u tiề
n mặt hơn và bắt đầ
u thèm khát cảm giác kích
thích hưng phấ
n của bài bạc. Tôi nói dố
i với vợ tôi rằng tôi
tiêu tiề
n vào các giải thi thấ
u thể thao chứ không phải đỏ
đen.
Sau nhiề
u lầ
n cô ta không thể tìm ra tôi, cuố
i cùng cô ta cũng
bắt được tôi tại casino. Cuộ
c số
ng chúng tôi bắt đầ
u có những
cuộ
c cãi cọ. Nhiề
u lầ
n Army tỉnh giấ
c lúc nữa đêm và van xin
tôi hãy từ bỏ cờ bạc.
Sự nghiê
̣n ngậ
p và lừa dố
i của tôi càng trở nên tồ
i tê
̣. Tôi đố
t
hế
t tiề
n tiế
t kiê
̣m của cả hai vợ chồ
ng vào sòng bạc để vợ tôi
khóc ròng.
Army đã không chia sẽ vấ
n đề của tôi cho gia đình, cô ta lo sợ
họ sẽ thấ
t vọng về tôi. Suố
t những năm tháng đó, cứ mỗ
i lầ
n
cãi cọ, tôi lại đề nghị cô ta li dị. Nhưng bây giờ tôi cám ơn
Chúa vì cô ta đã không bỏ cuộ
c.

Mộ
t ngày kia, vợ tôi đề nghị tôi tham gia vào mộ
t nhóm cai
nghiê
̣n cờ bạc. Tôi đã thậ
t sự muố
n tìm kiế
m sự giúp đỡ. Nhưng
cuố
i cùng nhóm đó cũng rã đám vì chính người lãnh đạo đã quay
lại với cờ bạc.
Phầ
n 3
Mộ
t hôm, Danny, người mà tôi đã tư vấ
n cho anh về công viê
̣c
kinh doanh café mời tôi đi ăn tố
i tại nhà hàng Brazil. Thậ
t ra
đó là buổ
i ăn tố
i của các doanh nhân cơ đố
c với nhau. Tôi được
cảm độ
ng khi nghe mộ
t doanh nhân chia sẻ về những biế
n cố xảy
ra trong đời, cũng giố
ng như tôi, và làm thế nào Chúa đã thay
đổ
i cuộ
c đời anh. Danny tiế
p tục mời tôi tham dự mộ
t buổ
i hộ
i
nghị của các doanh nhân cơ đố
c tại Pleasanton. Tại đó tôi càng
được Chúa đụng chạm vào lòng hơn nữa khi nghe các anh em kểvề
cuộ
c đời của mình.
Đêm nọ, khi mộ
t mình trong phòng ngồ
i xem bộ phim “Sự Khổ Nạn
Của Chúa Jesus”, tôi cảm thấ
y mình ghê tởm như những người
lính La Mã bài bạc ngay dưới chân Chúa Jesus đang bị treo trên
thậ
p tự giá. Tới sáng chủ nhậ
t , là ngày diễ
n ra trậ
n đấ
u
Superbowl. Tôi đã cá cược mộ
t số tiề
n lớn cho trậ
n đấ
u này.
Thế nhưng, anh Danny cứ liên tục gọi tôi đi đế
n nhà thờ vì tôi
đã hứa với anh trước đây.
Vợ tôi hố
i thúc tôi đi gặp Danny. Mộ
t cách miễ
n cưỡng, tôi đi.
Ngay lúc đôi bước chân vào nhà thờ, hộ
i chúng đang hát bài Ân
Điể
n Lạ Lùng (Amazing Grace). Tự dưng, hai dòng nước mắt lăn
dài trên má tôi. Tôi quỳ xuố
ng và dâng cuộ
c đời mình cho Chúa.
Tôi đã từng cảm thấ
y thậ
t xấ
u hổ với những tộ
i lỗ
i của mình
nhưng bây giờ, Chúa Jesus bằng lòng gánh lấ
y hế
t tộ
i lỗ
i của
tôi trên cây thậ
p tự giá.
Mộ
t vài tháng sau, tháng 6 năm 2006, tôi được làm lễ báp-tem.
Gia đình tôi vui mừng khôn xiế
t vì Chúa đã làm phép lạ cấ
t ra
khỏi tôi sự nghiê
̣n ngậ
p đỏ đen mộ
t cách kinh ngạc.
Tôi tham gia vào mộ
t chuyế
n đi truyề
n giáo với hộ
i thánh First
Congregational Baptist từ Oakland sang Cambodia hai tuầ
n. Đó

là chuyế
n về thăm quê hương đầ
u tiên từ ngày tôi sang định cư
tại Hoa Kỳ.
Tôi bị xúc độ
ng mãnh liê
̣t bởi những gì mình thấ
y. Tấ
t cả giố
ng
như chiế
u lại bộ phim về cuộ
c số
ng của tôi những ngày tại
Cambodia. Tôi nhìn thấ
y nhiề
u trẻ em lem luố
c mũi chảy khụt
khịt, đào bới những đố
ng rác và cả những em phải làm mại dâm
nữa. Đáng lẽ tôi cũng cùng chung mộ
t số phậ
n như thế
. Và tôi
nhậ
n ra sự tố
t lành của Chúa cho tôi. Chúa đã đem tôi ra khỏi
nơi tố
i tăm. Tôi thậ
t ngạc nhiên vì Chúa đã giữ gìn cuộ
c số
ng
của tôi sau những gì đã xảy ra.
Tôi xin Chúa tha thứ vì tôi đã không biế
t quý trọng những ơn
lành mà Ngài ban cho tôi. Lòng thương xót và ân ân điể
n của
Chúa thậ
t lớn lao, lạ lùng tôi không thể nói nên lời.
Chuyế
n đi truyề
n giáo đã làm thay đổ
i cuộ
c đời tôi. Dù biế
t
tôi được Chúa chọn lựa nhưng tôi cứ tự hỏi rằng làm sao mà
mình lại được khác biê
̣t đố
i với những người Cambodia đó. Lý do
nào Chúa đã chọn tôi giữa những người Cambodia kia vẫ
n là mộ
t
bí ẩ
n.
Bởi ân sủng của Chúa, Ngài đem gia đình tôi đế
n Singapore. Tôi
bắt đầ
u gia nhậ
p vào hộ
i doanh nhân cơ đố
c tại đây, chi hộ
i
Suntec City. Qua những buổ
i nhóm họp, tôi được gặp gỡ những
anh em tuyê
̣t vời. Tôi được giới thiê
̣u với ông Khoo Oon Theam,
chủ tịch hiê
̣p hộ
i doanh nhân cơ đố
c Singapore. Chúa đã ban cho
tôi mộ
t người cha thuộ
c linh để linh hướng tôi ngày càng hiể
u
biế
t về Chúa và tăng trưởng đời số
ng thuộ
c linh. Tôi cũng được
báp-tem bằng Đức Thánh Linh tại đây. Từ đó, những điề
u mới mẻ
xảy ra trên cuộ
c đời tôi đề
u phản chiế
u tình yêu sâu đậ
m của
Cha thiên thượng. Gia đình tôi bắt đầ
u tham gia phục vụ Chúa
tại Á châu.
Chúa đã
lỗ
i như
hai đứa
tôi. Cô

chấ
p nhậ
n tôi vì chính tôi, bấ
t luậ
n tôi xấ
u xa tộ
i
thế nào. Chúa đã ban cho tôi mộ
t người vợ vĩ đại và
con tuyê
̣t vời. Vợ tôi luôn luôn bên cạnh và khích lê
̣
ấ
y không bao giờ nhìn lại quá khứ mà chỉ nhìn về tương

lai tố
t đẹp mà Chúa đã hoạch định cho chúng tôi.
Thỉnh thoảng, tâm trí của tôi chợt nghĩ về quá khứ, tôi nhậ
n
ra tôi đã tàn nhiề
u như thế nào. Nhưng vợ tôi không bao giờ
tính toán những điề
u đó vì cô ấ
y yêu tôi.
Nhưng điề
u đó làm tôi dày vò và càng thấ
y khó có thể yêu được
chính bản thân mình. Cô ta nói với tôi rằng tấ
t cả những gì đã
qua đã được Chúa biế
n đổ
i và khích lê
̣ tôi đọc Kinh Thánh, xây
dựng mố
i quan hê
̣ sâu nhiê
̣m với Chúa.
Tuy vậ
y, trong suố
t những năm đầ
u theo Chúa, tôi vẫ
n còn tranh
chiế
n với chính mình rằng tôi là mộ
t tộ
i nhân. Cho dù Chúa đã
tha thứ cho tôi nhưng chính tôi không thể tha thứ cho bản thân
mình. Những tộ
i lỗ
i tôi đã phạm, những đau đớn tôi gây ra cho
gia đình, sự so sánh, sự khước từ và định tộ
i bởi những người
bà con và cả những lời nói của cha tôi trước đây đã là mộ
t vế
t
cắt sâu vào lòng tự trọng của tôi.
Tôi thậ
t sự không thoải mái với chính mình. Tôi cảm thấ
y lòng
tự trọng của mình bị hạ thấ
p và số
ng trong cảm giác sợ hãi,
không thoải mái khi tiế
p xúc với mọi người. Tôi tranh chiế
n
với bản thân đểtìm sự bình an và đôi khi cảm thấ
y thậ
t khó để
làm mộ
t cơ đố
c nhân tố
t. Quả là 1 thách thức để tiế
p tục số
ng
cuộ
c đời của mộ
t người được biế
n đổ
i. Tôi vẫ
n còn trong sự
tranh chiế
n cho đế
n khi nhậ
n khải thị từ Chúa đã dẫ
n tôi đế
n
sự biế
n đổ
i hoàn toàn.
Tháng 5 năm 2009, tại đại hộ
i doanh nhân cơ đố
c Malaysia, tôi
được mời để làm chứng về cuộ
c đời mình. Tôi thậ
t sự hoảng sợ
và cảm thấ
y không thoải mái để làm viê
̣ c này. Tôi không dám
nhìn thẳng vào mắt mọi người bởi vì vẫ
n còn xấ
u hổ về những
viê
̣c mình đã làm. Thỉnh thoảng mộ
t giọng nói rít lên bên tai
tôi, nó nói với tôi rằng tôi là mộ
t kẻ cờ bạc, chẳng có gì tố
t
đẹp và vô dụng…Tôi kể điề
u này cho Papa Koo và ông ta chỉ cho
tôi xem Ê-sai 43:4 “Vì ta đã coi ngươi là quí báu, đáng
chuộng, và ta đã yêu ngươi”. Papa Koo bảo tôi rằng trong cuộ
c
đời có 3 thứ: facts, lies and truths.

Facts cho biế
t tôi là ai, lies nói với tôi rằng tôi chẳng là
ai cả và truth là Chúa yêu tôi và chấ
p nhậ
n tôi cho dù tôi là
ai.
Khi nghe những lời này, lậ
p tức tôi nhậ
n ra tấ
t cả những xiề
ng
xích của sự tự định tộ
i và những áp lực tôi mang bấ
y lâu nay
bị bứt đứt bởi Chúa. Tôi được tự do. Tôi cảm nhậ
n tình yêu
thậ
t sự từ nơi Chúa và nhậ
n lấ
y ân tứ của sự bạo dạn, mạnh mẽ.
Nỗ
i sợ hãi khi nói chuyê
̣n với đám đông biế
n mấ
t, tôi sẵn sàng
để kể cho mọi người về cuộ
c đời của mình.
Từ đó trở đi, tôi luôn công bố rằng tôi là mộ
t tạo vậ
t mới
trong Đấ
ng Christ. Tôi là mộ
t con người mới, không còn là
David Nget cũ nữa. Tôi tìm thấ
y con người mới của mình trong
Chúa.
Ê-sai 43:18-19 “Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời
trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay;
các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường
trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc”
Tôi nhậ
n ra cuộ
c số
ng không chỉ là bám víu vào quá khứ. Chúa
ban cho tôi mộ
t hy vọng mới, mộ
t giấ
c mơ mới và tôi thậ
t phấ
n
khích khi bước đi với Chúa mỗ
i ngày. Tôi cám ơn Chúa đã giữ
mạng số
ng của tôi cho mục đích của Ngài và mong ước ngày càng
tầ
m thước vóc giạc trong Chúa. Amen!
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Câu chuyện sau đây là bản dịch của lời chứng được ghi âm trên băng
cassette về một người được thay đổi. Đây không phải là lời phỏng vấn hoặc
tiểu sử nhưng chỉ là lời làm chứng từ chính miệng của anh ta. Có nhiều
người phản ứng cách khác nhau khi nghe câu chuyện nầy. Một số người được
cảm động, một số nghi ngờ, một số người khác chế giễu, trong khi một số
khác đầy dẫy sự giận dữ, họ nói rằng những lời nầy là tiếng gầm thét của
kẻ điên hoặc là sự lừa dối có chi tiết. Một số Cơ đốc nhân đã chống lại
câu chuyện nầy chỉ vì những sự kiện lạ lùng mô tả ở trong đó không thích
hợp với hình ảnh yếu ớt của họ về một Đức Chúa Trời toàn năng. Một số
người nói rằng vị tu sĩ trong câu chuyện này chưa thực sự chết, nhưng bị
hôn mê, và những gì anh ta thấy và nghe là phần của cơn sốt đẩy vào ảo
tưởng. Dù bạn nghĩ như thế nào, thì sự kiện đơn giản còn lại ấy là những
biến cố trong câu chuyện này đã biến đổi con người nầy tận gốc rễ, khiến
cho cuộc đời của người nầy thay đổi một góc 180 độ sau những biến cố
thuật lại dưới đây. Anh ta đã can đảm và không sợ hãi gì khi kể lại câu
chuyện của đời mình dù phải trả giá rất cao, kể cả bị tù. Anh ta đã bị bà
con, bạn hữu, đồng nghiệp khinh bỉ và đối diện với sự đe dọa giết chết
nếu không đồng ý nhượng bộ sứ điệp của anh. Động cơ nào khiến người đàn
ông nầy liều mình từ bỏ mọi sự? Dù chúng ta tin hay không, thì câu chuyện
của anh cũng đáng cho chúng ta lắng nghe và xem xét. Ở thế giới hoài nghi

Phương Tây, nhiều người đòi hỏi bằng cớ của những người như thế, bằng cớ
có thể đứng vững trước tòa án. Không nghi ngờ gì, liệu chúng ta có thể
bảo đảm chắc chắn rằng tất cả những điều nầy xảy ra không? Không, chúng
ta không thể. Nhưng chúng tôi cảm thấy rằng đáng cho chúng ta nghe câu
chuyện nầy bằng tiếng nói của anh ta để độc giả tự phán đoán.

NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA ĐỜI TÔI
Kính chào quí vị. Tôi tên là Athet Pyan Shinthaw Paulu. Tôi ở tại đất
nước Miến Điện. Tôi hân hạnh được chia sẻ lời chứng của tôi về những gì
xảy ra cho tôi, nhưng trước hết, tôi xin vắn tắt về quảng đời thơ ấu của
tôi.

Tôi sinh năm 1958 ở làng Bogale, thuộc Bình Nguyên Irrawaddy
của miền nam Miến Điện (trước kia gọi là Burma). Cha mẹ tôi là
người rất sùng kính Phật giáo giống như hầu hết những người ở
Miến Điện, đặt tên tôi là Thitpin (có nghĩa là “cây”). Cuộc
sống tôi rất đơn giản tại nơi tôi lớn lên. Đến khi được 13
tuổi, tôi nghỉ học, và bắt đầu làm việc trên một thuyền đánh
cá. Chúng tôi bắt được nhiều cá và đôi khi có tôm ở nhiều sông
ngòi và suối ở vùng Irrawaddy. Khi được 16 tuổi, tôi là trưởng
của chiếc thuyền đó. Vào lúc nầy, tôi sống ở vùng thượng lưu
Mainmahlagyon Island (Mainmahlagyon có nghĩa là “Đảo phụ nữ
xinh đẹp”), chỉ ở phía bắc của Bogale, nơi tôi được sinh ra.
Vùng nầy khoảng 100 dặm về phía tây nam của Yangon (Rangoon)
thủ đô của Miến Điện.
Một ngày nọ, khi tôi 17 tuổi, chúng tôi bắt được rất nhiều cá
trong lưới. Vì cớ nhiều cá nên một con cá sấu khổng lồ tấn
công chúng tôi. Nó bơi theo thuyền của chúng tôi và cố gắng
tấn công. Chúng tôi rất hoảng kinh, vì vậy chúng tôi chèo
thuyền nhanh về hướng bờ sông. Con cá sấu theo sau chúng tôi
và dùng đuôi của nó đập nát thuyền. Mặc dầu không ai bị chết
trong cảnh ngộ nầy, nhưng sự tấn công đã ảnh hưởng rất lớn
trên đời sống tôi. Tôi không còn muốn đi bắt cá nữa. Chiếc
thuyền nhỏ của chúng tôi bị chìm vì cá sấu tấn công. Tối đó
chúng tôi về làng nhờ chiếc thuyền khác.

Không lâu sau đó, người chủ của cha tôi chuyển ông ta đến
thành phố Yangon (Rangoon). Đến 18 tuổi, tôi được gởi vào một
tu viện Phật giáo để làm tu sĩ tập sự. Hầu hết cha mẹ ở Miến
Điện đều cố gắng gởi con trai mình vào một tu viện Phật giáo,
ít ra một thời gian, vì họ xem đó là một vinh dự lớn khi có
con trai phục vụ theo cách ấy. Chúng tôi đã giữ phong tục này
hàng nhiều trăn năm nay.
MÔN ĐỆ NHIỆT THÀNH CỦA PHẬT GIÁO
Vào năm 1977, khi tôi được 19 tuổi 3 tháng, tôi trở thành một tu sĩ thực
thụ. Vị sư trưởng tu viện của tôi cho tôi một pháp danh, đây là phong tục
của nước tôi. Bây giờ tôi được gọi là U Nata Pannita Ashinthuriya. Khi
trở thành tu sĩ, chúng tôi không còn dùng tên do cha mẹ đặt cho khi mới
sanh. Tên của tu viện nơi tôi sống gọi là Mandalay Kyaikasan Kyaing. Tên
của vị sư trưởng là U Zadila Kyar Ni Kan Sayadaw (U Zadila là tước hiệu
của ông – như Hòa thượng). Ông từng là tu sĩ phật giáo nổi tiếng nhất ở
tại Miến Điện lúc bấy giờ. Mọi người đều biết ông là ai. Ông được mọi
người kính trọng và tôn ông là giáo sư vĩ đại.

Năm 1983, thình lình ông

qua đời vì bị tai nạn xe. Sự qua đời của ông làm mọi người sững sốt. Lúc
ấy tôi đã làm tu sĩ được 6 năm, tôi cố sức để trở thành tu sĩ giỏi nhất
và tuân theo mọi giới luật của Phật giáo. Đến một giai đoạn tôi đi vào
nghĩa trang gần chỗ tôi sống và suy tư liên tục. Vài tu sĩ thật sự muốn
biết những chân lý về đức Phật cũng làm giống như tôi làm. Một số người
đi sâu vào rừng để họ sống một cuộc đời từ bỏ chính mình và nghèo khổ.
Tôi tìm cách để từ bỏ những tư tưởng ích kỷ, và dục vọng, để trốn thoát
khỏi bệnh tật và đau khổ và muốn phá vỡ vòng luân hồi của trần gian nầy.
Tôi cố đạt cho được sự bình an trong tâm hồn và tự ý thức, thậm chí khi
một con muỗi sà vào cắn, tôi cứ để nó hút máu mà không đập nó!

Trãi qua nhiều năm tôi phấn đấu để trở thành tu sĩ tốt nhất và
không làm hại bất kỳ sinh vật nào. Tôi học tập những sự dạy dỗ
thánh của Phật giáo như tổ tiên đã làm trước tôi. Cuộc đời làm
tu sĩ của tôi cứ tiến lên cho đến một ngày tôi bị đau rất
nặng. Tôi ở Mandalay vào thời điểm đó và được đưa đến bệnh
viện để chữa trị. Bác sĩ đã làm một số xét nghiệm trên tôi và
cho tôi biết là tôi bị sốt vàng và sốt rét cùng một lúc! Sau

một tháng ở bệnh viện, sức khỏe của tôi tệ hại hơn. Các bác sĩ
bảo rằng không còn cơ hội cho tôi được phục hồi và họ cho tôi
xuất viện để về nhà chờ chết.
Đây là phần mô tả vắn tắt về quá khứ của tôi. Bây giờ tôi muốn
kể cho quí vị nghe những điều đáng lưu ý xảy ra cho tôi sau
thời điểm đó….
MỘT KHẢI TƯỢNG LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI VĨNH VIỄN
Sau khi xuất viện, tôi trở lại tu viện, tại đấy các tu sĩ khác chăm sóc
cho tôi. Tôi càng ngày càng yếu hơn và bị hôn mê. Về sau tôi được người
ta cho biết rằng tôi đã chết ba ngày. Thân thể tôi bị thối và tim tôi đã
ngừng đập. Người ta chuẩn bị liệm và đưa qua nghi lễ tẩy uế truyền thống
của Phật giáo. Dù thân thể tôi bị hủy hoại, nhưn tôi nhớ rằng tâm trí và
tâm linh của tôi lại rất nhạy bén. Tôi đang ở trong một trận bão rất lớn.
Cơn gió rất mạnh san bằng toàn thể cảnh vật cho đến khi không còn một cây
hoặc bất kỳ thứ gì còn lại, ngoài một khoảnh đất trống trơn. Tôi đi nhanh
qua bình nguyên nầy một lúc. Chẳng còn ai cả, chỉ một mình tôi đi. Sau
một lúc tôi băng qua một con sông. Bên kia bờ sông, tôi thấy một hồ lửa
rất khủng khiếp, khủng khiếp lắm. trong Phật giáo, chúng tôi không có ý
niệm về một nơi giống như vậy. Ban đầu tôi rối trí và không biết đó là
địa ngục cho đến khi tôi nhìn thấy Yama, vua của địa ngục (Yama là tên
đặt cho vua của địa ngục trong nhiều nền văn hóa Á châu). Mặt của vua này
giống như mặt sư tử, nhưng chân của nó giống như chân của rắn. Nó có một
số sừng. mặt nó dữ tợn và tôi rất sợ hãi. Run rẩy, tôi hỏi tên của nó. Nó
trả lời, “Ta là vua của địa ngục, Kẻ hủy diệt”

HỒ LỬA RẤT KHỦNG KHIẾP
Vua của địa ngục bảo tôi nhìn vào hồ lửa. Tôi nhìn và thấy chiếc áo
choàng màu của tu sĩ Phật giáo Miến Điện. Tôi nhìn kỹ hơn và thấy đầu
trọc của một người đàn ông. Khi tôi nhìn vào mặt ông ta, tôi nhận ra đó
là U Zadila Kyar Ni Kan Sayadaw (Vị tu sĩ nổi tiếng đã chết trong tai nạn
xe hơi năm 1983). Tôi hỏi vua địa ngục vì sao người lãnh đạo trước kia
của tôi lại bị giam trong hồ tra tấn nầy. Tôi nói, “Tại sao ông ta ở
trong hồ lửa nầy? Ông ta là giáo sư lỗi lạc. Thậm chí ông ta đã có một

cuộn băng gọi là “Bạn là con người hay một con chó?” giúp cho hàng ngàn
người hiểu rằng, là người, họ có giá trị rất lớn so với súc vật. Vua của
địa ngục trả lời, “Đúng, ông ta là một giáo sư lỗi lạc, nhưng ông ta
không tin Jêsus Christ. Đó là lý do ông ta ở trong địa ngục”.

Rồi vua địa ngục bảo tôi nhìn vào một người khác ở trong hồ
lửa. Tôi nhìn thấy một người tóc rất dài vắt ngang qua bên
trái đầu của ông ta. Ông ta cũng mặc áo choàng dài. Tôi hỏi
vua địa ngục, “Ông nầy là ai?” Nó trả lời, “Đây là người mà
ngươi thờ kính: Gautama (Phật Thích Ca). Tôi kinh hoàng nhìn
thấy Gautama ở địa ngục. Tôi cãi lại, “Gautama là người rất
đạo đức, rất tốt, tại sao ông ta lại chịu khốn khổ ở hồ lửa?”
Vua địa ngục trả lời, “Cho dù ông ta đạo đức đến đâu, nếu ông
ta không tin nơi Đức Chúa Trời đời đời, thì ông ta vẫn ở nơi
nầy”.
Sau đó tôi thấy một người khác, giống như mặc bộ đồ quân phục.
Ông ta có một vết thương lớn ở ngực. Tôi hỏi, “Ông nầy là ai?”
Vua địa ngục bảo, “Đây là Aung San, lãnh tụ cách mạng của Miến
Điện. Aung San ở đây vì ông ta ngược đãi và giết nhiều Cơ đốc
nhân, nhưng chính là vì ông ta đã không tin nơi Jêsus Christ”.
Ở Miến Điện, người ta thường có câu tục ngữ, “Người lính chẳng
bao giờ chết, họ cứ sống mãi”. Vua địa ngục nói với tôi rằng
những quân đoàn của địa ngục đã có câu tục ngữ, “Những người
lính chẳng bao giờ chết, nhưng họ đi xuống địa ngục đến đời
đời”.
Tôi nhìn xem thấy một người khác ở trong hồ lửa. Ông ta rất to
lớn và mặc đồ chiến. Ông ta cũng cầm một thanh gươm và một cái
khiên. Người nầy có một vết thương ở trên trán. Người nầy cao
lớn hơn bất kỳ người bình thường nào mà tôi từng thấy. Chiều
cao của ông ta bằng sáu lần chiều dài từ cùi chỏ của người nam
đo ra chót ngón tay khi duỗi thẳng ra cộng với một gang tay.
Vua địa ngục nói, “Người nầy tên là Gô-li-át. Hắn ta ở địa
ngục vì hắn phỉ báng Đức Chúa Trời đời đời và tôi tớ Ngài là
Đa-vít”. Tôi bối rối vì tôi không biết Gô-li-át và Đa-vít là
ai cả. Vua địa ngục nói, “Gô-li-át được ghi lại trong Kinh

thánh Cơ-đốc. Bây giờ ngươi không biết, nhưng khi ngươi trở
thành Cơ đốc nhân, ngươi sẽ biết hắn là ai”.
Sau đó tôi được đưa đến một nơi tôi thấy cả người giàu và
nghèo lo chuẩn bị bữa ăn tối. Tôi hỏi, “Ai nấu thức ăn cho
những người nầy?” Vua địa ngục trả lời, “Người nghèo thì tự họ
nấu ăn, còn người giàu thì nhờ người khác nấu cho họ”. Khi
thức ăn được chuẩn bị xong, người giàu ngồi xuống ăn. Khi họ
bắt đầu ăn thì khói mù mịt bay lên. Người giàu ăn lấy ăn để để
làm dịu lương tâm của họ. Họ phải thở khó khăn lắm vì khói. Họ
phải ăn nhanh vì họ sợ mất tiền. Tiền bạc là thần của họ.
Một vua khác của địa ngục đến gần tôi. Tôi cũng thấy một con
vật có công tác cho than vào lửa bên dưới hồ lửa để làm cho nó
nóng thêm. Con vật nầy hỏi tôi, “Mầy cũng muốn đi vào hồ lửa
nầy phải không?” Tôi trả lời, “Không, tôi đến đây để quan sát
thôi”. Vẻ mặt của con vật khều lửa nầy rất dữ tợn. Nó có mười
cái sừng trên đầu, một cây giáo trên tay và bảy lưỡi dao bén
nhọn từ đầu cây giáo. Con vật này nói với tôi, “Mầy nói đúng.
Mầy đến đây chỉ để quan sát thôi. Ta không tìm thấy tên mầy ở
đây”.
Nó nói, “Bây giờ ngươi trở về nơi trước khi ngươi đến đây”. Nó
chỉ cho tôi về hướng đồng bằng hoang vu mà tôi đã đi qua trước
khi tôi đến hồ lửa nầy”.

CON ĐƯỜNG QUYẾT ĐỊNH
Tôi đi bộ rất xa, cho đến khi chân tôi chảy máu. Tôi bị nóng và đau đớn
dữ dội. Cuối cùng khi tôi đi bộ khoảng ba giờ, tôi đến một con đường
rộng. Tôi đi trên đường rộng nầy một lúc cho đến một ngã ba. Một nhánh đi
về phía trái, rất rộng. Một nhánh nhỏ hơn đi về phía bên phải. Ở chỗ ngã
ba có một bảng hiệu nói rằng con đường bên trái dành cho những người
không tin nơi Chúa Jêsus Christ. Con đường bên phải dành cho những người
tin nơi Chúa Jêsus. Tôi muốn biết con đường rộng dẫn đến đâu, nên tôi bắt
đầu đi. Có hai người đàn ông đi trước tôi 300 thước. Tôi cố gắng đi nhanh
để bắt kịp họ, nhưng dù tôi rán sức đến đâu cũng không theo kịp, do đó

tôi quay lại ngã ba. Tôi tiếp tục nhìn hai người đàn ông đó khi họ đi xa
khỏi tôi. Lúc họ đến cuối con đường thì thình lình họ rơi xuống. Hai
người đàn ông nầy hét lên khủng khiếp! Tôi cũng hét lên khi thấy những gì
xảy ra cho họ! Tôi biết rằng con đường rộng chấm dứt trong sự nguy hiểm
kinh khủng cho ai đi trên đó.

NHÌN LÊN THIÊN ĐÀNG
Tôi bước đi trên con đường của những người tin theo Chúa Jêsus. Sau khi
đi khoảng một giờ thì mặt đường đổi thành vàng ròng. Nó trong suốt đến
nỗi khi tôi nhìn xuống thì thấy mặt tôi rõ ràng. Sau đó tôi thấy một
người đàn ông đứng trước mặt tôi. Ông ta mặc chiếc áo choàng trắng. Tôi
cũng nghe người ta hát rất hay. Ồ, quá tuyệt vời và tinh khiết! Rất có ý
nghĩa và hay hơn rất nhiều so với những buổi thờ phượng trong những nhà
thờ ngày nay trên đất nầy. Người đàn ông mặc áo trắng bảo tôi cùng đi với
ông. Tôi hỏi ông tên gì, nhưng ông ta không trả lời. Sau khi tôi hỏi tên
ông đến sáu lần, thì ông ta trả lời, “Ta là người giữ chìa khóa của thiên
đàng. Thiên đàng là nơi rất đẹp, rất tuyệt vời. Bây giờ ngươi không thể
vào đây, nhưng nếu ngươi đi theo Jêsus Christ thì ngươi có thể vào sau
khi cuộc sống trên đất của ngươi chấm dứt”. Tên của người đàn ông ấy là
Phi-e-rơ.

Phi-e-rơ bảo tôi ngồi xuống và ông ta chỉ cho tôi thấy một chỗ
ở phía bắc. Ông nói, “Nhìn về hướng bắc và nhìn thấy Đức Chúa
Trời tạo dựng một người đàn ông. Đức Chúa Trời phán với một
thiên sứ, “Chúng ta hãy dựng nên một người đàn ông”. Thiên sứ
năn nỉ với Đức Chúa Trời và nói, “Xin Ngài đừng dựng nên người
đàn ông. Người ấy sẽ làm điều sai trái và làm Ngài buồn lòng”.
(Nghĩa đen theo tiếng Miến Điện là người ấy sẽ làm Ngài mất
mặt). Nhưng dù sao Đức Chúa Trời vẫn tạo dựng một người đàn
ông. Ngài đặt tên người ấy là “A-đam” (Ghi chú: Những người
Phật giáo không tin nơi sự tạo dựng của thế giới hay của con
người, vì vậy kinh nghiệm đó gây tác động có ý nghĩa trên tu
sĩ nầy).
SAI TRỞ VỀ QUẢ ĐẤT VỚI TÊN MỚI

Sau đó Phi-e-rơ nói, “Bây giờ hãy đứng dậy và trở lại chỗ trước khi ngươi
đến đây. Hãy nói với những người thờ phượng Phật Thích Ca và những người
thờ lạy hình tượng. Nói với họ rằng họ phải đến địa ngục nếu họ không
thay đổi. Những người xây dựng chùa và thần tượng cũng sẽ đi địa ngục.
Những người cúng tiền cho các tu sĩ để lấy công quả cũng sẽ đi xuống địa
ngục. Tất cả những người cầu nguyện với các tu sĩ và gọi họ bằng “Pra”
(tước hiệu tôn kính đối với tu sĩ) sẽ xuống địa ngục. Tất cả những người
cầu kinh và “ban sự sống” cho hình tượng sẽ xuống địa ngục. Tất cả những
người không tin Jêsus Christ sẽ xuống địa ngục”. Phi-e-rơ bảo tôi quay về
trái đất và làm chứng về những gì tôi đã thấy. Ông cũng nói, “Ngươi phải
nói bằng tên mới của ngươi. Từ bây giờ trở đi, ngươi sẽ được gọi là Athet
Pyan Shinthaw Paulu (Phao-lô trở lại cuộc sống).

Tôi không muốn quay lại quả đất. Tôi muốn đi thiên đàng. Các
thiên sứ mở ra một cuốn sách. Trước hết họ tìm tên hồi nhỏ của
tôi (Thitpin) trong sách, nhưng họ không thể tìm được. Rồi họ
tìm tên mà tu viện đặt cho tôi khi làm tu sĩ Phật giáo (U Nata
Pannita Ashinthuriya), nhưng họ cũng không thấy. Rồi Phi-e-rơ
bảo, “Tên của ngươi chưa được viết vào đây, ngươi phải trở về
trần gian và làm chứng về Chúa Jêsus cho những người theo Phật
giáo”.
Tôi trở lại con đường bằng vàng. Một lần nữa tôi được nghe hát
rất hay, loại nhạc mà tôi chưa được nghe trước đây. Phi-e-rơ
cùng đi với tôi cho đến giờ tôi phải quay về quả đất. Ông ấy
chỉ cho tôi một cái thang từ trời xuống bầu trời. Cái thang
nầy không chạm đến quả đất, nhưng dừng lại ở giữa chừng bầu
khí quyển. Trên cái thang nầy tôi thấy rất nhiều thiên sứ, một
số đi lên trời, một số đi xuống. Họ rất bận rộn. Tôi hỏi Phie-rơ, “Họ là ai?” Phi-e-rơ trả lời, “Họ là những sứ giả của
Đức Chúa Trời. Họ đang trình lên thiên đàng tên của những
người đã tin nơi Jêsus Christ và tên của những người không tin
Jêsus Christ. Sau đó Phi-e-rơ bảo tôi đến lúc tôi phải trở về.
CON MA! CON MA!
Điều kế tiếp mà tôi nhận ra là tiếng khóc. Tôi nghe mẹ tôi khóc lớn, “Con

trai ơi, con ơi, sao con bỏ cha mẹ lại đây?” Tôi cũng nghe nhiều người
khóc. Tôi nhận thấy mình đang nằm trong một chiếc quan tài. Tôi bắt đầu
cử động. Cha mẹ tôi bắt đầu la lớn, “Nó sống rồi! Nó sống rồi!” Những
người khác đứng xa hơn không tin cha mẹ tôi. Sau đó, tôi chống tay trên
thành quan tài và ngồi thẳng dậy. Nhiều người sững sốt, kinh khiếp. Họ la
lên, “Con ma! Con ma!” và chạy bán sống bán chết.

Những người còn lại chết điếng và run rẩy. Tôi nhận ra mình
đang ngồi trên đống nước nhờn và thối, là chất nước trong thân
thể chảy ra, chắc được ba tách rưỡi nước nhờn. Đó là loại nước
từ bao tử và những bộ phận bên trong của tôi chảy ra khi tôi
nằm trong quan tài. Đây là lý do người ta biết rằng tôi thực
sự chết rồi. Bên trong quan tài có một loại giấy ni-lông dán
chặt vào lớp gỗ. Lớp ni-lông nầy giữ cho nước thối của tử thi
không chảy ra, vì rất nhiều người chết chảy ra nhiều nước
giống như vậy.
Về sau tôi biết rằng chỉ vài phút sau là người ta đem xác tôi
đi thiêu. Tại Miến Điện, người chết được đặt trong quan tài,
họ đóng nắp hòm lại, rồi thiêu cả quan tài. Cha mẹ tôi được
phép nhìn mặt tôi lần cuối trước khi đóng nắp quan tài, đó là
lúc tôi được sống lại. Nếu không sống lại, thì sau đó vài
phút, người ta sẽ đóng nắp quan tài và thi thể tôi sẽ bị
thiêu.
Lập tức tôi bắt đầu giải thích những gì tôi đã thấy và nghe.
Người ta rất kinh ngạc. Tôi đã nói với họ về những người tôi
đã thấy trong hồ lửa, và bảo họ rằng chỉ có Cơ đốc nhân mới
biết chân lý, rằng tổ phụ của họ và của chúng tôi đã bị lừa
dối hàng ngàn năm nay. Tôi nói với họ rằng mọi điều chúng ta
tin đều là giả dối cả. Người ta rất kinh ngạc vì họ biết tôi
thuộc về loại tu sĩ nào và tôi đã nhiệt thành với sự dạy dỗ
của Phật Thích Ca như thế nào.
Ở Miến Điện, khi một người chết, tên và tuổi
cạnh quan tài. Khi một tu sĩ chết, thì tên của
và số năm phục vụ làm tu sĩ được viết ben cạnh
đã được người ta ghi rằng tôi chết, nhưng bây

được viết bên
thầy tu, tuổi
quan tài. Tôi
giờ quí vị có

thể nhìn thấy tôi đang sống!
LỜI KẾT
Vì “Phao-lô Trở Lại Cuộc Sống” kinh nghiệm câu chuyện nói trên, nên anh
cứ tiếp tục làm chứng về Chúa Jêsus Christ. Các mục sư Miến Điện nói với
chúng tôi rằng anh đã dẫn đưa hàng trăm tu sĩ Phật giáo đến với Chúa
Jêsus. Lời chứng của anh rõ ràng là không nhượng bộ. Vì thế, sứ điệp của
anh đã làm xúc phạm nhiều người, là những người không chấp nhận Jêsus
Christ là CON ĐƯỜNG DUY NHẤT đến thiên đàng. Dù bị chống đối dữ tợn,
nhưng những kinh nghiệm của anh quá thật đối với anh, nên anh không hề
lay chuyển. Sau nhiều năm là tu sĩ Phật giáo, một người nghiêm túc tuân
theo sự dạy dỗ của Phật Thích Ca, bây giờ anh lập tức công bố phúc âm của
Đức Chúa Trời sau khi anh được sống lại và khuyên những tu sĩ khác từ bỏ
tất cả những hình tượng giả dối và hết lòng theo Đức Chúa Jêsus Christ.
Trước thời gian anh bị bệnh và chết, không có biểu hiện nào cho thấy anh
biết gì về Cơ-đốc giáo. Mọi việc anh học trong ba ngày nằm trong quan tài
đã rất mới đối với anh.

Trong nổ lực đưa sứ điệp của anh đến càng nhiều càng tốt, Laxa-rơ hiện đại nầy bắt đầu phân phát băng video và băng
cassette về câu chuyện của anh. Cảnh sát và nhà cầm quyền Phật
giáo tại Miến Điện đã làm hết sức mình để thu lại những băng
cassette nầy và tiêu hủy. Lời chứng mà quí vị đọc được ở đây
đã được dịch từ một trong những cuộn băng đó. Chúng tôi được
biết rằng hiện nay nếu công dân Miến Điện nào có những băng
này thì rất nguy hiểm cho họ.
Lời chứng không sợ hãi của anh đã đưa anh vào tù ít nhất một
lần, khi nhà cầm quyền không thể làm cho anh câm miệng. Khi
anh được thả ra, anh tiếp tục làm chứng về những điều anh đã
thấy và nghe. Hiện nay anh ở đâu, chúng tôi không được biết.
Một nguồn thông tin của Miến Điện cho biết anh ta có thể bị tù
hay bị giết rồi, trong khi một nguồn tin khác lại nói, anh đã
được trả tự do và tiếp tục công việc anh được giao phó.

Tìm Về Nguồn Cội

Tìm Về Nguồn Cội

Tôi sinh ra trong một đất nước mà phần đông bị ảnh hưởng bởi
tập tục lâu đời là thờ cúng ông bà, một số khác theo đạo Phật,
còn số ít theo đạo Chúa. Gia đình tôi nằm trong số thờ cúng
ông bà.
Ba tôi quê Điện Bàn Quảng Nam, mồ côi ba mẹ từ nhỏ, sống với
người anh trai. Nhưng khoảng năm ba tôi 7 tuổi trong một lần
chạy giặc loạn lạc ba cũng lạc mất người anh trai, được ông
Tây người Pháp mang ra Đà Nẵng gửi trường sơ, sau này làm con
nuôi trong một gia đình họ Hoàng theo Chúa. Đến hơn 20 tuổi
lần theo trí nhớ trẻ thơ ba tôi tìm được về quê, gặp lại bác
và đổi họ Hoàng thành họ Trần. Ba tôi sau này do ảnh hưởng của
bà con họ hàng, dòng tộc…vvv, nên khi chị em tôi lớn lên cũng
chỉ biết thờ cúng ông bà.
Mặc dầu ba tôi không đến nhà thờ để thờ phượng và học nghe lời
Chúa, nhưng trong tiềm thức ba luôn hướng về Ngài, thường hay
kể về Ngài cho chị em tôi nghe. Lớn thêm tí nữa, tôi bắt đầu
biết đặt câu hỏi với ba, Chúa là ai? chỉ cho con xem, và tôi
nói với ba rằng không thấy Chúa thì không tin và chắc chắn là
không có Chúa. Những khi như vậy ba tôi thường tỏ thái độ với
tôi, nói bậy ba phạt đó. Vậy tôi sợ nên không nói gì thêm.
Có lần ba bảo với chị em tôi là sau này ba chết, không cần lập
bàn thờ, không cần cúng kiến, chỉ cần đưa ba vào nhà thờ làm
lễ và trên mộ ba có cây Thập tự giá là đủ rồi. Lúc đó chị em

tôi chỉ biết cười.
Những năm 1989 đến 1991 tôi học cấp 3, là những năm tôi được
học rộng hơn về bộ môn sinh học, hiểu rõ hơn về nguồn gốc con
người, về duy truyền học. Lúc đó thuyết tiến hóa đã ăn sâu vào
lòng tôi và chuyện vũ trụ được hình thành một cách tự nhiên,
con người ta có nguồn gốc từ khỉ là điều hiển nhiên tôi nhận
được từ các cô thầy và tôi tin bởi niềm tin của tôi dựa vào
kiến thức khoa học.
Tôi nhớ có lần chị đầu tôi, lấy chồng theo Chúa bên Tin Lành,
nói với tôi về Chúa, về quyền năng của Ngài, tôi đã cãi lại
chị vì tôi vốn dĩ hiểu rằng con người ta tiến hóa từ khỉ, nay
bỗng dưng chị tôi bảo Chúa tạo ra loài người, mà Chúa là ai
tôi chưa từng thấy Ngài, tôi nghĩ vậy nên chống đối dữ dội.
Tôi còn nói với chị chỉ có những người ngu dốt, ít học mới tin
như vậy. Chị còn dẫn chứng cho tôi, có nhiều người học cao
biết rộng, họ là những người bác sĩ, kỹ sư, bác học tin Chúa
thì sao? Họ đều dốt nát cả à? Lúc đó thú thật tôi chỉ nghĩ là
chị tôi nói sạo, để tôi tin thôi.
Rồi năm tháng trôi đi, tôi ra Huế học đại học ở trường Đại Học
Khoa Học Huế, thời gian đó tôi có gặp gỡ đôi người con cái
Chúa và họ cũng nói về Chúa với tôi, nhưng tôi chỉ nghe để mà
nghe thôi, chứ không tiếp thu được gì, đôi khi lại nói theo
lối khiêu khích cho họ là người sống viễn vông, mơ mộng, không
thực tế.
Là sinh viên xa nhà buồn, thi thoảng vào dịp Noel tôi thường
cùng các bạn đi đến nhà thờ để nghe người ta hát ca tôn vinh
mừng Chúa giáng sinh. Dù thời tiết bên ngoài lạnh lẽo, nhưng
sao tôi vẫn thích đi mà lòng thấy ấm áp. Và cảm giác ấm áp chỉ
dừng lại ở đó đối với một người không có Chúa như tôi lúc bấy
giờ.
Sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, tôi xin đi dạy buổi tối
và đi làm ban ngày, nhưng vào công ty nào cũng vài ba hôm hoặc
đôi ba tháng tôi lại nghỉ việc, vì không thích hợp với nguyện
vọng của mình. Những khi buồn chán rảnh rỗi tôi thường đi chơi
đây đó, nhưng khi tàn cuộc vui về nhà đối diện với chính mình,
với thực tại, lòng tôi lúc nào cũng thấy buồn, có một nổi buồn
nào đó xuyên tâm can tôi mà tôi không lý giải được. Khi lòng
mình trắc ẩn, tôi bắt đầu lao vào những trò chơi của người
trần gian: mê tín dị đoan, bói toán…vv. Hễ nghe có ai giới
thiệu bà thầy này hay, ông thầy nọ nói đúng là tôi rủ thêm vài
người bạn tìm đến để xem cho bằng được. Nhiều năm như thế, cứ

mỗi khi gặp điều gì phiền muộn là tôi lại tìm đến thầy bà,
chùa chiềng xin xăm, rút quẻ không tiếc tiền.
Nói về chị tôi, sau những lần làm chứng, tôi đều cãi vả, lý sự
nên chị tôi dường như không còn muốn nói về Chúa cho tôi nghe
nữa. Có một lần ra nhà chị chơi, lúc này anh chị đi vắng, chỉ
có mấy cháu nhỏ, tôi vào phòng chị, quyển sách bìa đen, chữ
nổi màu vàng có tựa đề Kinh Thánh đập vào mắt tôi, tôi với tay
lấy và nằm say sưa đọc. Đó là lần đầu tiên tôi cầm quyển sách
của Chúa. Tôi đọc vài trang đầu, sách nói rằng Đức Chúa Trời
đã dựng nên Trời đất, con người, vạn vật …vv trong 6 ngày. Thú
thật lúc này mọi điều đó như là một kiểu kể chuyện hoang đường
chẳng khác nào những câu chuyện thần thoại, cổ tích mà tôi đã
từng đọc, nên tôi dừng lại ở đoạn Adam và Eva phạm tội lẫn
tránh Đức Chúa Trời.
Vài năm sau tức năm 2002, tôi lặn lội vào Nam tìm việc, dù
công việc tuy trái với nghành nghề tôi học, nhưng tôi thấy
thích nên tôi quyết tâm làm. Và cuộc sống cứ thế trôi, tôi lập
gia đình, sống xa nhà và biết chấp nhận cuộc sống một cách
thực tế, hơn những gì mình học được cũng như mình thuê dệt khi
đang còn ngồi trên ghế nhà trường.
Năm 2006, em trai tôi bị ung thư máu, bệnh viện Đà Nẵng bảo em
tôi chỉ có thể sống 2->6 tháng nữa thôi. Tôi nước mắt như mưa
lặn lội từ trong Nam về thăm em, rồi bàn gia đình đưa em vào
Nam chữa trị. Sau khi qua hai bệnh viện Bình Dân và Huyết Học
nhưng vết thương sau hai lần phẫu thuật ở Đà Nẵng không thành
công, tiếp tục sưng tấy và nhiễm trùng. Gia đình và tôi thật
sự không bao giờ nghĩ em tôi sẽ qua khỏi. Vậy mà chỉ sau vài
tuần em tôi được xuất viện. Sau này em là người tiếp tục làm
chứng với tôi về Chúa. Em nói với tôi rằng Chúa đã nhậm lời
cầu xin của em, khi em trong cơn nguy kịch giữa cái sống và
cái chết, khi mà sự tin cậy vào con người không còn có thể nhờ
được nếu vượt ngoài khả năng của họ. Tôi vẫn không tin điều em
nói, thỉnh thoảng lại có tranh cãi mỗi lần em làm chứng về
Chúa cho tôi. Tôi luôn là người đặt ra những câu hỏi mang tính
bảo thủ của con người: Chúa ở đâu chỉ cho tôi xem? Sao người
theo Chúa thì không thờ cúng ông bà?. Trong khi đối với tôi
lúc đó, việc thờ cúng là tỏ lòng hiếu thảo đối với người đã
khuất, và cũng tin rằng ông bà sẽ phù hộ cho mình. Cứ sau mỗi
lần tranh luận, em tôi thường nói, thôi em không nói với chị
nữa vì chị không hiểu biết gì về Chúa cả, có nói chị cũng
không hiểu, không khéo em là người làm cớ cho chị vấp phạm.

Nói xong em lại đi, tôi vào phòng em tìm đến quyển sách Tân
ước để đọc. Lúc đó tôi nghĩ em giỏi gì hơn mình chứ, mà sao em
bảo mình không hiểu Lời Chúa, mà Lời Chúa là gì? Và tôi suy
luận không hiểu nghĩa là ngu dốt. Vậy nên tôi cốt đọc để giỏi
hơn em về lời Chúa, đồng thời cũng để tìm ra cái sai trong đó
mà bắt bẻ lại em. Tại khi đó tôi khờ khạo cho rằng cuốn sách
đó là do con người viết ra, và vì họ tôn sùng Chúa Giê-xu là
vị lãnh tụ gì đó của họ, nên có thể thêm thắt một vài điều.
Nhưng mọi việc khác hẳn so với những gì mà tôi đã nghĩ. Càng
đọc lời Ngài tôi càng say mê về những lời dạy dỗ của Ngài.
Không có điều gì trong Ngài là sai trái và dối trá cả.
Việc em trai tôi theo Chúa, em trai lớn của tôi cùng những
người trong gia đình chưa tin Chúa phản đối kịch liệt, riêng
tôi thì ủng hộ. Năm 2001 em tôi viết thư vào cho tôi bảo chị
ơi bây giờ em theo Chúa chị nghĩ thế nào? Tôi viết thư về bảo,
theo đạo nào cũng được, cốt là để trở thành người tốt, sống
cho có ích, tuy tôi có hơi buồn vì em là con trai theo tập tục
thì phải thờ cúng ông bà. Tôi bảo em như thế mà lòng không
hiểu rằng theo đạo mà chỉ để sống cho tốt thôi, thì người
không có đạo người ta cũng sống tốt vậy. Năm 2006 em tôi vào
đây chữa bệnh và ở với tôi, tôi cũng không hề phản đối việc em
theo Chúa, trái lại tôi thường xuyên gọi điện tác động với gia
đình nhất là má, và những chị em chưa tin về việc để cho em
trai tôi có quyền tự do lựa chọn cuộc đời của nó. Mặc dầu thế
nhưng riêng bản thân tôi vẫn chưa tin có Chúa.
Năm 2007 Cháu gái tôi, con chị đầu bị bệnh, liệt toàn thân.
Bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng bảo phải chuyển gấp vào Sài Gòn nếu
không bệnh tình sẽ biến chứng nhanh lắm.
Lần này là bước chuyển biến trong cuộc đời của tôi. Khi đến
bệnh viện Nhi Đồng I Sài Gòn, cháu tôi được chuyển đến khoa
lây nhiễm thần kinh, tại đây tôi chứng kiến nhiều trẻ em bệnh
nằm cùng khoa với cháu thật thê thảm, có cháu ăn bằng ống, thở
bằng bình Oxy, lại thấy có những cháu qua khỏi cơn nguy kịch
đang phải chống gậy tập đi…vvv, lòng tôi quặn thắt.
Khi tôi hỏi chị tôi bệnh tình cháu thế nào, vì sao bị vậy? Bác
sĩ nói sao? thì chỉ nhận được câu trả lời chờ đợi. Tôi đang
ngồi với cháu trên giường bệnh thì em trai tôi bảo tôi ra, nó
bắt đầu đặt tay lên trán cháu và cầu nguyện. Nhìn thấy vậy tôi
tự nghĩ, một ý nghĩ lóe lên trong tôi, em tôi theo Chúa, em có
Chúa để nương cậy còn tôi thì không. Thì ra lúc nghịch cảnh
đến, con người cũng chỉ biết bó tay đứng nhìn và chấp nhận.

Còn bác sĩ sau khi nổ lực kiểm tra, xét nghiệm thì kết luận
bệnh này do virus lạ xâm nhập và sự tấn công của nó không giải
thích được, có người bị nhẹ, có người bị nặng, nói chung hên
xui may rủi. Và thuốc đặc trị cho bệnh này cũng không có, chỉ
có uống vài viên vitamin và thuốc giảm đau nếu đau quá không
chịu nổi…vv. Sự hồi phục cũng vậy, cũng vẫn là hiên xui may
rủi.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời, sự sống và cái chết sao quá
mong manh. Và khi khoa học chỉ ở một đỉnh điểm nào đó thì mọi
điều vẫn còn nằm trong hạn hẹp, có giới hạn. Tôi suy nghĩ hai
chữ Virus lạ, vậy lạ là gì? Phải chăng cái gì ta không biết
thì gọi là lạ. Khoa học chỉ có thế thôi sao? Mà cũng đúng thôi
con người ta tìm ra khoa học, mà con người là bất toàn thì
khoa học cũng thế không thể nào trọn vẹn được.
Trở về lại Biên Hòa, tôi bắt đầu dành thời gian rảnh rỗi của
mình cho việc chát chít để giải khuây những buồn bã trong
lòng, những nặng gánh và ưu tư không biết san sẻ cùng ai. Và
giờ đây, tôi phải nói là Cảm tạ Chúa vì Ngài biết được những
khát khao, những hoài bão kiếm tìm chân lý của lòng tôi. Ngài
đã cho tôi gặp một con cái Chúa có tên là Sam người Ấn độ, anh
hơn tôi nhiều tuổi, sống chân thành, giản dị, đó là cảm nhận
của tôi sau một lần duy nhất tiếp xúc với anh trên mạng chat,
cùng những lá thư ấm nồng tình yêu của Đấng Chirst ngào ngạt
trong anh. Và từ đó tôi nhận được nhiều câu giải đáp từ Đấng
rất cao qua tôi tớ Ngài. Và từ đó tôi hiểu rằng ông bà, ba mẹ
là những người xứng đáng để cho ta tôn trọng, yêu thương, hiếu
kính nhưng họ không phải là người để ta tôn thờ. Và công việc
thờ cúng những người đã khuất chỉ thỏa mãn nhu cầu của người
sống, để bớt nhớ thương, bớt nuối tiếc về những gì lúc người
đó sống mình chưa làm được cho họ và cũng để tin vào thế giới
thần linh rằng họ sẽ phù hộ và độ trì cho mình mọi điều suông
sẽ. Nhưng họ đâu biết rằng : ” Mây tan ra và đi mất thể nào,
kẻ xuống âm phủ không hề trở lên cũng thể ấy. Họ không hề trở
về nhà mình nữa và xứ sở người chẳng còn biết người” (Gióp 7:
9-10). Và họ càng không biết quyền năng cao siêu của Đức Chúa
Trời rằng : ” Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống và hơi
thở của cả loài người; Nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và
quyền năng. Mưu luận và thông minh đều thuộc về Ngài; Kìa Ngài
phá hủy loài người không cất lại được. Ngài giam cầm người nào
không ai mở ra cho” (Gióp 12: 10, 13,14).
Bên cạnh Chúa cho tôi tớ Ngài dạy tôi hiểu về lời hằng sống

của Ngài, mặt khác Ngài cho tôi chứng kiến quyền năng siêu
nhiên của Ngài ngay chính trong đời sống mà mỗi ngày tôi đang
sống, để tôi hiểu rằng Ngài đang vận hành cả vũ trụ này, mà
đôi mắt mù lòa về mặt tâm linh của một con người hữu hạn như
tôi không thể nào nhìn thấy được. Nói rõ hơn là Ngài đang mở
đôi mắt mù lòa về mặt tâm linh để tôi thấy được Ngài bằng Đức
Tin của tôi.
Một ngày khác tôi lại đến bệnh viện thăm cháu gái và ở lại đêm
tại đó. Khoảng hơn 9 giờ tối, tôi chứng kiến cảnh một bé trai
khoảng 14 tuổi như động kinh, chân tay co quắp, người rung
lên. Ba mẹ cháu phải ghì cháu lại và vuốt ngực để cháu bớt lên
cơn, mãi sau cháu mới thôi và chịu nằm yên. Tôi hỏi chị tôi
thì mới hay cháu vào đây cũng nhiều ngày nhưng các kết quả
siêu âm hay xét nghiệm, cùng các chuẩn đoán khác đều cho thấy
cơ thể cháu vẫn bình thường. Các bác sĩ chưa tìm ra được
nguyên nhân của bệnh tình cháu. Thật là một điều kỳ diệu mà
Chúa đã dành cho tôi, để tôi khao khát kiếm tìm sự toàn năng,
toàn mỹ và toàn quyền nơi Ngài mà loài người không có được.
Tối Chủ nhật tuần đó, tôi không đến chỉ nghe anh chị và em
trai tôi kể lại, khi nhóm con cái Chúa ở Sài Gòn vào bệnh viện
thăm cháu tôi, thì anh rể tôi có nói về trường hợp cháu Thắng
bị bệnh như động kinh nhưng sao miệng luôn nói về Chúa, dù gia
đình cháu theo Phật. Nghe vậy nhóm con cái Chúa này đến giường
cháu lật mí mắt lên và phát hiện ra trong người cháu có ma quỷ
nhập. Vì thế họ hiệp một lại và bắt đầu nhân danh Chúa để
đuổi. Sau đó ma quỷ xuất ra khỏi người cháu, cháu trở nên bình
thường trước sự chứng kiến của rất nhiều thân nhân người bệnh.
Sáng hôm sau, bệnh viện cho cháu xuất viện. Sau lần đó anh chị
tôi tiếp tục làm chứng về Chúa, có nhiều người tại phòng cháu
quỳ gối tin nhận Ngài.
Còn bản thân tôi thì sao, tôi bắt đầu tin trong lòng mình,
nhưng chỉ tin thôi chứ không thực sự biết mình nên làm gì để
bước đi trong niềm tin ấy. Mỗi ngày thấy sức khỏe, cùng khả
năng đi lại của cháu ngày một hồi phục nhanh chóng, tôi hạnh
phúc không tả được.
Rồi tôi lại nhận được thư của con cái Ngài từ Ấn Độ gửi sang,
Anh gửi cho tôi một bài tiếng anh viết về ” Chương Trình Cứu
Rỗi của Đức Chúa Trời”. Lúc đó tôi cố gắng miệt mài tra từ
điển để dịch xem thử chương trình cứu rỗi của Ngài là gì? Và
rồi tôi cũng đã dịch, đọc và hiểu được chương trình cứu rỗi
của Ngài. Cảm tạ Chúa, Ngài đã yêu tôi dù tôi là một người tội

lỗi, Ngài đã đổ huyết báu Ngài ra trên Thập tự giá cũng vì
tôi: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với
chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Chirst vì
chúng ta chịu chết” (Rôma 5:8). Tình yêu của Ngài cao hơn trên
mọi thứ tình yêu, và vĩ đại hơn mọi thứ vĩ đại trên cõi đời
này. Tôi bắt đầu ý thức được mình là kẻ có tội, và cũng bởi
tôi là kẻ có tội thì hình phạt dành cho tôi là sự chết. “Vì
tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rôma 6:23). Điều này có
nghĩa người có tội khi chết sẽ ở nơi địa ngục ngăn cách vĩnh
viễn với Đức Chúa Trời nơi Thiên Đàng. Bản thân tôi, thật sự
lúc này không bao giờ muốn mình phải bị ngăn cách vĩnh viễn
với Ngài, bởi Ngài là Đấng yêu thương, và là nguồn cội của mọi
tình yêu thương. Nhưng đến với Ngài như thế nào đây, vì tôi đã
có chồng, chồng tôi là Trưởng Nam trong một gia đình nho giáo.
Anh là người Miền Bắc, việc phụng sự và chăm lo từ đường của
các cụ để lại từ bao đời nay là nhiệm vụ của anh. Tôi biết đến
với Ngài tôi sẽ bị anh phản đối, vì thế tôi chần chừ muốn đợi
anh tin, rồi hai vợ chồng cùng ăn năn với Chúa.
Ban ngày tôi vào mạng tìm đọc những bài viết về Ngài. Tối về
tôi đọc Kinh Thánh Tân ước vì lúc này em trai tôi mang tặng
tôi quyển sách này. Mỗi lần lật cuốn Kinh Thánh, tôi luôn thầm
nguyện với Ngài hãy mở đôi mắt, đôi tai và tấm lòng của tôi
bằng thuộc linh để tôi có thể nghe và hiểu được lời Ngài dạy
dỗ, đây là điều mà con cái Ngài ở Ấn Độ hướng dẫn cho tôi. Và
thế là tôi đã nghe được tiếng nói dịu ngọt ấm êm của Ngài,
hiểu được những điều dạy dỗ sâu nhiệm của Ngài trong từng
trang Kinh Thánh. Càng lúc tôi càng thấy mình không thể chần
chừ và chờ đợi được nữa. Tôi nghĩ nếu chỉ dựa vào sức tôi, làm
thế nào tôi có thể thuyết phục được anh? Ba mươi ba năm trôi
qua trong cuộc đời, tôi sống không có Ngài tôi đã kinh nghiệm
được rất nhiều điều, tôi thấy mình mất nhiều hơn được. Và giờ
đây tôi muốn tìm về nguồn cội, được trở về trong vòng tay yêu
thương của Ngài hơn bao giờ hết. Tôi quyết định đến với Ngài
một cách mạnh mẽ, và nương cậy Ngài, cầu xin Ngài cảm hóa
chồng tôi. Ngày 26-08-2007 tôi dẫn con gái, cùng em gái của
chồng đến Nhà Thờ Tin Lành Biên Hòa tin nhận Chúa, vì truớc đó
tôi thường đọc Kinh Thánh cùng em và in những bài viết về Chúa
cho em đọc.
Bất chấp sự bắt bớ từ phía chồng, có lúc tôi bị áp lực đến
căng thẳng, tưỏng chừng như mái ấm gia đình bé nhỏ của tôi sẽ
đỗ vỡ, nhưng tôi đặt hết niềm tin vào Ngài, vào Cứu Chúa toàn

năng, toàn tri và toàn tại của lòng tôi. Tôi quỳ gối cầu xin
Ngài trong nước mắt, xin Ngài giữ gìn hạnh phúc nhỏ nhoi của
tôi và cứu chuộc anh ấy. Cảm tạ Chúa, quyền năng cao cả và vĩ
đại của Ngài vượt trên không gian, ra ngoài thời gian và trên
mọi tầm hiểu biết của con người trong đó có tôi. Ngài đã đáp
lời tôi trong sự mầu nhiệm thiêng liêng của Ngài, ngày
24-11-2007 chồng tôi đã bước lên quỳ gối tin nhận Ngài trong
đêm truyền giảng. Vậy mà cách đó vài giờ, khi buổi truyền
giảng chưa bắt đầu, anh còn nói với tôi hẹn em 20 năm nữa anh
sẽ tin nhận Chúa.
Từ ngày tôi có Chúa, tôi sống lạc quan yêu đời, không sợ hãi
không lo âu, không buồn phiền không bực tức, không nóng giận
và trong lòng tôi tràn ngập sự yêu thương.
Từ ngày tôi có Chúa cuộc đời của tôi tươi trẻ hơn và đầy sức
mới Chúa dành cho tôi. Phước lớn Chúa ban tuôn tràn trên đời
sống của tôi. Có Chúa tôi không những được Chúa ban tặng cho
tôi món quà vô giá là Thiêng Đàng ở đời sau cùng sự sống đời
đời, mà ngay trong đời này tôi cũng nhận được ân điển của Ngài
dành cho tôi một cách dư dật. Lúc gặp khó khăn hay hoạn nạn
tôi cầu xin Chúa, Chúa đều đáp lời và giải cứu tôi ra trong
cơn nguy kịch.
Tôi viết bài làm chứng này, chỉ mong sao những người chưa từng
biết về Ngài và những ai còn chần chừ chưa dám xưng nhận Ngài,
hãy mạnh mẽ lên mà đến với Ngài, “Bởi vì không việc chi Đức
Chúa Trời chẳng làm được” (Luca 1:37).
Nguyện xin Đức Chúa Trời ở cùng Quý vị ngay hôm nay.
Trần Thị Kim Loan
Biên Hòa Đồng Nai.
18-04-2008

Phan Như Ngọc: Niềm hạnh phúc
tuyệt vời
Phan Như Ngọc: Niềm hạnh phúc tuyệt vời
Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng Miền Bắc XHCN vô thần.Suốt

mười năm học trường phổ thông, tôi luôn luôn được dạy rằng vũ
trụ này tự nhiên mà có, không có Ông Trời nào hết.
Rồi tôi vào học ngành vật lý của Trường Đại Học Tổng Hợp Hà
Nội.Tôi phải học triết học duy vật một cách có hệ thống, trong
đó sợi chỉ đỏ xuyên suốt là quan điểm vật chất có trước, vật
chất đẻ ra ý thức, vật chất quyết định ý thức. Chỉ những gì
con người cảm nhận được trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua
các phương tiện máy móc, thì mới tồn tại (hay hiện hữu). Như
thế, chủ nghĩa duy vật đương nhiên chối bỏ sự hiện hữu của Đức
Chúa Trời, vì không ai có thể sờ đụng hoặc cảm nhận được Ngài
nhờ các giác quan của mình.Bấy giờ tôi cảm thấy chủ nghĩa duy
vật là đúng. Ai tin có Chúa tôi đều cho là duy tâm, là mê tín
dị đoan cả.
Sau khi tốt nghiệp, tôi làm nghề dạy học.Tôi phải vừa dạy vật
lý, vừa thông qua môn học này để giáo dục tư tưởng duy vật cho
học sinh, sinh viên.Vì thực tâm tin ở sự đúng đắn của chủ
nghĩa duy vật, nên tôi giảng dạy rất say sưa, không thấy gì gò
bó cả. Mười ba năm dạy học là mười ba năm góp phần tuyên
truyền cho chủ nghĩa vô thần chống Chúa trong đội ngũ trí thức
Việt Nam. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy xót xa ân hận vô cùng.
Nếu linh hồn của lớp đàn em tôi bị hư mất, thì chính tôi phải
chịu một phần trách nhiệm.Tôi đã vô tình gây nên tội.
Năm 1976, tôi được đi làm nghiên cứu sinh ở Hungary.Bốn năm
sau, có chút bằng cấp nước ngoài rồi, tôi không dạy học nữa mà
về làm việc ở Viện Vật Lý thuộc Viện Khoa Học Việt Nam. Về
sau, tôi được cử làm trưởng phòng của Phòng Nghiên Cứu Vật Lý
Hạt Nhân, trong đó có 6 tiến sĩ cùng làm việc. Chúng tôi đã
từng ký kết và thực hiện hợp đồng với Cơ Quan Nguyên Tử Năng
Quốc Tế (International Atomic Energy Agency), cộng tác nghiên
cứu các phản ứng tổng hợp hạt nhân (fusion reactions) thuộc đề
tài sử dụng năng lượng tổng hợp hạt nhân vào mục đích hòa
bình. Tôi đã đi dự một số hội nghị khoa học quốc tế để báo cáo
về các công trình nghiên cứu này.Bước đường sự nghiệp của tôi,
tuy chưa bằng ai, nhưng đối với tôi có thể coi là toại
nguyện.Chỗ làm việc của tôi thật lý tưởng. Bây giờ, khi đã tin

Chúa, tôi thấy kế hoạch của Ngài đào tạo tôi thật quá kỳ diệu.
Không có bàn tay chăm sóc của Ngài thì một thường dân như tôi
sao có thể được ưu đãi như thế. Cảm ơn Chúa thật nhiều!
Vì nhiều lý do, năm 1989, nhân một chuyến đi công tác nước
ngoài, tôi đã xin ở lại Đức. Một hôm ở trại tỵ nạn Heilbronn,
tôi gặp nhà truyền đạo Hà Lan Henk Wolthaus. Ông đến trại để
phát sách Cơ Đốc cho mọi người.Sau khi nói chuyện với ông một
lát, tôi xin ông một cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Anh (vì ông
không có Kinh Thánh tiếng Việt), và một vài cuốn sách nhỏ
khác.Tối hôm đó, tôi bắt đầu đọc thử các sách mới xin xem sao.
Ngay từ dòng đầu Kinh Thánh, tôi đã thấy vô lý: “Ban đầu, Đức
Chúa Trời dựng nên trời đất”. Lương tri tôi bật lò xo.Đó là
phản ứng tự nhiên của một người đã sống gần năm mươi năm với
chủ nghĩa vô thần. Nhưng rồi tôi nhớ lại, chính Newton cũng
cho rằng sở dĩ các thiên thể chuyển động nhịp nhàng được là
nhờ “Cái hích đầu tiên của Thiên Chúa “, mà ngày trước tôi đã
từng phân tích cho sinh viên đây là quan điểm hoàn toàn sai
lầm. Tự nhiên tôi nghĩ rằng Newton, người phát minh ra định
luật hấp dẫn vũ trụ, được coi là phát minh vĩ đại nhất của
lịch sử văn minh nhân loại, lại có thể kém như thế ư? Và tôi
tự trả lời: không thể được, chắc là mình dốt, không hiểu được
ông ta, có lẽ Đức Chúa Trời có thật.
Rồi tôi đọc tiếp câu chuyện Chúa sáng tạo vũ trụ trong sáu
ngày chỉ bằng những lời phán. Tất cả như một truyện thần thoại
dành cho trẻ con.Khi đọc đến Tân Ước, tôi lại càng thấy nhiều
điều không thể chấp nhận được. Có thể tin chăng một bà mẹ đồng
trinh sinh con, một người mù được sáng, người cùi được sạch,
người què được lành, người chết đã có mùi được sống lại chỉ
nhờ những lời phán? Ai có thể đi bộ trên mặt nước, ra lệnh bắt
bão tố vô tri phải dừng?
Những phép lạ
suy nghĩ theo
lúc ấy, trong
là chính Chúa

đầy rẫy trong Kinh Thánh làm cho cái đầu quen
kiểu vô thần của tôi không sao hiểu nổi. Đúng
đầu tôi nẩy ra một câu hỏi mà bây giờ tôi biết
đã đến và gỡ mối cho tôi. Câu hỏi đó là: Sức

mạnh nào khiến cho hàng tỷ người trên thế giới, trong đó có
hầu hết các nhà khoa học vĩ đại mà tôi từng ngưỡng mộ, tin
Kinh Thánh? Họ cuồng tín, hay chính mình ngu dốt? Từ những
cuốn sách mỏng xin của Henk, tôi đã đọc thấy những câu bất hủ
sau đây:
Charles Dickens viết: “Kinh Thánh Tân Ước chính là cuốn sách
tốt nhất đã từng hoặc sẽ được biết đến trên thế giới”.
Ngài Isaac Newton, nhà khoa học mà tôi đầy lòng khâm phục, đã
kết luận: “Trong Kinh Thánh có nhiều biểu hiện chắc chắn về
tính có thực hơn trong bất cứ một câu chuyện nào chống lại
sách đó”.
Victor Hugo viết: “Nước Anh có hai cuốn sách, Kinh Thánh và
Shakespeare. Nước Anh sinh ra Shakespeare, còn Kinh Thánh làm
nên Nước Anh.
Albert Einstein, nhà vật lý học được coi là vĩ đại nhất của
thế kỷ 20, đã phát biểu: “Khoa học không có tôn giáo là mù
lòa”.
Ông cũng tuyên bố: “Tôi sẽ đi nhà thờ nào lấy những lời dạy
của Chúa Giê-xu làm tín điều của mình”. Như vậy, chữ “tôn
giáo“ mà ông dùng chính là Đạo Chúa, là Cơ Đốc Giáo thờ phượng
Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
Lúc bấy giờ, tôi chưa hiểu được nhiều, nhưng Chúa biết tôi là
ngưòi từng được học và làm khoa học nên đã dùng tiếng nói của
chính các nhà khoa học thật lớn để mở mắt cho tôi.Tôi lại nhớ
đến một câu chuyện về Newton. Sau khi ông phát minh ra định
luật hấp dẫn vũ trụ kỳ diệu, nhiều người đã hỏi ông làm cách
nào ông lại có thể phát minh ra định luật vĩ đại như vậy.
Newton vừa cười vừa trả lời: “Đó là nhờ tôi đã đứng trên vai
những người khổng lồ”. Chúa như đang nhắc nhở tôi: “Hãy đứng
lên vai những người khổng lồ này thì con sẽ nhận ra Chân Lý
của Ta”. Quả nhiên tôi đã bị Ngài bắt phục dễ dàng.Cái tư
tưởng vô thần, được tích lũy công phu và sử dụng trong bao
nhiêu năm nay, bị đánh bật khỏi đầu tôi. Xưa nay tôi vẫn nghĩ

đơn giản: không có Đức Chúa Trời vì không ai chứng minh được
sư hiện hữu của Ngài. Nhưng bây giờ tôi lại biết đặt câu hỏi
mới: “Ai đã chứng minh được Đức Chúa Trời không hiện hữu?” Tất
cả chỉ dựa vào cảm giác của con người; mà cảm giác thì không
phải là một cách chứng minh khoa học. Người đứng ở Trái đất
nói rằng Mặt Trăng quay quanh Trái Đất; nhưng quan sát viên
đứng ở Mặt Trăng sẽ bảo Trái Đất quay quanh Mặt Trăng. Ai
đúng? Hơn nữa, có nhiều cái hiện hữu mà không thể nhận biết
được bằng cảm giác, chẳng hạn như tình yêu, như trí khôn con
người. Không có và không thể có một máy nào đo được tình yêu
hay trí khôn. Rõ ràng rằng năm giác quan và tất cả những máy
móc mà loài người làm ra không phải là đầy đủ để nhận biết
được mọi đối tượng. Vì vậy, quan niệm “Có Chúa” hay “Không Có
Chúa” là vấn đề của Đức Tin, nằm ngoài phạm vi của khoa học,
của cảm giác. Nói theo ngôn ngữ khoa học đây là những tiên đề
(axioms).
Thật ra tiên đề “Có Chúa“ dễ tin hơn nhiều.

Nhà bác học

Newton đã làm một mô hình hệ thống Mặt Trời rất đẹp để ngay
trên bàn làm việc.Một hôm có một người bạn vô thần đến thăm.
Ông bạn khen mô hình đẹp quá và hỏi rằng “Ai đã làm nên
vậy?”.Newton cười hóm hỉnh trả lời “Tự nhiên mà có đấy
thôi”.Ông bạn không tin. Newton trả lời: “Thế thì tại sao cậu
lại tin cả cái vũ trụ vĩ đại chuyển động nhịp nhàng này tự
nhiên mà có, không cần Đấng Sáng Tạo?”
Tương tự như vậy, nếu đi làm về mà có cơm dẻo canh ngọt trên
bàn thì nhất định chúng ta tin rằng phải có một bàn tay khác
chăm sóc. Chân lý đó thật quá đơn giản, vậy mà tại sao nhiều
người (kể cả tôi trước đây) lại theo tiên đề “Không Có Chúa“.
Kinh Thánh có câu trả lời: “vì chúa đời này (ma quỷ) đã làm mù
lòng họ”.
Tính muôn màu muôn vẻ của thiên nhiên, tính di truyền kỳ diệu
(hạt giống nào sinh cây trái đó), vẻ đẹp tuyệt vời của những
nàng hoa, sự hài hòa và hoàn thiện của cơ thể con người, sự
hùng vĩ của bầu trời sao; tất cả những cái đó, cộng với những
ý kiến các vĩ nhân mà tôi hằng kính phục, chính là sự minh họa

tuyệt vời và là cơ sở để tôi tin rằng phải có Đấng Sáng Tạo.
Đó chính là Đức Chúa Trời toàn năng (He possesses all power:
omnipotent) toàn tri (He knows everything), toàn trí (He has
all knowledge: omniscient) và toàn tại (He is present
everywhere at one and the same time: omnipresent).
Dần dần tôi cũng tin Kinh Thánh là Lời Hằng Sống của Đức Chúa
Trời, vì dù đã được viết bởi hơn bốn mươi tác giả, ở những địa
diểm khác nhau, trải ra 1500 năm, nhưng Kinh Thánh là một thể
thống nhất. Từ đầu đến cuối đều nói về kế hoạch cứu rỗi của
Chúa đối với nhân loại. Thật ra, đây cũng là vấn đề của Đức
Tin, là tiên đề thứ hai cho mọi người tin Chúa.
Một trong những khái niệm khó nhất là khái niệm Đức Chúa Trời
ba ngôi một thể. Đức Chúa Trời biểu hiện dưới ba hình thức
khác nhau: Đức Cha, Đức Con (Chúa Giê-xu) và Đức Thánh Linh.
Ba Ngôi vừa riêng biệt, vừa là một, nghĩa là chỉ có một Đức
Chúa Trời.
Cảm tạ Chúa đã đào tạo tôi thành một người nghiên cứu vật lý,
nên điều này đối với tôi lại rất dễ chấp nhận khi so sánh với
nước.Nước cũng có ba trạng thái là rắn, lỏng và hơi.Ba trạng
thái vật chất ấy đều có cùng bản chất là H2O.Có thể nói ba là
một, một nhưng là ba.Ở đâu có một là có cả ba trạng thái. Điều
thật khó hiểu đã trở thành quá rõ ràng, mặc dù đây chỉ là một
sự so sánh rất khập khiễng, một sự minh họa rất đại khái mà
thôi.
Khi đã có những niềm tin cơ bản ấy (thừa nhận cả hai tiên đề),
thì mọi thắc mắc về các phép lạ đều được giải đáp dễ dàng.Đức
Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời hiện thân làm người như
chúng ta.Như vậy, Ngài là Đấng Sáng Tạo. Chính Ngài đã làm
phép lạ vĩ đại nhất (Tạo dựng nên vũ trụ này) thì những phép
lạ khác trong Tân Ước, như đi bộ trên mặt nước, gọi người chết
sống lại, ra lệnh cho bão tố phải dừng… đối với Ngài có gì là
khó thực hiện.
Những lời dạy của Chúa Giê-xu đã gây cho tôi nhiều xúc động,

vì thấy tình yêu thương của Ngài thật vô bờ bến. Ngài cũng
phán: “Ta là Đường Đi, Chân Lý, và Nguồn Sống. Nếu không nhờ
Ta, không ai được đến với Cha”. Ngài không tìm đường đi tới
hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta, mà chính Ngài là Con Đường
dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi linh hồn. Ngài không nói tới một
chân lý nào khác, vì chính Ngài là Chân Lý tuyệt đối duy nhất.
Và cũng chính Ngài là Nguồn Sống, vì tổ phụ A-đam của chúng ta
đã nhờ sinh khí của Ngài mà trở thành một loài sinh linh.
Người Việt Nam cũng tin có Ông Trời. Ca dao Việt Nam có bài:

Lạy Trời mưa xuống,
Lấy nước tôi uống,
Lấy ruộng tôi cầy,
Cho đầy bát cơm,
Lấy rơm đun bếp…

Con người tưởng rằng có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời,
đến với Cha Thiên Thượng. Chúa Giê-xu cho biết: Tội lỗi đã tạo
ra một hố ngăn cách giữa nhân loại với Đức Chúa Trời, và bây
giờ chính Ngài là chiếc cầu duy nhất bắc qua hố thẳm ấy. Ai
không tin nhận Ngài thì không thể đến cùng Đức Chúa Trời được.
Ngài mời gọi: Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến
cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ngài cũng phán:
“Này, Ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa
cho, Ta sẽ vào ăn bữa tối với người đó, chỉ người với Ta”.
Thật sự cảm động trước những lời dạy đầy tình yêu thương ấy,
tôi đã quỳ gối ăn năn về tội lỗi trong những năm sống vô thần,
và thành kính mời Ngài vào làm chủ cuộc đời mình. Từ đó đời
tôi hoàn toàn được đổi mới, tràn ngập ánh sáng, bình an và hy
vọng.

Thưa quý vị,
Với bài viết ngắn này, tôi không thể nào nói hết được những
phước hạnh mà Chúa đã ban cho tôi từ ngày tôi tin nhận Ngài.
Trước đây tôi cứ nghĩ chết là hết. Thật ra không phải thế.
Kinh Thánh cho biết rằng chết là bắt đầu một cuộc đời mới, như
hạt giống chết đi để bắt đầu cuộc đời của một cây xanh. Chúa
Giê-xu cũng dạy rằng: “Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến
nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị
hư vong mà có sự sống đời đời”. Tôi không những đã nhận được
những phước hạnh đời này, mà còn biết chắc rằng mình sẽ có
cuộc sống vĩnh cửu ở bên Ngài, sau khi từ giã thế giới này. Đó
là niềm vui và sự bình an không thể mua được bằng bất cứ giá
nào.
Để kết thúc, xin cho phép tôi trích dẫn lời của Albert
Einstein:
“Tôn giáo của tôi là sự hạ mình chiêm ngưỡng Đấng vốn là thần
linh, tối cao, vô hạn, đã tự bày tỏ chính Ngài trong những
phần tử vô cùng nhỏ bé của vũ trụ, để cho chúng ta có thể bằng
tư duy thiển cận tầm thường của mình cũng nhận biết được Ngài.
Chính sự hiểu biết về những quy luật tuyệt vời của vũ trụ vĩ
đại và kỳ diệu đã đem đến cho tôi niềm tin sâu sắc về sự hiện
diện của một Đấng quyền năng tối thượng đã sáng tạo nên vũ
trụ, cái mà con người không thể nào lãnh hội được bằng lý trí
của mình, Đấng đó chính là Đức Chúa Trời của tôi.” (Barnett
Lincoln-The universe and Dr. Einstein, p. 95).
Kinh Thánh dạy rằng: “Đức Chúa Trời là tình yêu”. Tin nhận
Chúa Giê-xu, quý vị sẽ được nếm trải tình yêu thương ngọt ngào
ấy như hàng tỷ người và cả chính tôi đã từng kinh nghiệm được.
Quý vị sẽ như một người con lạc đường quay trở về nhà cha đẻ
của mình. Mọi thứ trước đây ở bên phải nay đều ở bên trái và
ngược lại (Như đại văn hào Nga Lev Tolstoi đã nhận xét, sau
khi ông tin nhận Chúa). Phước hạnh và tình thương của Chúa sẽ

theo quý vị đến hết cuộc đời như Ngài đã hứa trong Kinh Thánh.
Cầu Chúa dùng bài làm chứng ngắn này để góp phần rất nhỏ giúp
quý vị tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, mời Ngài vào làm chủ cuộc
đời mình và nhận được Ơn Cứu Rỗi, tức là sự sống đời đời mà
chính Ngài đã hứa ban tặng. Vui biết mấy, một ngày mai, chúng
ta sẽ được gặp nhau ở Thiên Đàng, cùng nắm tay ca hát tôn ngợi
Đức Chúa Trời yêu quý, Đấng Sáng Tạo, đã dựng nên trời đất vũ
trụ, cũng như cả quý vị và tôi. Thật là một niềm hạnh phúc
tuyệt vời! Ước mong sẽ được trao đổi tâm tình thêm với quý vị
qua các phương tiện thông tin hiện có.

Phan Như Ngọc

Ân Điển Lạ Lùng – John Newton
Ân Điển Lạ Lùng

Sự lạ lùng. Đó là cách duy nhất để diễn tả sự chuyển hóa lạ
thường mà đã xảy ra trong cuộc đời của John Newton. Newton đã
sinh ra tại Luân-Đôn (London) vào năm 1725. Mẹ anh đã chết khi
anh bảy tuổi. Cha của anh đã gởi anh ra biển vào lúc mười một
tuổi. Từ việc làm đầu tiên như một cậu bé trong căn-bin

(cabin) rồi đến một người giúp việc trên sàn tàu, John đã bị
đặt vào một cuộc đời say sưa, thuộc trần tục và trái luân lý –
và anh đã đi theo nó.
Không lâu sau, John đã trội hơn những người bạn cùng tuổi của
anh về tư cách tàn bạo. Nhạy bén – thông minh và chế nhạo, anh
đã viết những bài hát xúc phạm chế giễu những viên chức của
chiếc tàu chiến the H. M. S. Harwich mà anh đã vào phục vụ
năm 1744. . Anh đã tự làm vui bằng cách đầu tư vào những lời
chửi thề mới và hướng dẫn những người bạn cùng tuổi của anh
làm những cuộc chạy trốn nguy hiểm và táo bạo. Anh thường bỏ
trốn nhiệm vụ của anh. Khi vẫn còn trong tuổi niên thiếu. Anh
đã bị bắt lại, bị đánh đập và giáng cấp từ chuẩn úy hải quân
xuống thủy thủ.
Cuối cùng theo yêu cầu riêng của mình, John Newton đã được
trao đổi đễ phục vụ trên một con tàu nô lệ, đưa ông đến bờ
biển của Sierra Leone. John Newton sau đó trở thành đầy tớ của
một thương nhân nô lệ và bị lạm dụng tàn nhẫn. Đầu năm 1748,
ông được giải cứu bởi một thuyền trưởng đi biển đã được biết
đến cha của John. John Newton cuối cùng đã trở thành thuyền
trưởng của tàu riêng của mình, chạy dọc buôn bán nô lệ.
Như một người buôn bán nô lệ, tấm lòng của Newton càng cứng
cỏi hơn. Anh đã có biệt danh là một người đàn ông ăn nói thô
lỗ và gắt gỏng, bị coi thường và khinh bỉ bởi những người dưới
quyền và những cấp trên của anh. Anh không quan tâm cho ai cả
ngoài bản thân anh và đã không tìm kiếm thứ gì ngoại trừ chính
điều thú vị của anh.
Mặc dù Newton đã có một số hướng dẫn tôn giáo ban đầu từ mẹ
của mình, người đã qua đời khi ông là một đứa trẻ, ông đã từ
lâu từ bỏ niềm tin tôn giáo. Tuy nhiên, trên một chuyến đi về
nhà, trong khi ông đã cố gắng để lèo lái con tàu xuyên qua
một cơn bão, ông đã trải qua những gì mà ông đã ghi lại trong
nhật ký của ông “Sự giải thoát vĩ đại.” Khi tất cả dường như
bị mất và con tàu sẽ chắc chắn chìm, ông kêu lên, “Lạy Chúa,
xin thương xót chúng con.” Như những cơn sóng đập vào chiếc

tàu và làm đầy nước trong căn-bin của anh, sự sợ hãi đã tràn
ngập lòng của Newton. Anh đã đấu tranh một cách liều mạng để
cứu lấy chiếc tàu, tát nước, và che đậy những lổ hở trên thân
tàu bằng những cánh buồm của chiếc tàu, những cái bị vải bao
bì, cho đến quần áo của chính anh. Như là một người thủy thủ
có kinh nghiệm, John đã biết rằng anh có ít cơ hội sống xót.
Và anh chưa sẵn sàng để đối diện với sự vĩnh viễn.
Những hồi tưởng thời thơ ấu của anh đã tràn ngập trở lại –
những lời Kinh Thánh và những bài thánh ca mà người mẹ kínhsợ-Thượng-Đế của anh đã dạy anh, những lời cầu nguyện của bà
đã nêu tên anh. John đã cố gắng kêu la với Thượng Đế cho lòng
thương xót, nhưng anh đã bị ngừng lại đột ngột bởi ý nghĩ về
sự xấu xa hèn mọn của mình, thế nào mà anh xứng đáng để kêu
xin. Làm thế nào mà anh có thể quay về với Thượng Đế kêu cầu
giúp đở, khi anh bỏ quên Ngài từ lâu? John đã trải qua một đêm
đau khổ trong sự tìm-kiếm-linh-hồn sâu xa.
Ngày sau đó, cơn bão đã bớt đi. Một cách ngạc nhiên, chiếc tàu
méo mó đã tìm được bến cảng an toàn. Lúc đó, Newton nói, rằng
anh đã được thuyết phục rằng “có một Thượng Đế, Đấng nghe và
trả lời những lời cầu nguyện.” Anh đã khám phá một tình yêu
mới của Thượng Đế đã được diễn tả trong Kinh Thánh:
“Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian, đến nỗi Ngài đã ban Con
một của Ngài, hầu cho hể ai tin con ấy thì không bị hư mất
nhưng được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời không phải gởi
Con Ngài đến để phán xét thế gian, nhưng thế gian nhờ Con
Ngài mà được cứu” (Giăng 3:16, 17).
Giữa cơn bão, cặp mắt của Newton đã được mở ra. Anh đã nhận
biết rằng anh là một người có tội và cần sự giúp đở của một
Đấng Cứu Thế. Lần đầu tiên, anh đã hiểu được ý nghĩa về ơn huệ
của Thượng Đế. Sự ăn năn tội lỗi quá khứ của anh, anh đã dâng
trọn cuộc đời của anh cho Thượng Đế. Trong phúc chốc, anh đã
trở thành một người đàn ông mới.
Vài năm sau, khi anh ngẫm nghĩ về kinh nghiệm của anh, Newton

đã viết lên những lời:
Ơn lạ lùng – âm thanh ngọt ngào làm sao – mà cứu lấy một người
bất hạnh như tôi! Tôi một lần đã hư mất nhưng bây giờ tìm lại
được, đã mù mà bây giờ lại thấy.
Chính ơn huệ đó đã dạy lòng tôi biết kính sợ, và ơn đó đã giải
cứu tôi khỏi những sợ hải; Thật quý báu thay ơn huệ đó đã xuất
hiện vào đúng giờ phút mà tôi đầu tiên tin nhận!
Xuyên qua những nguy hiểm, vất vả và cạm bẫy của cuộc đời, ơn
huệ này đã gìn giữ tôi đến giờ đây, và ơn huệ này sẽ dẫn tôi
về nhà.
Vào năm 39 tuổi, một người đã từng mua bán nô lệ xưa nay đã
trở thành một mục sư. John Newton đã tận tụy cuộc đời còn lại
của anh để chia xẻ với mọi người tin tức tốt lành của phúc
âm:rằng: Chúa Giê-xu Christ đã đến để ‘tìm và cứu những kẻ bị
mất.’ (Lu-ca 19:10) Newton đã hướng dẫn phong trào của chủ
nghĩa bãi bỏ nô lệ ở Anh Quốc, chỉ ra tội lỗi của sự nô lệ và
đấu tranh để chống sự trao đổi mà anh đã một lần tham gia vào.
Trên tấm mộ bia, and đã kết luận cuộc đời của anh như sau::
John Newton, Người Truyền giảng. Đã từng là một người bội phản
và phóng túng. Một người đầy tớ trong những người nô lệ ở
châu Phi,. Là bởi sự thương xót giàu có của Thượng Đế và Đấng
Cứu Thế của chúng ta Chúa Giê-xu Christ. Được bảo tồn, phục
hồi, tha thứ, và được ủy thác để thuyết giáo niềm tin mà anh
một thời đã cần cù để phá hủy.
Giống như Newton, bạn, cũng vậy, có thể kinh nghiệm
huệ lạ lùng của Thượng Đế – bất kể bạn là ai hay bạn
tội nhiều bao nhiêu. Bạn có thể bắt đầu chính cuộc đời
– thay đổi mối quan hệ với Chúa Giê-xu Christ. Bạn có
nguyện như vầy:

được ơn
đã phạm
của bạn
thể cầu

“Kính thưa Thượng Đế, con nhận biết rằng con đã bị hư mất
trong tội lỗi của con và bị mù trước sự thật của Ngài. Con
biết rằng bây giờ Ngài đã gởi Con của Ngài để chết trên thập

tự giá cho con – để chuộc lấy hình phạt bởi tội lỗi của con.
Xin vui lòng tha thứ cho con. Hãy vào trong cuộc đời của con
và thay đổi con bằng ơn huệ của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu,
A-men.”
MMM / NGUON HY VONG (Theo Christin Ditchfield)

