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TÌNH CHA
Nhân Ngày Lễ Cha có 
người ngồi ôn lại kỉ niệm, 
viết: Ngày sinh tôi ra nhà 
nghèo lắm, có người bảo 
ba đem cho tôi đi sẽ được 
nhiều tiền. Ba nói ba 
không cần tiền, chỉ cần 
con ba thôi. Năm tôi học 
lớp 5, gia đình lên Sài 
Gòn ở kiếm việc làm, ba làm thợ hồ 
cực lắm, ăn chẳng dám ăn mà xài 
cũng chẳng dám xài. Tiêu 1 ngàn ba 
cũng tiếc chỉ vì câu “để dành tiền cho 
tụi nhỏ ăn học.” Ngày tôi đau ruột 
thừa nhập viện, y tá hỏi: “Anh chị 
muốn nằm phòng dịch vụ hay phòng 
thường?” Ba bảo: “Nằm dịch vụ đi cho 
con nó khỏe.” Ngày ba bệnh y tá cũng 
hỏi như thế, tôi nói: “Dịch vụ.” Ba bảo: 
“Thôi, ba có nằm bao nhiêu đâu dịch 
vụ làm gì, nằm phòng thường đi cho 
đỡ tốn kém.” Nhìn ba mắt tôi cay cay. 
Ba của tôi là người như thế đó! Ba 
không phải là thạc sĩ, kĩ sư. Ba cũng 
không là doanh nhân vĩ đại, ba của 
tôi chỉ là bác thợ hồ, là công nhân, là 
chú bảo vệ nghèo đã làm lũ cả cuộc 
đời mình vì vợ và vì các con… Nhưng 
tôi yêu ba, yêu ba thật nhiều. Trong 
tôi ba vĩ đại hơn bất kì ai hết!
Cha của Sonora Smart Dodd, người 
khởi xướng Ngày Lễ Cha, dù sống ở 
trong khoảng không gian và thời 
gian khác như người cha trên, nhưng 
tình thương yêu hi sinh của ông 
dành cho con không khác. Vốn là 
một cựu chiến binh trong cuộc nội 
chiến Hoa Kỳ, từ giã chiến trường trở 
về, ông buông súng nắm tay cày làm 
lụng vất vả để nuôi sống gia đình. 

Chẳng may vợ mất sớm, 
trong cảnh đơn chiếc 
ông gắng công làm việc 
trong một trang trại nhỏ 
thuộc miền đông tiểu 
bang Washington để 
nuôi sáu đứa con - năm 
trai một gái - thành 
người. Nên ký ức về 

người cha trong lòng bà Sonora thật 
khó phai.
Vì vậy, vào Chúa Nhật tuần lễ thứ hai 
của tháng 5 năm 1910, chỉ hai năm 
sau Ngày Lễ Mẹ đầu tiên được tổ 
chức tại West Virginia. Ngồi trong 
băng ghế nhà thờ ở Spokane, 
Washington dự Ngày Lễ Mẹ, nghe 
nhắc đến công ơn người mẹ, Sonora 
chợt nhớ đến phụ thân mình. Nhớ lại 
tình thương của cha, Sonora chợt 
liên tưởng đến bao nhiêu người cha 
khác khắp nơi đã hy sinh cuộc đời 
cho con cái nên quyết định kêu gọi 
thành lập một ngày để tưởng nhớ 
công ơn người cha. Đề nghị của bà 
nhanh chóng được hưởng ứng, đa số 
dân chúng đồng lòng ủng hộ. Dẫu 
vậy, mãi đến năm 1972 Quốc Hội Hoa 
Kỳ mới chịu thông qua đạo luật và 
Tổng thống Richard Nixon ký duyệt 
công bố Ngày Lễ Cha trở thành một 
quốc lễ, hằng năm tổ chức vào Chúa 
Nhật thứ ba trong tháng 6. Mỗi năm 
tại Hoa Kỳ, hơn 85 triệu cánh thiệp đã 
được bán ra trong ngày tri ân người 
cha. Cảm ơn Chúa, đã có người còn 
nghĩ đến bậc sinh thành của mình. Vì:
Đồi mô cao bằng đồi danh vọng,
Nghĩa mô trọng bằng nghĩa mẹ cha. 

(Thông Công, songdaoonline.com)
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Tôi chỉ vừa kịp nhìn thấy chiếc xe 
trước khi nó sắp đụng vào tôi. Tôi 
thấy mình như chao đảo. Rồi sau đó 
bóng tối bao trùm mọi cảm quan của 
tôi.
Người ta mang tôi lên xe cấp cứu. Khi 
cố gắng mở mắt ra, tôi chỉ cảm nhận 
được một mảng ánh sáng lờ mờ, 
xuyên qua cặp mi mắt bị sưng vù lên, 
đã được băng kín lại một cách cẩn 
thận. Ngay lúc đó tôi không biết, 
nhưng sau này tôi mới nhận ra là vô 
số đá dăm nhọn đâm vào mặt tôi, 
cùng với một mớ bụi đất quện trên 
khuôn mặt mềm mại, vừa bước vào 
tuổi mười sáu của tôi. Khi tôi muốn 
rờ xem khuôn mặt của mình, thì có ai 
đó đã nhẹ nhàng kéo cánh tay của 
tôi xuống và bảo khẽ: “Hãy nằm im!”.
Tôi nghe tiếng còi hú vang vọng từ 
một nơi xa xăm nào đó và tôi bắt đầu 
chìm vào cơn mê. Ý nghĩ cuối cùng 
lảng vảng trong đầu tôi, đó là lời cầu 
nguyện: “Chúa ơi, đừng trên khuôn 
mặt con… đừng trên khuôn mặt 
con, Chúa ơi!...”
Giống như bao cô gái khác đang 
bước vào tuổi dậy thì, tôi đặt mọi giá 
trị bản thân của mình vào diện mạo 
bên ngoài. Tuổi mới lớn thì suốt ngày 
chỉ lo trau chuốt áo quần với dung 
nhan. Tôi quan niệm, hễ càng đẹp thì 
càng có nhiều người chú ý, càng có 
nhiều bạn bè và thật sung sướng khi 

có nhiều người ngưỡng mộ.
Cha tôi cưng tôi lắm. Ông có bốn 
người con trai, nhưng có duy nhất 
mình tôi là con gái mà thôi. Tôi còn 
nhớ rõ mồn một, vào một sáng Chúa 
Nhật, khi xe vừa đến nhà thờ, thì hai 
anh của tôi – trong mớ quần áo xốc 
xếch với đầu tóc chải vội – đã mau 
mắn chạy biến ra khỏi xe. Ngày hôm 
đó mẹ tôi ở nhà để coi chừng em bé 
đang bị bịnh. Khi tôi còn ở trong xe, 
đang loay hoay với tay lấy cái ví tay, 
quyển sách học trường Chúa Nhật và 
quyển Kinh Thánh, thì cha tôi mở cửa 
xe cho tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn 
cha tôi, trong tâm trí của một đứa bé 
gái chỉ mới bảy tuổi, tôi tin chắc rằng 
cha tôi là người đàn ông đẹp trai 
nhất và thơm tho nhất, hơn bất kỳ 
một người cha nào khác trên đời này.
Cha tôi dang rộng cánh tay người, 
hướng về phía tôi, nháy đôi mắt và 
nói: “Xin công chúa cho đôi bàn tay”. 
Nói xong ông kéo tôi vào cánh tay 
của ông và khen tôi rằng tôi xinh đẹp 
dường bao. Rồi ông nói tiếp: “Không 
có người cha nào trên đời này 
thương con gái mình như ba thương 
con đây”.
Lúc đó, trong suy nghĩ trẻ thơ của tôi, 
tôi không hiểu hết tình thương của 
cha dành cho tôi; tôi chỉ nghĩ rằng 
cha tôi thương tôi là vì tôi có khuôn 
mặt thật xinh và hôm đó tôi đang 
mặc một cái áo đầm thật đẹp.

“Through A Father’s Eyes” 
by Lonni Collins Pratt - 

Tùng Tri phỏng dịch

Trong Đôi Mắt Người ChaTrong Đôi Mắt Người Cha
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Chỉ vài tuần trước khi tai nạn xảy ra, 
tôi đoạt được giải nhất trong cuộc 
thi hoa hậu trong thành phố chúng 
tôi ở. Cha tôi không đề cập nhiều về 
việc này. Trong cuộc diễu hành 
quanh các đường phố, ông chỉ im 
lặng đứng bên cạnh tôi, khuôn mặt 
không thể giấu diếm nổi tự hào. Một 
lần nữa, tôi chứng tỏ mình là cô con 
gái cưng xinh đẹp của cha tôi và tôi 
tắm mình trong sự hạnh phúc vì 
được cha tôi yêu thương, hài lòng và 
hãnh diện.
Cũng vào 
khoảng thời 
gian đó, tôi bằng 
lòng tiếp nhận 
Chúa Giê-xu vào 
trong đời sống 
của mình. Trong 
những khung 
cảnh lao xao của những sinh hoạt 
trong trường lớp, các công tác xã 
hội, những cuộc thi hoa hậu, những 
cuộc diễu hành phô trương thật tấp 
nập và vui nhộn, tôi cũng đã bắt đầu 
bước vào mối quan hệ với Thiên 
Chúa.
Chỉ vài giờ sau khi tai nạn xảy ra, tôi 
cảm thấy mình chập chờn lúc tỉnh, 
lúc mê. Bất cứ khi nào đầu óc tôi hơi 
tỉnh táo một chút là tôi chợt nghĩ và 
thắc mắc về khuôn mặt của mình. 
Tôi bị nội thương và chấn động não 
một cách trầm trọng, nhưng nỗi lo 
lắng cho dung nhan của tôi vượt xa 
hẳn nỗi lo về những chấn thương 
khác.
Ngay buổi sáng sau đó một ngày, 
mặc dầu vẫn chưa thể hé mắt ra 
được một ly nào, tôi đã vội vàng hỏi 
cô y tá cho tôi mượn một cái gương. 

Cô y tá không nhìn vào mặt tôi, vẫn 
tiếp tục công việc đo huyết áp cho 
tôi, bình thản trả lời: “Này cô bé, hãy 
lo nghỉ ngơi để bình phục trước cái 
đã”.
Thái độ từ chối của cô y tá, không 
cho tôi mượn cái gương, chỉ làm 
khích động thêm cái ý chí ngang 
tàng và vô lý của tôi. Nếu cô y tá 
không cho tôi mượn cái gương, tôi lý 
luận rằng, chắc tình trạng còn tồi tệ 
hơn tôi tưởng. Tôi cảm thấy khuôn 
mặt mình như căng cứng ra và nhột 
nhạt làm sao ấy. Một đôi khi, tôi cảm 
thấy rát nơi mặt như nó đang bị 
phỏng nặng. Dầu vậy, tôi không đưa 
tay lên để rờ khuôn mặt mình, vì bác 
sĩ đã dặn dò là đừng làm vậy để 
tránh cho da mặt khỏi bị nhiễm 
trùng hay làm độc.
Cha mẹ tôi cũng khó nhọc với tôi 
lắm để tránh né không cho tôi mượn 
gương. Dần dần thì cơ thể tôi cũng 
phục hồi và sức lực từ từ trở lại, 
nhưng tâm tính tôi thì ngày càng 
khó chịu hơn. Đã năm ngày trôi qua 
từ lúc bị đụng xe, có một lần, chỉ 
trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi 
đã nài nỉ tới bốn lần, để xin cầm được 
một cái gương. Điều này làm cha tôi 
đâm ra vô cùng bực bội và giận dữ, 
khiến ông phải quát tháo lên: “Con 
đừng hỏi nữa! Ba đã nói là không. 
Dứt khoát là không!”
Lúc đó, tôi ước gì mình có thể kiếm 
được một lý do thật chính đáng để 
phân trần. Tôi chống người mình 
trên hai khủy tay, và qua đôi môi cử 
động còn rất khó khăn, tôi rít lên: “ba 
không thương con chút nào hết. Bây 
giờ con không còn xinh đẹp nữa, 
nên ba không còn thương con nữa! 
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Con biết chắc mà!”
Cha tôi trố mắt lên nhìn tôi sửng sốt 
như có ai vừa cướp mất linh hồn sự 
sống của ông, rồi sau đó, ông ngã 
phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, hay 
tay ôm chầm lấy chiếc đầu đang gục 
xuống. Mẹ tôi bước vội qua bên cha 
tôi, đưa tay bà choàng lên vai cha tôi 
trong lúc ông đang cố gắng cầm giữ 
những giọt nước mắt. Còn tôi thì ngã 
gục trên đống gối của 
chiếc giường bệnh viện 
đang nằm…
Tôi chẳng thèm hỏi cha 
mẹ tôi về việc mượn cái 
gương nữa. Thay vào đó, 
tôi ráng đợi qua đến 
sáng ngày hôm sau, thế nào cũng có 
người vào dọn dẹp phòng của tôi.
Đúng như dự định, khi nghe tiếng 
người nhân viên phụ trách lau dọn 
phòng bước vào, tôi che mình sau 
tấm màn và chỉ vén lên một chút, như 
thể như tôi đang đi tắm vậy, và miệng 
hỏi: “Chị làm ơn với tay lấy giùm em 
cái gương. Em để quên cái gương ở 
đâu đó bên ngoài kia. Nhờ chị kiếm 
giùm em”. Sau một vài phút lục soát, 
người nhân viên phụ trách lau dọn 
kiếm được một cái gương và thận 
trọng trao cái gương cho tôi đang 
đứng sau bức màn che.
Những gì tôi thấy khi soi mặt mình 
vào gương vượt quá sức chuẩn bị của 
tôi. Hình như một cái gói gì thật tả tơi, 
mọng nước và đỏ hồng đang nhìn 
vào tôi. Mắt tôi, môi tôi bị bầm dập và 
sưng húp. Hầu như không có một 
khoảng da nào trên mặt tôi còn được 
lành lặn, từ cằm cho đến trán và ra cả 
hai bên má và chung quanh tai, đều 
bị xâm phạm một cách thật là đau 

đớn.
Một ít lâu sau đó, cha tôi đến thăm 
tôi, mang theo một mớ tạp chí và 
một ít sách vở làm bài tập ở trường 
của tôi. Ông bắt gặp tôi đang soi mói 
khuôn mặt mình vào chiếc gương. 
Ông từ tốn gỡ từng ngón tay của tôi 
ra khỏi cái gương, miệng buông lời 
khẳng định: “Điều này không quan 
trọng chút nào cả. Nó chẳng thay đổi 

điều gì hết. Không có ai 
thương con ít đi vì 
chuyện này!”
Cuối cùng thì cha tôi đã 
lấy được cái gương ra 
khỏi tay tôi và ném nó 
vào chiếc ghế bên cạnh. 

Ông đến ngồi bên mép giường, ôm 
tôi trong hai cánh tay của ông một 
hồi lâu, rồi nói:
“Ba biết con đang suy nghĩ gì”
Miệng tôi triệu trạo, quay sang 
hướng khác, mắt nhìn đăm đăm ra 
ngoài khung cửa sổ, trả lời cha tôi:
“Ba không thể hiểu nỗi con đang 
nghĩ gì”
Gạt khăng thái độ mặc cảm của tôi, 
ông nói lại:
“Con trật rồi. Nó chẳng hề thay đổi 
điều gì hết. Những người thương yêu 
con nhất đã từng thấy con trong 
những lúc con nhìn còn tệ hơn lúc 
này nữa, con có biết không!”
Tôi vội đáp lại:
“Cùng lắm là thấy con té ngã lăn cù 
hay mặt con dính lọ lem, chứ đâu như 
lúc này, mặt mày con tan nát như 
vầy…”
Cha tôi ôn tồn bảo tôi:
“Ba thương con. Không điều gì có thể 
thay đổi lòng ba thương con được, 
bởi vì ba thương chính con chứ 
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không phải ba thương dung nhan 
bên ngoài của con. Ba đã từng thay 
tả cho con, ba đã từng thấy da con bị 
giộp lên vì bị trái rạ. Ba đã từng lau 
mũi cho con khi con bị vấp té chảy 
máu mũi. Ba đã từng ôm con trong 
tay khi con nôn mửa trong nhà vệ 
sinh. Ba vẫn thương con ngay những 
lúc con nhìn không xinh đẹp chút 
nào”.
Rồi cha tôi ngập ngừng nói tiếp:
“Ngày hôm qua con thật là xấu, 
không phải là do khuôn mặt con 
đang bị sưng, nhưng vì con đã cư xử 
thật tệ. Nhưng ngày hôm nay, ba vẫn 
có mặt ở đây với con và ba sẽ tiếp tục 
ở bên cạnh con trong ngày mai. 
Không người cha nào mà không 
thương con cái mình, cho dầu phải 
đánh đổi điều quý giá nhất trong đời. 
Nè con, nếu cuộc đời chỉ có cướp đi 
khuôn mặt của con mà thôi, thì con 
còn có phước lắm đó”.
Tôi quay nhìn lại cha tôi, có cảm giác 
rằng, mọi lời nói của ông, những lời 
nói của lẽ phải, là xuất phát từ trách 
nhiệm của một người cha, hay nói 
một cách khác, đó chỉ là những lời 
nói dối khéo léo để yên ủi tôi mà 

thôi. Tôi quay sang hỏi cha tôi:
“Ba ơi, bây giờ ba hãy nhìn kỹ khuôn 
mặt của con đi, rồi ba nói cho con 
biết ba thật sự có còn thương con 
nữa không?”
Tôi chẳng bao giờ quên được những 
gì đã xảy ra sau câu hỏi đó của tôi. 
Khi cha tôi nhìn vào khuôn mặt tơi tả 
của tôi, đôi mắt ông long lanh ngấn 
lệ. Một cách chậm chạp, cha tôi nhích 
gần về phía tôi, và với đôi mắt mở to, 
ông nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt 
đang bị sưng vù của tôi.
Tôi đã giữ mãi nụ hôn chan chứa tình 
thương của cha tôi trong những giấc 
ngủ nồng ấm của một thời mới lớn 
và nụ hôn kỷ niệm đó đã sưởi ấm 
tâm hồn tôi mỗi ngày trong suốt 
quãng đời còn lại.
Nhiều năm đã trôi qua. Tất cả còn sót 
lại sau tai nạn đụng xe ngày nào, chỉ 
là một dấu lõm bé xíu ở trên một 
chiếc lông mày của tôi. Nhưng nụ 
hôn của cha tôi, và bài học về tình 
thương mà người dành cho tôi, sẽ 
mãi mãi ở trong ký ức hạnh phúc của 
đời tôi.
(phatthanhhyvong.com)

“Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh 

khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở 

cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.”     

Giô-suê 1:9a
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Vẫy vùng trong “bể 
khổ”
Sinh ra và lớn lên 
trong gia đình khá 
giả, tiếng tăm ở Hà 
Nội, nên từ nhỏ tôi rất 
được nuông chiều và 
có hầu như tất cả 
những gì mình muốn.
Năm 11-12 tuổi, tôi giao du với bạn 
bè xấu. Nhờ vào tiền bạc và thế lực 
gia đình, tôi thoải mái chơi bời, tạo 
danh tiếng cho bản thân. Tôi bỏ nhà 
đi suốt, tìm kiếm thú vui trên đời, 
những cảm giác khoái lạc, thỏa 
mãn…
Tuổi niên thiếu của tôi là chuỗi ngày 
lún sâu vào tội lỗi: tôi lấy trộm dần 
những món đồ giá trị trong gia đình 
đem bán để có tiền phục vụ nhu cầu 
ăn chơi sa đọa. Mười bốn tuổi, tôi tìm 
đến thuốc phiện lần đầu và kể từ đó 
đắm chìm trong nghiện ngập, mà tuý 
đã hủy diệt, tàn phá thân thể, tâm trí 
và linh hồn tôi.
Năm 1994, mới 18 tuổi tôi bị ma túy 
khống chế dữ dội. Đến lúc không thể 
lấy cắp thêm được gì nữa từ tài sản 
gia đình, tôi trở nên hung bạo, đập 
phá mọi thứ, gia đình tôi lúc đó như 
một thứ địa ngục trần gian.
Tôi bắt đầu lao ra đường sẵn sàng làm 
bất cứ chuyện gì để có tiền hút chích. 
Mỗi lần như vậy, ba mẹ tôi khóc ngất, 
kêu gào: “Ông trời ơi…”, với hy vọng 
chỉ ông trời mới có thể giúp con mình 
thoát khỏi cái chết đang giết dần tôi. 
Tôi đau xé lòng mỗi khi nghe tiếng 
kêu cứu tuyệt vọng của ba mẹ nhưng 

hoàn toàn bất lực, vì 
bản thân không thể 
kiểm soát hay kềm 
chế được chính mình.
Năm 2000, tôi quyết 
định cưới vợ không 
phải vì yêu, mà vì 
muốn có thêm tài sản 
từ gia đình riêng và 

gia đình cô ấy để tiếp tục chìm đắm 
vào ma túy. Chiếc nhẫn cưới cũng bị 
tôi mang đi cầm hết lần này đến lần 
khác, cuối cùng là bán luôn. Không 
những thế, tôi còn cướp cả nhẫn của 
vợ. Quá đau khổ, vợ tôi đã quăng 
chiếc nhẫn đi ngay trước mắt tôi…
Khi con gái đầu lòng ra đời, trong một 
cơn nghiện, tôi đã bế cháu – đang 
quấn mỗi chiếc khăn mỏng trên 
người – lao ra giữa trời đông buốt giá 
Hà Nội để ép bố mẹ xoay tiền đưa ra. 
Rồi mọi người cũng phải tìm mọi 
cách để chuộc lại đứa bé… Tôi thật sự 
không còn là con người. Tâm trí tôi 
hoàn toàn bị điều khiển bởi ma túy, 
sẵn sàng đánh đổi tất cả…
Sau những cơn vật vã, đói thuốc là 
đớn đau, tuyệt vọng khi tôi nhận ra 
gia đình  khánh kiệt, bản thân khốn 
khổ trong bầu không khí ảm đạm và 
nỗi bất hạnh bao trùm lên tất cả.
Ba mẹ, bằng mọi cách cứu giúp tôi 
nhưng không thể. Từ năm 1990 đến 
2006, tôi nhiều lần vào tù ra khám, đi 
cai nghiện đến 14 lần nhưng hoàn 
toàn vô vọng. Thậm chí gia đình đã có 
ý đem tôi sang Trung Quốc, Nga… 
mong họ có thể giải phẫu, tẩy não tôi, 
để tôi có thể quên đi những cơn 

Bước Khỏi Trũng Bóng Chết
Mục sư Nam Quốc Trung



nghiện, dù cả nhà được cảnh báo 
rằng làm vậy có thể khiến tôi trở 
thành người thực vật. Nhưng gia 
đình vẫn cho rằng đó là tia hi vọng 
cuối cùng để có thể giữ được tôi.
Trong lao tù, đối diện với song sắt, 
nhận thức được bóng đêm và sự chết 
đang bao trùm lấy mình, tôi cô đơn, 
sợ hãi, vùng vẫy, cố gắng thoát ra 
nhưng không thể. May thay tôi còn 
có gia đình, ba mẹ, vợ con 
rất mực yêu thương. Vợ 
tôi là người phụ nữ tuyệt 
vời, luôn khích lệ, nâng 
đỡ tôi bằng tình yêu, sự hi 
sinh thầm lặng…
Đầu năm 2006, sau 20 
tháng bị giam giữ, tôi 
được thả về, lại tiếp tục lao vào rượu, 
cờ bạc, gái điếm, đánh nhau, trộm 
cướp… Mỗi ngày tôi uống đến 3 lít 
rượu, thần kinh tê bại khiến tôi 
không còn cư xử giống con người 
nữa. Tôi và gia đình tiếp tục loay hoay 
trong khốn khổ, bế tắc, đau 
thương…
Chúa giang tay
Thế rồi vào một ngày, khi tôi đang 
lang thang trên đường thì tình cờ 
gặp lại một người bạn cũ từng chơi 
ma túy chung với mình, hắn tên 
Đoàn Trung Tín. Ủa, mà sao mặt Tín 
lại ngời ngời ngời thế kia, một gương 
mặt mà tôi chưa bao giờ thấy ở hắn 
trước đây. Và rồi Tín kể cho tôi nghe 
về tình yêu của Chúa Jesus, “Một tình 
yêu lớn lao đã giải cứu mình khỏi ma 
túy, biến đổi cuộc đời mình” – Tín hớn 
hở, còn tôi thì bất ngờ, thú vị, bắt đầu 
mở lòng mình ra nghe về Chúa. Mà 
thực sự bản thân tôi còn gì để có thể 
mất thêm nữa đâu?              

Sau khi tôi chịu tiếp nhận Chúa, ba 
mẹ, vợ con tôi là những người mừng 
rỡ nhiều nhất, và dĩ nhiên, họ cũng 
nhanh chóng tin nhận Ngài. Tôi được 
gửi đến Trung tâm Giải cứu Tin Lành 
ở Bình Long để cai nghiện.
Những ngày đầu, tâm thần tôi vẫn 
nặng trĩu vì gánh nặng tội lỗi. Tôi bắt 
đầu tìm đọc Kinh Thánh, và Chúa đã 
soi dẫn cho tôi đến với Thi Thiên 51 – 

một bài cầu nguyện ăn 
năn, thống hối.
Tôi chưa biết cách cầu 
nguyện, không biết trò 
chuyện với Chúa thế nào, 
nên chỉ biết đọc Thi Thiên 
51 đến thuộc lòng từng 
dấu chấm, dấu phẩy.

Và rồi một ngày kia, tự dưng tôi bước 
ra một cái ao phía sau trung tâm, 
ngước mặt, giơ cao hai tay lên trời lớn 
tiếng kêu cầu: “Xin Chúa tha thứ tội 
cho con…“. Bỗng nhiên, ngay lúc ấy 
tôi có được cảm giác tuyệt vời: bay 
bổng, nhẹ nhàng, trong suốt, thánh 
khiết… như chưa từng phạm tội bao 
giờ! Tôi lớn tiếng tạ ơn Chúa… Và chỉ 
trong khoảnh khắc đó, Chúa đã cất 
lấy hết gánh nặng tội lỗi bao nhiêu 
năm chồng chất trong tôi.
Sau hôm đó, mỗi ngày từ sáng sớm 
đến tối mịt tôi cứ say mê đọc lời 
Chúa, tìm kiếm trong đó bao nhiêu 
điều mà Chúa như dành cho chính 
mình, nói với chính mình. Hồi ấy tôi 
đơn sơ lắm, cứ luôn luôn tự nhủ lòng 
mình: dù cho có bất cứ chuyện gì xảy 
ra sau này, tôi cũng quyết chỉ kêu cầu 
Chúa.
Mải miết tìm kiếm Chúa qua Kinh 
Thánh, mỗi ngày tôi đều khám phá ra 
những thay đổi lạ lùng bên trong 
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mình: từ một kẻ ngót 20 năm vất 
vưởng, lang thang, 16 năm nghiện 
ngập, 14 lần ra vào các trại cai 
nghiện, một lời nói là hai từ tục tĩu… 
nhưng chỉ sau 14 ngày đọc Kinh 
Thánh – lời của Đức Chúa Trời – thì 
môi miệng tôi không thể nói được 
một từ bậy bạ nào được nữa.
Mỗi ngày qua đi tội lỗi càng lùi xa, 
biến mất khỏi tôi, những thói hư tật 
xấu ngày nào giờ trở nên xa lạ, Chúa 
đã giúp tôi kiểm soát được bản thân 
và tư tưởng mình.
Rồi thì những bản Thánh Ca về tình 
yêu lớn lao, kỳ diệu của Chúa càng 
giúp tôi vững an, vui thỏa, tiếp tục 
tìm kiếm ý Chúa.
Tôi biết ơn Chúa vô cùng, vì Ngài đã 
không gớm ghiếc, xa lánh, bỏ rơi tôi, 
lại còn cứu cả gia đình tôi nữa, khiến 
tất cả giờ trở nên con cái yêu dấu của 
Ngài. Tôi không biết lấy lời gì để có 
thể nói hết, ca ngợi hết tình yêu và ơn 
phước Chúa đã tuôn đổ trên gia đình 
tôi. 
Ba mẹ tôi vui mừng dồn hết số tài sản 
còn lại để xây dựng một ngôi nhà, tạo 
thành điểm nhóm thờ phượng Chúa 
của 5 Hội Thánh khác nhau. Và 2 
trong số 5 Hội Thánh đó được thành 
lập bởi những “con nghiện” với quá 
khứ tăm tối như tôi. Nhiều khóa học 
Kinh Thánh thường xuyên được tổ 
chức tại đây, hàng ngàn người tin 
Chúa và được giải cứu. Gia đình tôi 
thật hạnh phúc vì mỗi ngày “ngôi nhà 
địa ngục” khi xưa giờ đầy ắp lời cầu 
nguyện và tiếng hát ngợi khen Đức 
Chúa Trời.
Nhiều cơ quan, ban ngành của nhà 
nước tại Hà Nội cũng đã tìm đến ủng 
hộ, cấp phép cho các chương trình 

“Tư vấn cho người cai nghiện”. Đầu 
tiên là Trung tâm ở Ba Vì, sau đó lần 
lượt có đến… 16 trung tâm cai 
nghiện khác được thành lập, 13 
trung tâm ở Hà Nội, 3 trung tâm khác 
ở Thanh Hóa, Hòa Bình và Hải Phòng.
Các đài truyền hình Việt Nam như 
VTV4, VTC1… đã đến phỏng vấn, làm 
chương trình về “Mục vụ Tin Lành Cai 
nghiện – nơi giải cứu, giúp hàng 
ngàn người nghiện được biến đổi…”. 
Một số người nghiện từ Úc, Mỹ và các 
quốc gia khác cũng đã tìm đến xin 
tham dự chương trình. Đại sứ Mỹ, 
ông David Saperstein, nhân chuyến 
công du đến Việt Nam tháng 3/2016 
đã đến thăm hỏi gia đình tôi và các 
anh em trong mục vụ. Năm ngoái, khi 
cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama 
sang Việt Nam, tôi hân hạnh là một 
trong 6 người Việt nam được mời gặp 
gỡ đặc biệt với Tổng thống, Ngoại 
trưởng John Kerry và Cố vấn An ninh 
Quốc gia, bà Susan Rice vào ngày 
24/5/2016, tại Hà Nội. Tôi đã có cơ hội 
chia sẻ, làm chứng về quyền năng 
biến đổi của Chúa trên cuộc đời tôi, 
cũng như những việc lạ lùng mà Đức 
Chúa Trời đã làm với những người 
nghiện ma túy tại Việt Nam.
Cho đến nay đã hơn 10 năm trôi 
qua.Tạ ơn Chúa vì Ngài không chỉ 
giúp tôi đắc thắng vẻ vang tội lỗi, mà 
còn dùng tôi vào việc lan tỏa tình yêu 
và quyền năng Ngài ra khắp nơi…

(Ban Biên Tập Oneway Radio
oneway.vn)
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 Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên 
sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ 
như cồng chiêng kêu lên hay là chập chõa vang 
tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri và biết hết các sự 
mầu nhiệm cùng mọi tri thức; dù tôi có tất cả đức 
tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình 
yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dù tôi phân phát 
cả gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình 
để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thương thì 
điều đó chẳng ích gì cho tôi. (I Cô-rinh-tô 13:12a)

Ôi Cha thánh tình Cha như bể rộng
Bao la hơn trời thẳm núi non cao

Hơn thái dương tỏa chiếu rạng muôn màu
Hơn vũ trụ với tỉ ngàn sao sáng

Ôi tình Chúa thật cao dày lai láng
Tuôn trào như nguồn suối ngọt tung tăng

Không lực nào đem sức mạnh cản ngăn
Tia nước sống phun trào cho nhân thế

Ôi tình Chúa bao la đầy ân huệ
Nuôi thế nhân dù họ đã quên Ngài
Từ trời cao Chúa tỏa ánh ban mai

Cho hơi thở kéo dài theo năm tháng
Khi nhân thế đắm chìm trong khổ nạn

Phải lãnh hình vì ác tội điêu linh
Cha liền sai Con thánh xuống hy sinh
Trên thập giá chết thay và cứu chuộc.

 Tình Cha

Trần Nguyên Lam Bửu
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Amazing Grace là một Thánh ca nổi 
tiếng trên thế giới. Bài hát do John 
Newton sáng tác cách đây 240 năm. 
Mục sư John Newton đã viết bài thánh 
ca này để minh họa cho bài giảng vào 
lễ thờ phượng đầu năm 1773 tại nhà 
thờ Olney, Buckinghamshire, Anh 
quốc.  Sau đó, bài Thánh ca đã được 
loan truyền khắp nơi. Theo các thống 
kê gần đây, Amazing Grace là Thánh 
ca đứng hàng đầu trong số những bài 
Thánh ca được yêu thích nhất trong 
Anh ngữ.
John Henry Newton, tác giả bài 
Thánh ca Amazing Grace, sinh ngày 
24 tháng 7 năm 1725 tại Wapping, 
một quận nhỏ tại London, Anh quốc.  
John Henry Newton là con của John 
và Elizabeth Newton.  Cha của John 
Newton là một tín hữu Công giáo 
nhưng có thiện cảm với Tin Lành.  
Ông là một thuyền trưởng kinh 
nghiệm tại vùng biển Địa Trung Hải.  
John Newton Sr. kỳ vọng nơi con trai, 
nên đã đặt tên cho con bằng chính 
tên của mình.
Mẹ của John Newton là một tín hữu 
Tin Lành không theo truyền thống 
Anh Quốc giáo.  Elizabeth Newton là 
một phụ nữ rất yêu mến Chúa.  Bà 
mong ước con trai sau này sẽ trở 

thành một mục sư.  Tuy nhiên, 
Elizabeth Newton mất sớm. Bà đã về 
với Chúa chỉ hai tuần trước khi John 
Newton được 7 tuổi. Dầu vậy, những 
điều gia đình Catletts dạy con từ 
những năm tháng thơ ấu về sau đã 
ảnh hưởng đến đức tin của John 
Newton.
Sau khi mẹ qua đời, John Newton 
sống với mẹ kế.  Sau đó, John 
Newton được gởi đi học tại một 
trường nội trú trong hai năm.  Không 
quen với nếp sống gò bó trong 
trường, năm 11 tuổi John Newton đã 
xin theo cha trong các chuyến viễn 
du để học hàng hải.  John Newton 
ngỡ ngàng trước cuộc sống mới.  Cậu 
bé vẫn không quen với nếp sống kỷ 
luật trên tàu và cũng không hòa hợp 
với cha.  Dầu vậy, trong suốt 6 năm 
trước khi John Newton Sr. về hưu vào 
năm 1742, cậu thiếu niên John 
Newton đã học được nhiều kiến thức 
về hàng hải. Điều đáng tiếc cũng 
trong thời gian này, John Newton bị 
tiêm nhiễm rất nhiều điều xấu, trong 
đó có thái độ vô tín đối với Chúa.
Cuối năm 1742, John Newton đã 17 
tuổi. Khi thấy con không thích ứng 
với nếp kỷ luật để được huấn luyện 
trở thành một sĩ quan hải quân trong 
tương lai, thân sinh của John Newton 
đã sắp xếp với một người bạn là 
Joseph Manesty xin cho John 
Newton làm quản đốc một đồn điền 

Ân Điển Lạ Lùng  
Tác Giả Amazing Grace – 

John Newton

Thánh ca Amazing Grace – 
Ấn bản năm 1779

(Photo credit: www.wikipedia.org)
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trồng mía tại Jamaica, Nam Mỹ.  Cụ 
John Newton cho biết sau thời gian 
làm việc 5 năm, John Newton sẽ 
dành dụm đủ tiền trở về Anh quốc 
sống một cuộc sống đầy đủ.    Chuyến 
đi Jamaica sẽ khởi hành trong vòng 
hai tuần.  Trong thời gian chờ đợi, 
ông cụ trao cho John Newton một vài 
việc phải làm tại Kent và dặn cậu 
nhân tiện trên đường đi hãy ghé 
thăm gia đình George và Elizabeth 
Catletts tại Chatham.  Elizabeth 
Catletts là bạn thân của mẹ John 
Newton lúc bà còn sống và là người 
đã chăm sóc mẹ của John Newton lúc 
hấp hối trước khi qua đời.
John Newton đến Chatham vào cuối 
năm 1742. Gia đình Catletts là một 
gia đình kính mến Chúa, cả gia đình 
từ lớn đến nhỏ đang cùng nhau 
chuẩn bị lễ giáng sinh.   Lần đầu tiên 
sau nhiều năm trời, John Newton mới 
kinh nghiệm được khung cảnh êm 
đềm trong một mái ấm gia đình. 
Elizabeth ngạc nhiên gặp lại John 
Newton sau hơn 10 năm và hỏi thăm 
cậu đã sống thế nào trong thời gian 
đó.  Theo thói quen, John Newton 
huyênh hoang về những chuyến viễn 
du của mình.  Mặc dù biết cậu thiếu 
niên thiếu thành thật và hơi khoác 
lác, gia đình Catletts vẫn tiếp đón 
John Newton thật thân mật như một 
người con trong gia đình. Elizabeth 
nhắc lại những kỷ niệm với mẹ của 
John Newton.  Bà cũng nói thêm mẹ 
của John Newton từng mơ ước đứa 
con trai duy nhất của mình sau này 
trở thành mục sư.
Những ngày vui qua nhanh. Thay vì 
đến thăm gia đình Catletts một ngày, 
John Newton đã ở lại ba tuần. Bên 
cạnh kỷ niệm về người mẹ, vui hưởng 

cảnh hạnh phúc của gia đình Catletts, 
khuôn mặt dịu dàng của Mary 
Catlett, cô con gái đầu lòng của 
Elizabeth, lúc đó mới 14 tuổi, làm 
John Newton quên mất thời gian.  
Khi trở về nhà, John Newton đã lỡ 
mất chuyến đi Jamaica.  John 
Newton báo cho cha biết lần đầu tiên 
cậu cảm nhận được hạnh phúc trong 
mái ấm gia đình; và cậu đã gặp được 
người mà cậu sẽ cưới làm vợ. Thân 
sinh của John Newton không bằng 
lòng; nhưng John Newton cho biết 
cậu sẽ làm việc, kiếm tiền để cưới 
người mình yêu mà không cần sự 
giúp đỡ của ông cụ.
Cụ John Newton Sr. rất bực tức cậu 
con trai vì sự cứng đầu, vì bỏ mất cơ 
hội, vì đã làm mất uy tín của mình 
nhưng cũng tìm cách tạo cho cậu 
một cơ hội mới. Lần này, cụ sắp đặt 
cho John Newton làm thủy thủ trên 
một thương thuyền đi Venice, Ý.  Ông 
cụ nói với John Newton rằng: vì con 
thích nói tục và chưởi thề nên đây là 
nơi thích hợp cho con.  Con sẽ thành 
công hay thất bại là do con; ba không 
nhờ ai giúp con nữa, để con không 
nói rằng ba can thiệp vào đời sống 
của con.
John Newton không đi Venice.  Cậu 
bỏ nhà lang thang ngoài bến tàu.  Vài 
tháng sau, cậu mướn ngựa chạy đến 
Chatham thăm gia đình Catletts.  
John Newton đã xin cầu hôn với Mary 
Catlett.  Khi biết ý định của John 
Newton, George, Elizabeth, và cả 
Mary Catlett, đều ngỡ ngàng. George 
gọi John Newton riêng ra và khuyên 
chàng thanh niên nên bình tĩnh. Thứ 
nhất, Mary còn quá nhỏ.  Thứ hai 
John Newton không phải là người 
thích hợp cho Mary vì John nóng 
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tánh, hay nói tục và chưởi thề, còn 
Mary dù nghèo nhưng được giáo 
dục trong nếp sống tin kính Chúa.  
Thứ ba, để có thể thành hôn, John 
cần phải có việc làm để có thể nuôi 
sống gia đình riêng của mình trong 
tương lai.  George Catlett khuyên 
John Newton hãy trở về nhà, chờ 
thêm một thời gian rồi sau đó mới 
tính.  Dầu không chấp nhận lời cầu 
hôn, gia đình Catletts 
cho phép John và Mary 
viết thư cho nhau.
Trở lại Sussex, John 
Newton không về nhà 
nhưng lang thang ngoài 
bến tàu, giao du với các 
bạn đồng trang lứa.  
Năm 1743, trong khi đi 
thăm một người bạn, 
John Newton bị bắt lính, 
sau đó bị đem xuống tàu 
HMS Harwich để phục 
vụ trong Hải Quân Hoàng Gia Anh. 
Thuyền trưởng của tàu HMS Harwich 
là Philip Carteret vốn biết cha của 
John Newton nên đã ban cho cậu 
một đặc ân là làm hạ sĩ quan thay vì 
làm thủy thủ.
John Newton không thích hợp với 
nếp sống kỷ luật trong hải quân. Nhớ 
người yêu, John Newton năn nỉ 
thuyền trưởng Carteret xin về 
Chatham thăm một ngày. Trong khi 
không cho ai rời tàu, thuyền trưởng 
Carteret đã đặc biệt cho phép John 
Newton đi thăm người yêu một ngày 
nhưng chàng thanh niên đã vi phạm 
và trình diện trễ sáu ngày. Một lần 
khác, nhân một chuyến đi công tác 
mua tiếp liệu cho tàu, John Newton 
tranh thủ về thăm người yêu. Sau hai 
ngày không trình diện, John Newton 

đã bị lính địa phương bắt với tội đào 
ngũ. Sau đó, John Newton bị kỷ luật 
và bị giáng chức. John Newton bị 
đánh 75 roi trước 350 sĩ quan và thủy 
thủ trên tàu.  Trước đó không lâu, 
một đồng đội của John Newton bị 
đánh 25 roi, vì chịu không nỗi nên đã 
chết.  John Newton bị đánh 75 roi 
nhưng vẫn sống. Nhục nhã vì bị kỷ 
luật, đau đớn vì thân thể tan nát, 

John Newton định tự tử 
nhưng không thành 
công.  Trong hoàn cảnh 
khốn cùng đó, John 
Newton luôn miệng 
chưởi thề và nguyền rủa 
Chúa.  Các thủy thủ trên 
tàu lo sợ nói với John 
Newton:  Hãy chưởi thề 
nếu muốn, nhưng đừng 
nguyền rủa Chúa vì sẽ 
dẫn đến tai họa cho cả 
tàu.

Năm 1745, tàu Harwich chuẩn bị một 
chuyến viễn du sang Ấn Độ. Chuyến 
đi sẽ kéo dài 5 năm.  Khi tàu đậu tại 
Madeira, Tây Ban Nha, tàu Harwich 
trưng dụng thêm một số thủy thủ từ 
một thương thuyền Anh tại đó; 
ngược lại, tàu Harwich đã sa thải một 
số thủy thủ suy yếu, bệnh tật, vô kỷ 
luật từ tàu chiến sang thương 
thuyền. John Newton đã bị sa thải 
khỏi hải quân Anh và được hoán 
chuyển sang thương thuyền Levant 
trong thời gian này.
Levant là một thương thuyền mua 
bán giữa Phi Châu, Liverpool (Anh) 
và Tây Ấn (Nam Mỹ).  Sau khi được 
thuyên chuyển sang Levant, John 
Newton hy vọng sẽ được trở về Anh 
trong vòng một năm. Lên tàu, John 
Newton mới biết đây là một tàu 
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buôn nô lệ.  Điều mà John Newton 
mừng khi rời khỏi tàu Harwich là 
John Newton không còn phải chấp 
hành nếp sống kỷ luật trong hải 
quân nữa. Lối sống ngang tàng, 
phóng túng trong John Newton lại 
có dịp trổi dậy.
Với bản tánh ương ngạnh và ngang 
tàng, John Newton tiếp tục gặp rắc 
rối trong môi trường mới. Là người 
có chữ nghĩa, John 
Newton thường làm thơ 
chế giễu các sĩ quan và 
đồng đội.  John Newton 
dùng kiến thức và lòng vô 
tín của mình để lung lạc 
đức tin của Caleb Sneed 
và Job Lewis, hai thủy thủ 
trên tàu. Trong thời gian 
tàu Levant dong buồm 
dọc bờ biển Phi Châu, 
Thuyền trưởng James 
Phelps bị sốt và chết.  
Trước khi chết, James Phelps dặn 
thuyền phó Sam Miller bảo John 
Newton đừng nói những lời xúc 
phạm đến Chúa nữa; nếu không 
Chúa có thể giáng họa cho cả tàu.  
John Newton đã trả lời rằng: “Đức 
Chúa Trời của cả vũ trụ không có 
chuyện gì tốt hơn để làm hay sao?”
Tân thuyền trưởng Sam Miller biết 
John Newton sợ kỷ luật quân đội. 
Thuyền trưởng Sam Miller nói với 
John Newton nếu có cơ hội ông sẽ 
không ngần ngại trả John Newton lại 
cho tàu Harwich.  Trước viễn cảnh 
không thể sống lâu trên tàu Levant, 
và khi được Amos Clowe một người 
buôn nô lệ gợi ý về cơ hội làm việc tại 
Tây Phi, với mơ ước làm giàu, John 
Newton đã nhận lời.  Khi tàu Levant 
rời Sierra Leonne, John Newton đã ở 

lại.  Tại đây, John Newton làm việc 
cho Amos Clowe xây dựng một đồn 
điền trồng chanh. Sau đó, John 
Newton bị bệnh nặng gần chết, John 
Newton bị Amos Clowe bỏ lại Sierra 
Leonne. Trong hoàn cảnh đó, John 
Newton, một người Anh da trắng đã 
trở thành nô lệ cho một phụ nữ da 
đen quyền thế tại Phi Châu, là bạn 
gái của Amos Clowe.  Trong hoàn 

cảnh khổ nhục, John 
Newton viết thư cho cha 
cầu cứu. Cha của John 
Newton đã nhờ một 
thuyền trưởng đi tìm 
John Newton.
Một thời gian sau, 
Richard Williams, một 
người buôn nô lệ khác đã 
thương lượng với Amos 
Clowe để nhận John 
Newton làm việc.  Cuộc 
sống của John Newton 

từ đó khá hẳn lên.
Năm 1748, Thuyền trưởng Anthony 
Gopher của tàu Greyhound tìm gặp 
John Newton. Thuyền trưởng 
Anthony Gopher cho biết cha của 
John Newton đã nhờ ông đi tìm John 
Newton trong hơn một năm qua. 
John Newton lúc đầu từ chối lên tàu 
về Anh quốc vì nghĩ rằng đã có cuộc 
sống an nhàn tại Phi Châu nhưng sau 
đó đã bằng lòng.
Lên tàu Greyhound không bao lâu, 
John Newton nổi danh là người thô 
lỗ, tục tằn và phỉ báng.  Thuyền 
trưởng Anthony Gopher không coi 
John Newton là một thủy thủ nhưng 
cư xử với chàng như một vị khách.  
Rảnh rỗi không phải làm việc, John 
Newton có dịp đọc cuốn The 
Christian’s Pattern, sách tóm lược tác 
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phẩm The Imitation of Christ của 
Thomas à Kempis.  Qua đó, John 
Newton hiểu biết một ít về mối quan 
hệ giữa một cá nhân với Chúa.  John 
Newton cũng dành thì giờ đọc Kinh 
Thánh nhưng không phải tìm hiểu 
để tin nhưng trích dẫn Kinh Thánh 
để chọc phá niềm tin Cơ Đốc.
Tháng 3 năm 1748, trên đường về 
Anh quốc, trong một 
chuyến hải hành trên 
Đại Tây Dương tàu 
Greyhound gặp một 
trận bão khủng khiếp.  
Sóng lớn làm tàu ngập 
nước.  Gió mạnh đánh 
gãy cột buồm, nghiến 
nát Reggie, một thủy thủ đứng trên 
sàn tàu nơi John Newton vừa rời 
khỏi.   Trước kinh nghiệm thoát chết 
trong gang tấc và tàu ngập nước gần 
chìm, John Newton là một thủy thủ 
nhiều năm nhưng không biết bơi, 
John Newton đã quỳ xuống cầu 
nguyện: “Lạy Cha! Xin cứu con.”
Thủy thủ đoàn của tàu Greyhound 
quyết định quăng bớt hàng hóa và 
cố gắng tát nước để cứu tàu.  Giữa 
hoàn cảnh tuyệt vọng, John Newton 
nói với thuyền trưởng và các thủy 
thủ: “Nếu cố gắng này không thành 
thì cầu xin Chúa thương xót chúng 
ta.”
Sau đó, John Newton và các thủy thủ 
cột dây buộc chặt mỗi người vào 
bơm nước của tàu với suy nghĩ nếu 
tàu có chìm thì họ vẫn có thể trôi dạt 
trên mặt nước.  Vào tháng ba, Bắc Mỹ 
vẫn còn mùa đông, nước biển Đại 
Tây Dương rất lạnh, sóng tiếp tục 
đánh mạnh. Trong suốt chín giờ, 
thủy thủ đoàn tàu Greyhound kiên 
trì bơm nước trong tuyệt vọng.

Không mấy hy vọng được cứu và 
mệt lã vì kiệt sức, John Newton đã 
gục xuống ngủ thiếp gần một giờ. 
Sau đó, chàng thanh niên được 
thuyền trưởng gọi lên trao trách 
nhiệm lái tàu. Thuyền trưởng 
Anthony Gopher nói với John 
Newton: ông đã kinh nghiệm nhiều 
trận bão, nhưng không có trận bão 

nào khủng khiếp như 
lần này.  Đây là sự 
trừng phạt của Chúa.  
Thuyền trưởng cho 
biết ông đã lưỡng lự 
giữa việc quăng John 
Newton xuống biển 
nhưng quyết định 

trao cho John Newton cơ hội lái tàu. 
Trong mười một giờ kế tiếp, John 
Newton lái tàu giữa cơn bão tố.
Giữa hoàn cảnh tuyệt vọng, John 
Newton nhớ lại những điều được 
viết trong cuốn The Christian’s 
Pattern và tự hỏi không biết chàng 
có xứng đáng để được Chúa thương 
xót hay không.  John Newton nghĩ 
rằng chàng không thể nào được tha 
thứ, vì chẳng những chàng chối bỏ 
đức tin nơi Chúa mà còn trực tiếp 
chống đối Chúa nữa.  Chàng đã chế 
giễu những người bày tỏ niềm tin 
nơi Chúa, chàng đã nhạo báng Chúa 
và cho rằng đức tin nơi Chúa chỉ là 
mê tín huyền hoặc.
Sau khi điều khiển bánh lái chừng 
năm tiếng đồng hồ, John Newton tự 
nhiên nhớ lại câu Kinh Thánh Lu-ca 
11:13 mà mẹ chàng đã dạy từ thời 
thơ ấu: “Vậy nếu các ngươi là người 
xấu, còn biết cho con cái mình vật 
tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở 
trên trời lại chẳng ban Đức Thánh 
Linh cho người xin Ngài!”  Ngay lúc 



Nguyeät San Ôn Laønh   Soá 12  17

đó, John Newton cuối đầu cầu 
nguyện xin Chúa giải cứu.  Chàng 
không còn ngạo mạn cho rằng 
chàng là người lèo lái cuộc đời mình 
nữa như trước nữa.
Sau lời cầu nguyện đó không lâu, 
sóng đại dương bắt đầu lắng dịu.   
John Newton tin rằng Chúa đã lắng 
nghe lời cầu nguyện của chàng và 
tha thứ cho chàng.  John Newton đã 
ghi lại trong nhật ký của mình rằng 
đêm hôm đó, ngày 10/3/1748, là 
ngày sinh nhật thuộc linh của chàng.
Rạng sáng hôm sau, thủy thủ đoàn 
thức dậy thấy nước trên boong tàu 
lên tới mắc chân; dầu vậy tàu vẫn 
nổi.  Tất cả hàng hóa và lương thực 
dự trữ trên tàu mất hết; tuy nhiên cá 
khô mà họ đã bắt được ở 
Newfoundland và nước ngọt vẫn 
còn trên tàu.
Thủy thủ đoàn tát nước, tàu 
Greyhound tiếp tục lập lờ giữa đại 
dương.  Trong những ngày kế tiếp, 
John Newton dùng thì giờ rảnh đọc 
Kinh Thánh.  Đúng bốn tuần sau, 
ngày 8/4/1748, tàu Greyhound cập 
bến Lough Swilly, Ireland.  Khi bước 
chân lên bờ, quay nhìn lại tàu 
Greyhound, John Newton nói rằng: 
“Quả thật có Chúa ở trên trời.  Ngài 
đã lắng nghe lời cầu xin của tôi.”
Về lại Anh, sau khi thăm cha và gia 
đình người yêu, John Newton tiếp 
tục cuộc sống của một thủy thủ. 
John Newton tham gia các chuyến 
tàu buôn nô lệ từ năm 1748 cho đến 
năm 1755.  Năm 1750, John Newton 
trở về Anh, được phép cưới Mary 
Catlett.  Đến năm 1755, khi tròn 30 
tuổi, John Newton quyết định bỏ 
ngành hàng hải và chấm dứt tham 
gia buôn nô lệ.

Năm 1756, John Newton nhận công 
việc làm nhân viên quan thuế tại 
Liverpool.  Trong thời gian này, ông 
tự học Latin, Hy Lạp và thần học.  Hai 
vợ chồng John và Mary Newton 
tham gia tích cực trong các sinh hoạt 
nhà thờ.  John Newton khao khát trở 
thành người hầu việc Chúa nhưng 
ước nguyện của ông bị Giám mục 
của Giáo hội Anh quốc tại York từ 
chối vào năm 1758 với lý do là John 
Newton không có bằng đại học.  Tuy 
nhiên lý do chính là vì John Newton 
có thiện cảm với Phong trào Giám Lý.
Với sự khích lệ của một số bạn bè, 
John Newton không ngã lòng.  Ông 
tiếp tục học hành, viết bài làm chứng 
thuật lại kinh nghiệm được Chúa 
biến cải từ một kẻ buôn nô lệ trở 
thành một người như hiện tại.  Trước 
tấm lòng đó, Thomas Haweis, một 
nhà quý tộc tại Dartmount, đã bảo 
trợ cho John Newton.  John Newton 
được Giám mục tại Chester phong 
chức mục sư phụ tá tại Olney, 
Buckinghamshire, một thị trấn rất 
nghèo tại Buckinghamshire vào năm 
1764.  John Newton được trả lương 
chỉ có 60 bảng Anh một năm.  Tuy 
nhiên, John Thornton đã giúp John 
Newton thêm 200 bảng Anh để ông 
có thể tiếp tục hầu việc Chúa với cam 
kết sẽ giúp những người nghèo.
John Newton tận tụy hầu việc Chúa 
tại Olney suốt 16 năm.  Tinh thần hầu 
việc Chúa của ông được cả Giáo hội 
Anh quốc lẫn những tín hữu theo 
khuynh hướng Tin Lành thuần túy 
kính trọng.
Trong khoảng thời gian đó, Thomas 
Scott làm mục sư tại Stoke 
Goldington và Weston Underwood, 
hai giáo xứ lân cận Olney. Năm 1772, 
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John Newton đã giúp biến cải 
Thomas Scott từ một người “làm 
nghề mục sư” trở thành người thật sự 
tin Chúa và hầu việc Chúa chân 
chính.  Về sau, Thomas Scott trở 
thành một học giả Kinh Thánh và là 
người đồng sáng lập Church Mission 
Society.  Thomas Scott đã thuật lại 
kinh nghiệm biến cải đó trong cuốn 
tự thuật The Force of Truth xuất bản 
vào năm 1779.
Năm 1779, John Newton được John 
Thornton mời làm mục sư quản 
nhiệm tại thánh đường St. Mary 
Woolnoth, tại Lombard Street, một 
nhà thờ cổ kính ở London.  Tại 
London, John Newton ủng hộ 
phong trào cải cách theo khuynh 
hướng Tin Lành thuần túy đang diễn 
ra trong Giáo hội Anh quốc. John 
Newton cũng được kính trọng và 
quý mến bởi những mục sư và tín 
hữu ly khai khỏi Giáo hội Anh quốc.
Mục sư John Newton cũng được thế 
hệ trẻ kính trọng.  Ông đã khuyên 
William Wilberforce, một nghị viên 
Quốc Hội Anh, đang trăn trở trong 
những vấn đề cải cách xã hội hãy 
tiếp tục “hầu việc Chúa” tại Quốc Hội 
Anh.   William Wilberforce nghe theo 
lời khuyên, đã kiên trì vận động, và 
thành công trong việc xóa bỏ chế độ 
nô lệ trên toàn Đế quốc Anh.
Khi Mục sư John Newton ủng hộ 
William Wilberforce trong việc vận 
động bãi bỏ chế độ nô lệ, những 
người buôn nô lệ đã làm áp lực với 
ông.  Họ cho biết nếu Mục sư John 
Newton tiếp tục ủng hộ William 
Wilberforce, phe ủng hộ nô lệ sẽ 
công bố những điều tệ hại trong 
cuộc đời của John Newton và làm 
mất uy tín của ông.  Mặc dù cuộc đời 

của Mục sư John Newton đã được 
các tín hữu địa phương biết rõ, dân 
chúng Anh không biết nhiều về ông. 
Năm 1790, Mục sư John Newton nói 
rằng thay vì để cho phe chống đối 
nói về ông, chính ông sẽ công bố tất 
cả những điều xấu xa mà mình đã 
làm. Mục sư John Newton cho biết 
mục đích của việc ông kể lại đời 
mình là giúp cho người đọc nhận 
biết: “Nếu Chúa đã cứu John 
Newton thì Ngài có thể cứu bất cứ 
ai.”
Năm 1792, John Newton được 
College of New Jersey tại Hoa Kỳ trao 
bằng Tiến sĩ Thần Học.  College of 
New Jersey là tiền thân của Viện Đại 
Học Princeton ngày nay.
John Newton về với Chúa vào ngày 
21/12/1807.  Ông được an táng tại 
nhà thờ St. Mary Woolnoth, London 
bên cạnh Mary người vợ của ông.  
Mộ bia của John Newton có những 
dòng chữ sau:
John Newton, một người hầu việc 
Chúa
Từng là kẻ chống đối Chúa và sống 
phóng túng
Một đầy tớ cho những người nô lệ 
tại Phi Châu
Bởi ân điển giàu có của Cứu Chúa 
Jesus Christ
Đã được phục hồi, tha thứ và bổ 
nhiệm
Để giảng dạy Phúc Âm
Mà ông từng cố gắng tiêu diệt.
Phục vụ Chúa
Mười sáu năm tại Olney, Buck
Và hai mươi tám năm tại nhà thờ 
này.

Châu Thanh
(thuvientinlanh.org)
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Ôi vui quá! Có lần ta bật khóc ….
 Làm chứng nhân, chào đón một linh hồn.
   Trình lời xin, lòng cảm xúc tràn dâng
     Tin nhận Chúa, là ơn Trời ban phát.
      Ôi vui quá! Bao cuộc đời hư mất
        Được trở về bởi Ân Điển trên cao
          Chẳng bởi ta, chẳng bởi việc làm đâu
            Chúa đã chọn, Ngài đã yêu ta trước.
              Ôi vui quá! Những tháng ngày mong ước 
                Ta vui mừng, cảm tạ Đấng yêu thương                
                     Đã vì yêu chịu xuống thế làm người
        Rồi chịu chết trên Thập hình đau đớn.
          Máu Chúa đổ, ôi ân tình quá lớn
            Để Tin Lành cứu chuộc các con thương
              Tiếng nhạo cười, từng mũi giáo lằn roi
   Đấng thương xót chịu đau thương cùng tận.
     Lúc tin nhận cũng là khi chấp nhận
       Được làm con là thỏa dạ muôn phần
         Không nên trễ, để cuộc đời trôi mãi
           Khát vọng hoài, thân xác sẽ quặn đau
             Phải làm sao tin nhận Chúa thật mau
                Để được sống muôn đời không hư mất
    Ơn cứu chuộc, tình Giê-xu cao ngất
      Tha tội ta, thánh hóa mới một đời
        Đừng lãng quên, tình yêu thương bạn hỡi
          Nguyện chung lòng, mong tìm cứu tha nhân.

Mong ...Thêm Một Lần 
Được Khóc

TNTM

( Ghi lại để nhớ ngày được làm chứng nhân.)



20   Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 12 

C u ố i 
cùng thì ông 
cũng thỏa lòng từ giã cái nơi mà 
không ai muốn đến ở lâu dài, để đi 
về một nơi mà bình thường ít ai 
muốn về sớm hơn mức giới hạn của 
đời mình. Giờ phút mà ông đã nhẹ 
gánh lên đường, các bạn đồng 
Viện- Dưỡng- Lão đến cạnh giường 
để vuốt một bên mắt còn hé mở 
của ông. Kẻ thì thầm nói với ông lời 
“ tạm biệt, hẹn tái ngộ”. Kẻ ngậm 
ngùi nhớ đến câu “nay người mai 
ta” mà không ngăn được dòng lệ 
chảy dài trên khóe mắt nhăn nheo!
Ngày ông mới đến đây cũng cô 
đơn, lặng lẽ như lúc ông ra đi. Vài 
năm trước, vào một buổi chiều mùa 
thu ảm đạm, những cơn gió heo 
may mỗi lúc càng thổi dồn dập 
hơn, như muốn giật nốt những 
chiếc lá vàng cuối cùng đang cố 
bám vào các cành cây run rẩy trụi 
gần hết lá. Một chiếc xe hơi màu 
đen bóng loáng chợt dừng lại trước 
sân viện. Một thanh niên mở cửa xe 
bước xuống, dìu ông vào văn 
phòng, rồi vội vàng lùi xe đi mất!
Thủ tục nhập Viện xong, người 
nhân viên phụ trách một tay xách 
hộ ông cái ba- lô hành lý cá nhân, 
một tay vịn chừng ông đang khập 
khiễng chống gậy lê từng bước 
một. Trong ánh nắng nhạt nhòa 

thoi thóp của buổi hoàng hôn 
trong sân Viện, trông ông thật gầy 
yếu, cô đơn, thiểu não như một 
người lính già bại trận!
Ông được chỉ định nằm ở một cái 
giường nệm chiếc kê sát tường, 
gần khung cửa sổ. Một cái tủ nhỏ, 
một chiếc bàn con đặt ở đầu 
giường, một đôi dép cũ bạc màu 
còn in đậm dấu bàn chân của nhiều 
người chủ đã đi qua đời nó, được 
đặt ngay ngắn ở gậm giường: Đó là 
tất cả phúc lợi cá nhân mà một 
Viện-Dưỡng-Lão nghèo có thể 
dành cho mỗi hội viên.
Sau cái gật đầu và nói vài lời cám ơn 
người hướng dẫn, ông đặt cái ba- lô 
lên chiếc bàn nhỏ, rồi ngã mình lên 
giường, quay mặt  vào trong, kéo 
chiếc mền nhỏ phủ kín lên người, 
nằm im chẳng buồn chào hỏi ai cả. 
Đối với ông, đây là đoạn cuối của 
một con voi già què quặt, cô đơn 
bệnh hoạn đang tìm về khu nghĩa 
địa hoang vu ở tận rừng sâu không 
ai biết đến, để âm thầm chờ ngày 
rũ nắm xương tàn!
Suốt mấy ngày liền ông chẳng ăn gì 
cả, chỉ uống chút nước cầm hơi. 
Hình như ông có điều gì buồn giận 
ghê gớm lắm chất chứa trong lòng. 
Vài người đồng cảnh ngộ muốn 
đến trò chuyện, hỏi han để an ủi 
ông, nhưng ông chỉ im lặng lánh xa 
họ, để cố giữ nguyên niềm đau khổ 
cho riêng mình. Các y tá của Viện 
cũng chẳng thay đổi gì được tình 

ĐÔI BẠN GIÀ 
TRONG VIỆN DƯỠNG LÃO
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trạng bức xúc của ông!
Cuốí cùng, một ông già tóc bạc phơ 
nằm ở giường gần ông, ngồi xe lăn 
đến bên cạnh ông nói lớn, chẳng 
cần biết ông có chịu nghe hay 
không!… 
– Này anh bạn, hãy nghe đây. Tôi 
đoán và hiểu rõ sự u uất của anh rồi. 
Nỗi buồn khổ của anh không rộng 
lớn, sâu đậm hơn tôi đâu. Tôi rất 
buồn lòng mà tâm tình với anh 
rằng, trước đây tôi đã là người từng 
đứng đầu một tỉnh của miền 
Nam-Trung- Phần. Và đã từng trả 
giá nhiều năm trong lao tù cải tạo 
khắc nghiệt để đưa được vợ con 
đến đất nước tự do giàu có nầy, với 
hy vọng cùng chung hưởng sung 
sướng hạnh phúc trong những 
năm tháng cuối của cuộc đời mình. 
Nào ngờ sau cơn đột quỵ, tôi trở 
thành phế nhân! Họ đã bàn tính 
đưa tôi vào đây để hằng ngày khỏi 
phải nhìn thấy một ông già tật 
nguyền khó tính ở trong căn nhà 
sang trọng của họ. Đó, anh hãy mở 
mắt ra mà nhìn vào sự thật phũ 
phàng đánh dấu 10 năm trôi qua 
trong cuộc sống của tôi ở đây, là 10 
tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh và 
Năm mới của họ gởi cho tôi, mà tôi 
đã trân trọng dán ở đầu giường, để 
mỗi lần nhìn thấy những vật kỷ 
niệm đó tôi yên chí rằng họ vẫn còn 
sống ở đâu đây. Vào mỗi cuối năm, 
một cánh thiệp thay cho người đến 
thăm tôi, với lý do không về được vì 
bận rộn công việc làm ăn. Nhưng 
tôi chẳng buồn phiền chút nào, và 
hằng đêm tôi vẫn thiết tha cầu xin 
Chúa đầy lòng nhân từ tha thứ cho 

họ. Vì dù sao họ vẫn là những người 
yêu thương ruột thịt của tôi. Bây 
giờ họ đang ở một tiểu bang tận 
cùng xa xôi nào khác mà tôi chưa 
hề biết đến. Họ đã chối bỏ tôi, mắc 
cỡ vì tôi, không muốn cho ai biết họ 
đang có một người chồng, một 
người cha tật nguyền xấu xí! Nhưng 
lòng tôi vẫn nhẹ nhàng thanh thản. 
Vì Chúa đã dạy tôi phải biết tha thứ, 
yêu thương và chúc phước cho cả 
kẻ thù của mình nữa. Nay mai nếu 
có dịp tin nhận Chúa, tâm hồn anh 
bạn sẽ vui vẻ thoải mái như tôi thôi. 
Tôi tên là Tư. Các bạn ở đây thường 
gọi một cách thân mật là Ông 
Tư-Bạch-Kim vì mái tóc trắng bóng 
một màu của tôi. Còn anh, xin tạm 
gọi là Ông Năm-Muối-Tiêu, theo 
như màu tóc hai mùa mưa nắng 
của anh. Anh có đồng ý hay không, 
thì vẫn cứ gọi như vậy thôi! 
Tuy đang buồn chán tưởng chừng 
như muốn chết được, nhưng Ông 
Năm-Muối-Tiêu vẫn bị lôi cuốn bởi 
câu chuyện riêng tư có tính cách ly 
kỳ, bi hài của Ông Tư-Bạch-Kim. 
Ông mở to đôi mắt, ngạc nhiên 
nhìn chằm chặp vào ông già có mái 
đầu bạc phơ, nhưng đôi mắt thật 
trẻ trung, hiền từ, vui vẻ đang ngồi 
trên một chiếc xe lăn ở trước mặt 
ông. Thật không ngờ trong một 
hoàn cảnh phũ phàng, đắng cay, 
đau khổ tận cùng, lại có người bình 
thản, bao dung đến như vậy. Ông 
cảm thấy ngượng ngùng, cố gắng 
chống một tay còn cử động được, 
ngồi tựa vào tường, đối diện với 
ông già xa lạ. Ông ôn tồn nói :
– Cảm ơn ông đã cho tôi một 
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gương chiến đấu rất can đảm để tự 
thắng “cái tôi” mềm yếu của mình 
và để dễ dàng chấp nhận nghịch 
cảnh cùng số phận không thể vượt 
qua được, mà mình vẫn không hề 
oán than, cầu khẩn! Tôi sẽ học hỏi ở 
ông, chắc ông có bí quyết đặc biệt 
nào đó?
– Thật ra chẳng có bí quyết nào cả. 

Ngày mới vào 
đây, tôi cũng 
buồn chán, tuyệt 
vọng, hận đời 
hơn anh nhiều. 
Lúc nào tôi cũng 
muốn đập phá 
một cái gì đó 
trong tầm tay để 

nguôi cơn giận. Nhưng từ khi có 
phái đoàn gồm vị Mục- sư và vài 
người trong Hội-Thánh Tin-Lành 
địa phương đến đây để thăm viếng, 
ủy lạo tặng quà và làm chứng về 
Chúa cho mọi người, tôi cùng một 
số người đồng cảnh ngộ bất hạnh 
cúi đầu tin nhận Chúa. Từ đó Chúa 
thay đổi cuộc đời của tôi. Từ một kẻ 
nóng nảy, cộc cằn, cô đơn mặc cảm 
thành một người như tôi của ngày 
hôm nay mà anh đã biết. Nếu anh 
muốn có một Đấng biến đổi, chia 
sẻ, an ủi và cứu vớt linh hồn của 
mình khỏi đi vào địa ngục, thì trong 
một dịp nào đó, tôi mời anh theo xe 
của Hội-Thánh đến Nhà Thờ để 
nghe giảng, thờ phượng và cầu 
nguyện tin nhận Chúa.
Ngay sau đó Ông Năm-Muối-Tiêu 
trở lại vui vẻ, ăn uống bình thường. 
Hai người giống như một đôi bạn 

tri kỷ, thân quen từ thuở nào. Hằng 
ngày người ta thấy hai ông bạn già 
kề cận bên nhau như hình với 
bóng. Họ tốt bụng, thân thiện chia 
sẻ buồn vui với mọi người. Người ta 
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lừng chiến tích. Và là đối tượng bị 
săn đuổi gắt gao của các cô nữ sinh 
áo trắng mộng mơ. Cuối cùng thì 
họ cũng dừng bước lãng du bên 
cạnh một bông hoa biết nói được 
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xin tiến lên phía trước để Mục-sư 
đặt tay cầu nguyện. Người ta xúc 
động đến rơi nước mắt khi thấy hai 
ông già tật nguyền nương nhau 
từng bước khó khăn để được đến ra 
mắt Chúa. Ông Tư-Bạch-Kim hướng 
dẫn cho Ông Năm-Muối-Tiêu. Ông 
Năm không thể quỳ gối được nên 
một tay ông chống gậy, một tay 
yếu ớt vịn vào thành xe lăn của ông 
Tư để khom mình cúi đầu xuống, 
xin Thánh- Linh của Chúa ngự vào 
lòng. Những tuần sau đó, nhiều 
người trong Viện-Dưỡng-Lão cũng 
đến để tin nhận Chúa. Họ lập nhóm 
cầu nguyện do ông Tư làm trưởng 
nhóm. Đêm đêm họ nhóm họp chia 
sẻ, hát Thánh-ca thật vui vẻ phước 
hạnh.
Có lần ông Tư tò mò hỏi ông Năm 
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về chuyện người thanh niên trong 
ngày đầu đưa ông đến Viện. Ông 
Năm thản nhiên nói:
– Con tôi đó. Nó là thằng con trai 
mà tôi vô cùng yêu mến. Thuở còn 
niên thiếu, nó luôn kề cận bên tôi 
như hình với bóng, kể cả trong giờ 
ăn giấc ngủ. Thời gian gần đây 
bỗng nhiên nó lánh xa tôi, xem tôi 
như một người khách trọ qua 
đường. Do đó, tôi biết chắc tôi sẽ 
mãi mãi là người đứng bên lề cuộc 
sống đầy bận rộn của vợ và các con 
tôi. Tuy vậy, tôi chẳng còn chút bận 
tâm hay buồn giận nào cả. Đối với 
tôi, bây giờ chỉ tràn ngập tình yêu 
thương tha thứ mà thôi. Tôi cũng 
chẳng muốn liên lạc với họ, bởi vì 
tôi muốn họ trọn vẹn có được nếp 
sống bình an thoải mái, lòng không 
vướng bận chút nào về chuyện cũ  
đã qua.
– Tốt lắm, Chúa đã gõ cửa cõi lòng 
từ lâu khép kín, và đang vá lại trái 
tim rạn nứt của anh rồi đó.
Hai ông cũng đồng ý với nhau rằng 
họ là người kém may mắn nhất 
trong phần lớn những người bất 
toại về thể chất, nhưng lại được bù 
đắp bởi người thân yêu hết lòng 
chăm sóc, an ủi, vui vẻ hy sinh chịu 
đựng suốt cả trong thời gian 5 
năm…10 năm…30 năm… cho đến 
giờ phút cuối của cuộc đời. Biết bao 
là ân tình sâu nặng. Nhìn chung thì 
mỗi người được sinh ra đều nhận 
lãnh một duyên may hay số phận. 
Đó chỉ là những hoạt cảnh chắp nối 
ngắn ngủi, phù du của cõi tạm mà 
thôi. Điều quan trọng là sau khi 

nhắm mắt xuôi tay, linh hồn có 
được Chúa cứu về cõi vinh hiển đời 
đời hay không!
Mấy đêm rồi, ông Năm không ngủ 
được. Ông cảm nhận có điều gì đó 
không ổn đang từ từ xẩy đến với 
ông. Hình như các bộ phận trong 
cơ thể ông bắt đầu rệu-rạo và 
không hoạt động theo một quy 
trình nhất định. Ông thấy rõ sức 
sống yếu ớt còn sót lại trong buổi 
hoàng hôn của đời ông đang mỗi 
lúc một bốc hơi bay đi. Ông biết 
chắc không còn bao lâu nữa ông sẽ 
ra đi. Bởi vậy ông luôn cố gắng ngồi 
tựa vào tường trong những đêm 
thanh vắng yên tĩnh, trong khi mọi 
người đang ngon giấc, để một 
mình cầu nguyện, đối diện với 
Thánh-Linh của Chúa. Ông nài xin 
Chúa tha tội và làm mềm yếu tâm 
hồn chai sạn của vợ con ông.
          Một buổi tối cuối năm trời lạnh 
lắm. Một đám mây màu trắng đục 
đang chở trên mình vành trăng 
khuyết thượng tuần về muộn, trôi 
chầm chậm ngang qua khung cửa 
kính phòng ông Năm, làm rõ thêm 
hình ảnh một cây thông già cao 
tuổi còn đọng một màu tuyết trắng 
xóa trên ngọn cao, đứng bơ vơ tự 
bao giờ trước cổng một ngôi biệt 
thự sang trọng lúc nào cũng kín 
cổng cao tường. Ông bỗng thấy 
lòng mình trống vắng, cô đơn một 
cách lạ lùng. Ông lần mò chống 
gậy bước ra sân, thẫn thờ tìm kiếm 
điều gì mà ông cũng không nhớ 
nữa. Hình như ông muốn tìm lại 
những dấu chân chệnh choạng hồi 
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cha con ông mới đưa nhau vào 
Viện. Thời gian qua nhanh quá! Mới 
đó mà đã mấy năm trôi qua trong 
nỗi buồn thương nhớ của ông. 
Vầng trăng khuyết vừa khuất sau 
một hàng cây cao, Ông cảm thấy 
mệt mỏi và chóng mặt. 
Vội lò dò đến ngồi nghỉ 
trên chiếc ghế đá dài đặt 
dưới gốc một cây táo đỏ 
vừa mới rụng hết lá. 
Nhưng… Ông ngồi hụt 
xuống đất! Cả thân mình 
ốm yếu xương xẩu bị va 
chạm mạnh vào thành ghế. Ông 
đau đớn ngất đi trong chốc lát. Lúc 
tỉnh dậy, ông quờ quạng tìm cây 
gậy, rồi cố gắng hết sức lê từng 
bước một vào giường của mình. 
Ông run rẩy kéo chiếc mền phủ kín 
người, rồi nằm yên bất động…
Sáng hôm sau, khi quá giờ ăn điểm 
tâm đã khá lâu mà vẫn chưa thấy 
Ông Năm thức dậy. Người ta đến 
dỡ mền ông ra, thì mới hay ông đã 
chết tự bao giờ, một bên mắt vẫn 
còn hé mở, như còn tiếc nuối ông 
bạn già tri kỷ của mình!… Vài phút 
sau, một người đại diện của 
Viện-Dưỡng-Lão đến đứng giữa 
phòng đọc tờ di chúc có công 
chứng mà ông đã lập sau ngày ông 
cúi đầu tin nhận Chúa. Di chúc có 
hiệu lực ngay sau khi ông trút hơi 
thở cuối cùng ở Viện. Tờ di chúc ghi 
rõ ông ủy quyền cho Ban Điều 
Hành của Viện được quyền sử 
dụng tất cả số tiền trong trương 
mục tiết kiệm của ông gởi ở ngân 
hàng để thanh toán mọi phí tổn 

mai táng. Số tiền còn lại được xung 
vào công quỹ của Viện, để góp 
phần nâng cao tiện nghi trong sinh 
hoạt hằng ngày của các hội viên. 
Nguyện vọng của ông là muốn 
được chôn cất đơn giản ở mức độ 

tối đa. Xin miễn thông 
báo thân nhân và gia 
đình. Xin miễn đăng cáo 
phó.
 Một buổi chiều buồn 
tênh lạnh giá của mùa 
đông xứ Mỹ, trong lúc 
Ông Mục-sư cùng một 

số ít người tiễn chân ông Năm 
đang chuẩn bị gởi cho ông vài nắm 
đất cuối cùng, để biểu lộ đơn sơ 
tình cảm yêu thương mến tiếc của 
mình. Ông Tư-Bạch-Kim bỗng lăn 
bánh xe đến cạnh quan tài Ông 
Năm-Muối-Tiêu. Ông buồn rầu nói 
nhỏ vài điều tâm sự chỉ vừa đủ cho 
hai người nghe, rồi ông lớn tiếng 
đọc tặng Ông Năm bài thơ khóc 
bạn như sau:                                                                                               

 Bạn hiền ơi, tiễn biệt rồi
Thế là cũng hết một đời sao anh?
Nhớ xưa chinh chiến tung hoành

Công lao hiển hách, tuổi xanh rạng 
ngời

Giờ đây đất khách, quê người
                                          Cô đơn đeo đuổi, 

cuối đời quạnh hiu.
Ngủ đi anh, sạch mọi điều

Về trong nước CHÚA muôn chiều 
thỏa vui

Trần gian ngắn ngủi phù du
Thiên đàng mới thật thiên thu đợi 

chờ.
Tiễn anh tặng mấy vần thơ
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Hành trang chẳng có, ngâm thơ lên 
đường

Nhẹ theo cánh gió ngàn phương
Trần gian mãn hạn, Thiên đường ghi 

danh.
Kể từ hôm sớm có anh

Cành khô sân Viện: lá xanh đơm chồi
Trăm năm chỉ một lần thôi:

Tử, sanh là chuyện nay người mai ta
Chỉ cần được Chúa thứ tha

Linh hồn thoát khỏi “kiếp-ma 
luân-hồi”.

Giờ anh vui ở trên trời,
Tôi buồn ở lại, đơn côi một mình!

 
Đọc đến đây, Ông Tư nghẹn ngào 
xúc động, gục đầu trên thành xe lăn, 
hai dòng lệ cứ tuôn dài không ngớt. 
Đây là lần thứ hai ông khóc, sau lần 
ông xách gói vào trại tù cải tạo để bỏ 
lại tất cả sau lưng cái giờ phút kinh 
hoàng đen tối, uất ức tủi nhục, cùng 

những vinh quang ngắn ngủi của 
một thời vang bóng…
Tuy màu nắng hoàng hôn chỉ còn 
nhợt nhạt, mờ tối trong cảnh biệt ly 
buồn phiền tê tái, nhưng ở tận trên 
cao, nơi ngoại từng không gian 
mênh mông vô hạn, lại rực rỡ ánh 
sáng mầu nhiệm của muôn vàn giải 
ngân hà tinh tú. Và trên con đường 
thiên lý diệu vợi trở về nhà Cha, có lẽ 
Ông Năm không khỏi mỉm cười nhận 
ra chất giọng khàn khàn, tha thiết, 
thân quen của ông bạn già đang 
ngồi xe lăn, đọc bài thơ TIỄN BẠN 
văng vẳng theo ông đi vào 
Cõi-Vĩnh-Hằng. Nơi mà thời gian 
không còn bao lâu nữa, hai người 
chắc chắn sẽ được gặp lại nhau.

LÝ-KHOA-VĂN
HTTL Hy vọng, Portland.

Lời Chúa linh lương, suối nước trong

Là sông ơn phước chảy mênh mông

Khuôn vàng dẫn lối đời tăm tối

Thước ngọc dạy khuyên kẻ ngã lòng

Linh dược trừ căn vòng bệnh tử

Gươm thiêng diệt ác tạo linh công.

Lời Chúa

MS Đuốc Thiêng



26   Nguyeät San Ôn Laønh   Soá 12
  

 
 "Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian,

 giảng Tin Lành cho mọi người"
(trích Kinh Thánh, sách Mác 16:15)

Sứ mạng giao cho mỗi một người
Tin Lành truyền giảng khắp nơi nơi

Dắt đưa nhân loại về thiên quốc
Cứu rỗi hồn linh hưởng phước Trời

Thế giới đau thương đời khổ ải
Lang thang giòng nước cuốn chơi vơi

Điêu linh tội lỗi sầu tê tái
Chờ một thuyền ai cứu cuộc đời.
Sứ mạng truyền cho anh với tôi
Cớ sao chẳng bước lại yên ngồi?

Nhìn linh hồn kẻ vào hư mất
Không chút tình thương, không hé môi?

Hãy lắng nghe đây lời Chúa phán
Thế gian đến độ quá suy đồi

Mau đi giải cứu người dương thế
Cứu những linh hồn bị cuốn trôi.
Sứ mạng ngày nay Chúa gọi mời

Hỡi người con Chúa, hỡi người ơi!
Thấu chăng số phận người hư mất

Thổn thức chờ ai ruột rối bời
Chớ cứ vô tâm ngồi đó nữa

Vâng lời Chúa gọi bước ra khơi
Tình thương cứu rỗi truyền rao mãi

Đi giảng Tin Lành khắp mọi nơi.

ĐI GIẢNG TIN LÀNH

Trần Nguyên Lam Bửu
(Trích trong tập thơ  Ngất Ngây Tình Chúa)






