




Mỗi năm, vào Chúa Nhật kế tiếp ngày 
trăng tròn thứ nhất sau Xuân phân-21 
tháng Ba, đó là ngày Lễ Phục sinh, kỷ 
niệm sự sống lại của Chúa Giê-xu 
Christ.
Ngày Phục sinh đã đem lại một nét đặc 
biệt độc đáo cho Cơ đốc giáo, đó là 
một Đấng Christ sống, một Chúa 
Giê-xu sống và sống mãi mãi.
Đối với những ai chưa đón nhận Chúa 
Giê-xu làm Cứu Chúa của đời sống, thì 
những hồi chuông Phục Sinh hoàn 
toàn vô nghiã. Nhưng đối với những 
người đã được quyền năng   Phục sinh 
của Đấng Christ tái tạo, thì đó là khúc 
ca khải hoàn của đời sống, và âm 
thanh “Chúa Giê-xu đã sống lại” cứ 
vang lên cách tươi mới trong lòng 
những người ấy.
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã phản bội Chúa 
Giê-xu; nơi sảnh đường của Tổng đốc 
Phi-lát, người La mã, Thánh Phi-e-rơ đã 
chối bỏ Ngài; các môn đồ khác đã lìa 
bỏ Ngài chạy trốn; đoàn dân từng 
hưởng mọi ân huệ của Ngài cũng vu 
oan, tố cáo Ngài. Hết thảy đều hoài 
nghi, thất vọng, lo âu, sợ hãi và bất 
mãn. Nhất là hình ảnh đồi Gô-gô-tha, 

nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh cách 
ghê rợn, vẫn in rõ trong tâm trí các 
môn đồ, nên họ đã khiếp đảm, khóa 
kín cửa ở trong nhà, không dám gặp 
ai. Họ đã lẩn tránh một thực tế quá 
phũ phàng và không dám đối diện với 
tương lai khi hi vọng tan vỡ, ước mơ 
không thành.
Nhưng, ngày thứ nhứt trong tuần lễ, 
lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, các nữ 
môn đồ, trong đó có bà Ma-ri 
Ma-đơ-len tới mộ, họ thấy hòn đá lấp 
cửa mộ đã dời đi, và có thiên sứ hiện ra 
phán với họ rằng:”Các ngươi đừng sợ 
chi cả; vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa 
Giê-xu là Đấng đã bị đóng đinh trên 
thập tự giá. Ngài không ở đây đâu; Ngài 
đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán.” 
Giê-xu thật đã sống lại rồi! 
Ồ! Vui quá! Việc không ngờ đã xảy ra! 
Cứu Chúa Giê-xu đã toàn thắng tử 
thần! Mộ Ngài đã trống không! Di hài 
Ngài không thấy! Ngài đã thể hiện là 
Đấng Hằng sống! Thế có nghĩa là gì? 
Biến cố sự sống lại của Chúa Giê-xu có 
liên hệ gì với các môn đồ? Có ý nghĩa 
gì đối với Cơ đốc giáo và với con người 
chúng ta hôm nay?
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Trước hết, Chúa Giê-xu phục sinh đã 
đánh tan sự sợ hãi. Khi Chúa ở trong 
phần mộ, Kinh Thánh cho biết: 
”Những cửa nơi các môn đồ ở đều đóng 
kín lại”. Đóng kín vì sợ hãi. Mọi hi vọng 
của nhóm người nhỏ bé kia bị khóa 
chặt trong ngôi mộ đã chôn Chúa 
Giê-xu, và đức tin của họ đã nhường 
chỗ cho sự kinh khiếp và hãi hùng.
Hơn bao giờ hết, ngày 
nay chúng ta đang sống 
trong một thế giới bị 
rúng động vì sợ hãi, lo 
âu, xao xuyến, từ cá 
nhân sống trong ngục 
tù sợ hãi, đến từng quốc 
gia cũng đang run rẩy 
trong nanh vuốt sợ hãi; 
và không tìm đâu ra được lối giải 
thoát, gánh nặng sợ hãi đang bóp 
nghẹt cả thế giới hiện nay. 
Sir Winston Churchill đã thổ lộ niềm lo 
âu này khi ông nói:”Tôi không biết, 
nếu Thượng Đế mệt mỏi vì con người, 
thì tương lai của chúng ta sẽ ra sao?” 
Lời giải đáp cho tình trạng căng thẳng 
của thế giới ngày nay cũng vẫn là lời 
của Đấng Christ phán với các môn đồ 
ngày xưa : ”Ấy là Ta đây! Đừng sợ!” Nỗi 
sợ hãi sẽ tiêu biến đi khi con người 
thật sự đặt lòng tin hoàn toàn nơi 
Chúa Giê-xu, Đấng đã phục sinh và là 
Đấng hằng sống.
Kế đến, Chúa Giê-xu phục sinh cũng 
xua đuổi mọi nghi ngờ. Thô-ma, một 
môn đồ của Chúa,  đã nói quả quyết 
rằng:”Nếu ta không thấy dấu đinh nơi 
tay Ngài, và không đặt tay vào nơi vết 
thương chỗ hông Ngài thì ta không tin!” 
Vì với ông, Chúa Giê-xu không thể 
sống lại được. Đó cũng là lý luận của 
đa số người hôm nay. Họ đã lục soát 
với nấm mồ của lý trí và đồng thanh 

với Thô-ma xưa, bảo rằng:”Nếu tôi 
không thấy thì không thể tin”. Nhưng 
Thô-ma đã chiến thắng được nghi 
ngờ, không phải nhờ suy tư hay lý 
luận, nhưng nhờ sự mặc khải từ chính 
Chúa Phục sinh:”Hãy đặt ngón tay 
ngươi vào đây và xem bàn tay Ta. Chớ 
cứng lòng , song hãy tin!” Chính trong 
giây phút thiêng liêng đó, Thô-ma 

thưa :”Lạy Chúa tôi và 
Đức Chúa Trời tôi!” Tin 
không phải là điều 
khó khi đã gặp được 
Cứu Chúa phục sinh. 
Thô-ma đã khôi phục 
đức tin và tin chắc 
chắn hơn. 
Đấng Christ phục sinh 

cũng là lời giải đáp cho sự cô đơn và 
buồn bã. Hai môn đồ rầu rĩ đếm bước 
trên con đường trở về làng quê 
Em-ma-út, sau khi Chúa Giê-xu đã 
chết. Họ lê từng bước nhọc nhằn, 
lòng trĩu nặng ưu phiền, chán nản. Họ 
chính là hình ảnh của những con 
người cô đơn, thất vọng, phiền muộn 
trải qua mọi thời đại vì chưa biết được 
Chúa phục sinh. Chúa Giê-xu đã hỏi 
họ rằng:”Các ngươi đi đường nói 
chuyện gì với nhau mà buồn bực vậy?” 
Chính Thượng Đế lưu tâm đến con 
người và nhận định rằng:”Loài người ở 
một mình không tốt.” Ngài biết rõ con 
người đang ngột ngạt trong nỗi cô 
đơn tuyệt vọng. 
Trần gian không có phương thuốc 
nào chữa được căn bệnh cô đơn của 
nhân loại. Trong nơi sâu thẳm của tâm 
hồn, con người luôn thèm khát một 
sự tương giao trong tâm linh, và chỉ có 
Chúa Giê-xu Christ, qua sự sống, sự 
chết và sự phục sinh của Ngài mới có 
thể đem lại một phương thuốc hiệu 
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nghiệm, để cứu chữa căn bệnh cô đơn 
cố hữu của con người. Ngài làm thỏa 
mãn niềm khao khát trong mỗi tâm 
hồn con người. Ngài không chỉ phán 
với các môn đồ, mà còn phán cả với 
mọi người trải qua các thời đại 
rằng:”Nầy, Ta thường ở cùng các ngươi 
luôn cho đến tận thế”. Nỗi cô đơn, 
buồn bã của hai môn đồ xưa đã tiêu 
tan nhờ sự hiện diện của Chúa Phục 
sinh, và họ đã bảo nhau: ”Trong lúc đi 
đường, Ngài nói chuyện và giải nghĩa 
Kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta 
há chẳng nóng nảy sao?”. Và họ mau 
mau đi tìm các môn đồ khác báo tin 
mừng về Chúa đã phục sinh, để cho 
mọi người  được vui mừng.
Đấng Christ phục sinh là Đấng chúng 
ta có thể đến gần được, nhận biết 
được, tin cậy được để trao phó đời 
sống cho Ngài. Ngài rất gần ngay cả 
với những người có vẻ như xa vời nhất 
đối với Ngài. Ngài đáng tin cậy hơn 
bất cứ người nào có thể tin cậy, đến 
nỗi từ bao thế hệ qua, chưa có ai nói 
rằng đã thất vọng khi trao phó đời 
sống trong  tay Ngài dìu dắt, cai quản. 
Sự chết đã kiềm hãm con người trong 
nanh vuốt của nó. Cuộc chiến chống 
lại sự chết, để được sống lâu hơn, là 
cuộc đại chiến cổ kim trong lịch sử 
nhân loại mà sự thất bại luôn về phía 
con người. Nhưng bởi sự phục sinh 
của Đấng Christ, Kinh thánh đã quả 
quyết rằng:”Như trong A-đam, mọi 
người đều chết, thì cũng vậy, trong 
Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại”. 
Chính Chúa Giê-xu cũng phán:”Vì Ta 
sống thì các con cũng sẽ sống”, đã làm 
đảo lộn qui luật của sự chết và mở ra 
cánh cửa hạnh phúc vĩnh cửu cho 
những ai tin cậy đến danh Chúa Cứu 

Thế Giê-xu, Đấng đã sống lại từ cõi 
chết. 
Sứ đồ Phao-lô, nhà truyền đạo trứ 
danh ở thế kỷ thứ nhứt đã xác tín cách 
rõ ràng rằng:”Hỡi sự chết, sự thắng của 
mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của 
mầy ở đâu?”. Khi đối diện với sự chết vì 
giảng Tin lành tại thành La mã, ông đã 
ca khúc khải hoàn:”… kỳ qua đời của ta 
đã gần rồi,… ta đã hoàn tất cuộc chạy 
đua, đã giữ được đức tin. Từ nay mão 
triều thiên công chính đã dành sẵn cho 
ta. Chúa là quan án công minh sẽ ban 
mão ấy cho ta … mà cũng ban cho tất 
cả những ai yêu mến sự hiện đến của 
Ngài.”
Một điều quan trọng khác nữa là 
quyền năng tiêu trừ tội lỗi cho những 
ai ở trong Đấng Christ phục sinh, vì lời 
Kinh Thánh cũng xác quyết rằng:”Cho 
nên, hiện nay chẳng còn có sự đoán 
phạt nào cho những người ở trong Đức 
Chúa Giê-xu Christ”.
Ở trong Chúa phục sinh, con người tội 
lỗi được rửa sạch và được sự sống 
mới. Bởi đức tin vào Chúa Giê-xu, con 
người được dự phần trong sự sống 
đời đời, linh hồn của người ấy sẽ đi 
vào nơi vĩnh cửu để sống với Ngài mãi 
mãi. Đó là Đấng Christ mà Tin lành 
đem đến cho nhân loại. 

Vì cớ Chúa Giê-xu đã từ kẻ chết sống 
lại, nỗi cô đơn của chúng ta sẽ được 
tiêu biến; sự sợ hãi sẽ bị xua đuổi; nỗi 
hoài nghi sẽ không còn; tội lỗi được 
rửa sạch, và được trở nên con cái Đức 
Chúa Trời, được hưởng sự sống đời 
đời. Tôi tin rằng không ai trong quí vị 
độc giả từ chối một đời sống phước 
hạnh trong Chúa Giê-xu phục sinh.



Tôi được qua Canada đến nay đúng 16 
năm. Tôi sống bằng nghề may được 
hai năm thì kinh tế ở đây giao động, 
mọi hàng hoá may mặc đều gởi qua 
Trung Quốc may vì  lương công nhân 
thấp. Thế là tôi thất nghiệp. 
Lúc nầy, vài người bạn trong hãng 
may cũng tìm cách xoay trở để kiếm 
sống. Một người bạn rủ tôi đi "trồng 
cỏ", tôi không biết là gì. Sau đó, tôi biết 
"trồng cỏ" là trồng cần sa. Nhưng 
đồng tiền quá cần cho cuộc sống. Tôi 
lăn xả vào làm cho bạn. Và rồi ham 
tiền tôi không sợ và cũng không biết 
sợ là gì.  
Đến một ngày nọ, khi tôi cùng hai bạn 
đi đến nơi trồng cỏ, chúng tôi bị bắt. 
Tôi sợ quá! Nếu tôi ở tù, biết phải nói 
sao với các con tôi ở Việt Nam? 
Nỗi buồn lo làm cho tôi vô cùng mệt 
mỏi. Sau khi được ra khỏi nơi tạm 
giam về nhà để chờ xét xử, tôi rời bỏ 
những nơi tôi từng làm và tìm hãng 
may mền xin vào làm việc. 
Buồn quá, tôi ăn chay luôn và suốt 
ngày không nói chuyện với ai, chỉ 
nghe bài thuyết pháp của các vị Đại 
Đức Tăng Ni. Tôi quên nói với các bạn 
là lúc đó tôi Đạo Phật.
Trong hãng may có một chị bạn, thấy 
tôi ủ rũ, chị tìm đến và nói với tôi như 
muốn an ủi, xoa dịu nỗi buồn. Chị mời 
tôi đi nhà thờ Tin Lành vào Chúa Nhật 
năm đó vì là Noel, có một ông người 
Mỹ nói tiếng Việt hay lắm, và vui nữa! 
Sau khi suy nghĩ, tôi sống một mình 

cũng buồn, chùa chiền thì đầy những 
người có con cái thành đạt, họ khoe 
khoang nhiều hơn là đến tụng kinh 
niệm Phật. Tôi cũng không đến chùa 
lâu rồi. Ở nhà tôi có bàn thờ phật bà 
Quan Âm, thế thôi. Tôi nghĩ mỗi khi có 
vấn đề gì thì đến bàn thờ tâm sự với 
mẹ. Đi đến nhà thờ như đi giải trí cho 
khuây khoả thôi. Thế là tôi nhận lời 
mời của bạn.
Cảm giác đầu tiên khi bước chân vào 
ngưỡng cửa Thánh Đường là trang 
nghiêm, bình an, và mọi người đều 
thân thiện, chào hỏi nhau, mừng rỡ 
với nhau, thật ấm cúng! Nhưng sao 
không thấy bàn thờ Chúa với khói 
hương nghi ngút như ở chùa? Như 
vậy họ thờ Chúa ở đâu? 
Lễ thờ phượng bắt đầu với những bài 
ca ngợi khen Chúa. Ồ, cả nhà thờ ai 
cũng biết ca sao!? Tôi chờ hết nhiều 
tiết mục bèn khều chị bạn nói: “Đâu 
có ông Mỹ nào đâu?” Chị nói sắp rồi. 
Có một ông người Mỹ thật bước ra 
chào mọi người bằng tiếng Việt, phát 
âm như người Việt, sau nầy tôi mới 
biết đó là Mục sư Tôn thất Bình. Ngày 
hôm đó, ông giảng về “Tình Yêu Giáng 
Thế”. Ông giảng rất hay và thật là cảm 
động. Chúa Giê-Xu phải chịu khổ hình 
trên cây thập tự, nước mắt tôi chảy tự 
bao giờ...Khi Mục sư kêu gọi ai muốn 
đến với Chúa Giê- Xu để nhận Ngài là 
cứu Chúa, cánh tay tôi như có ai nắm 
lấy giơ cao lên. Và sau đó, tôi được 
chính ông Mục sư đó cầu nguyện cho 
tôi tin nhận Chúa.
Khi bước chân về đến nhà, cái đầu tiên 
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đập vào mắt tôi là bàn thờ phật bà 
Quan Âm. Tôi vội vã chạy vào trong, 
thay chiếc áo tràng màu xám, đến 
trước bàn Phật thắp ba nén nhang và 
nói là: “Phật Bà ơi con đã phản bội rồi!” 
Bất chợt, tiếng chuông cửa kính 
koong...kính koong...Tôi mở cửa, thấy 
người bạn đưa tôi đi Nhà thờ, tôi xấu 
hổ, bối rối, ba nén hương trên tay tôi 
cơ hồ muốn rơi xuống nền nhà! Chị 
bạn bước đến bên tôi và nói: “Không 
sao, không sao, khi Chúa muốn cứu 
chị, Chúa sẽ có cách của Chúa, đừng lo 
lắng!!" Và trong tuần lễ đó, Mục sư 
Thanh Bình và cô truyền đạo Ngọc 
Sương dạy tôi làm thế nào trở thành 
con cái Chúa. 
Từ lễ Chúa giáng sinh đến Tết Việt Nam 
không xa, tôi muốn về quê hương 
thăm các con tôi. 
Tôi có một đứa con không may lái xe 
gây tai nạn chết người đang bị tù.Tôi 
biết nếu con tôi còn ở trại trung 
chuyển tôi sẽ không thăm được quá 
năm phút trong khi phải mất một 
ngày đường. Tôi thưa qua với Mục sư, 
rồi toàn Hội Thánh cầu nguyện xin 
Chúa cho con tôi được chuyển về Bến 
Tre để tôi có thể thăm viếng lâu hơn. 
Hôm đó mấy anh em nó phone tôi nói 
là vì sắp Tết nên hồ sơ từ Hà Nội không 
về kịp, chắc là phải qua Tết má ơi! Tôi 
nói với đức tin mạnh mẽ: "Không, má 
tin anh con sẽ được chuyển về trước 
Tết!" Nó nói:"Bộ má ăn chay trường hả 
má?" Tôi không trả lời. Tôi mỉm cười 
nhìn lên trời với lời cầu xin Chúa. Hai 
ngày nữa tôi sẽ lên máy bay về thăm 
quê hương rồi. Ngay hôm sau,  như 
một phép lạ, các con tôi cho biết anh 
nó đã lên đường chuyển về Bến Tre rồi! 
Tôi xin kể nhiều phép lạ Chúa ban cho 
tôi.

Năm đó, tôi bị đau nhiều, khó thở khi 
nằm xuống. Sau khi khám nghiệm, tôi 
biết mình bị nghẽn động mạch tim, và 
bác sĩ đã cho ngày hẹn để mổ xẻ gì đó. 
Bác sĩ còn trấn an tôi là xác xuất nguy 
hiểm đưa đến tử vong là 1/3000. Lúc 
bấy giờ có vài vị Mục sư đến thăm Hội 
Thánh và giảng luận. Mục sư Thanh 
Bình đưa các vị ấy đến nhà tôi và đặt 
tay cầu nguyện cho tôi. Sau đó, tôi 
cảm thấy nhẹ, thở đều, không còn khó 
khăn nữa, và tôi đã phone cho bệnh 
viện huỷ bỏ ca mổ đó. Sau đó trong ba 
năm tôi bình thường, đi khám lại thì 
không có chút gì là bệnh tim cả! 
Lần sau nữa, tôi bị ngón tay giữa của 
bàn tay trái không co vô mở ra được và 
rất đau đớn. Hôm Chúa nhật đi lễ, tôi 
đưa bàn tay cho Mục sư Uông Thanh 
Sơn coi, và vì đau quá tôi phát khóc. 
Mục sư đặt tay cầu nguyện xin Chúa 
chữa lành. Tối hôm đó tôi lấy dầu xoa 
ngón tay nói: "Chúa ơi, con bị đau tim 
Chúa còn chữa lành, còn cái nầy nếu 
Chúa muốn Chúa chỉ cần thổi thổi là 
con hết ngay chứ gì?" Rồi tôi đi ngủ, 
sáng dậy, tôi thấy ngón tay co vô mở ra 
dễ dàng và không còn đau như từng bị 
đau. Tuần sau, khi đến nhà thờ tôi đưa 
tay cho Mục sư coi, rồi vui mừng lên 
làm chứng về phép  lạ Chúa ban cho 
tôi. 
Và rồi tôi lại bị thốn gót chân, bác sĩ nói 
uống thuốc cũng khó lành, chỉ giữ gìn 
mang giày thấp và hơi rộng một chút. 
Nhưng tôi vẫn bị đau đớn lắm, mỗi 
bước đi đau đến tận tim. Tôi quên 
Chúa và không nương nhờ ở Chúa qua 
sự cầu nguyện . Cô Truyền đạo thấy tôi 
đau nhăn nhó nên nhắc nhở tôi cầu 
nguyện xin Chúa chữa lành. Và tôi lại 
kêu cầu Chúa! Tôi bước đi không còn 
đau từ lúc nào tôi cũng không biết 
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nữa. Vì khi không bị đau thì có để ý gì 
đến chỗ đau đâu? 
Thời gian trôi qua, tôi xin làm việc 
chăm sóc hai ông bà già. Hôm đó, trời 
mưa to gió lớn, mùa thu mà gió mưa 
như muốn đẩy tôi bay ra đường. Chỉ 
còn ba phút nữa thôi là tôi sẽ đến chỗ 
làm, tôi vội kêu: “Chúa ơi, cứu con! Cho 
mưa gió đứng yên ba phút thôi Chúa 
ơi! Vì nếu tiếp tục gió đẩy con bay ra 
đường xe cán con chết hoặc cành cây 
rớt xuống trúng đầu con cũng chết, 
Chúa ơi!” Nước mắt tôi rơi xuống đầm 
đìa, bỗng gió mưa ngưng hẳn, tôi vội 
chạy nhanh đến nơi làm việc, vừa bước 
vô cửa thì các cơn gió mạnh ào ạt thổi 
tới, cành cây lớn trước nhà rơi xuống. 
Kinh hoàng! Tôi cảm tạ ơn Chúa và tôi 
làm bài thơ Phong Vũ Thu để ngợi 
khen Chúa và làm chứng trong ngày 
Lễ Tạ Ơn.
Thời gian lại qua mau, ông bà già tôi 
chăm sóc quá yếu. Các con của ông bà 
thu xếp cho ba mẹ của mình một nơi 
an toàn có người chăm sóc chu đáo 
hơn và tôi chuyển nghề. Tôi đi giữ hai 
bé sinh đôi:  một trai, một gái. 
Chiều hôm đó, tôi ra về, lúc băng qua 
đường tôi vẫn đi đúng luật lệ giao 
thông. Từ bên kia, một chiếc xe với tốc 
độ rất nhanh và quẹo ào sát sau lưng 
tôi. Tôi vội nhảy một bước dài đến giữa 
lằn ranh chia hai con lộ. "Hồn vía lên 
mây!" Thoáng một chút thôi, nếu tôi 
không nhảy khỏi, chắc cũng không 
sống sót được. Tôi cảm tạ ơn Chúa, nếu 
không có sức Chúa, chắc là tôi không 
nhảy nổi với chiếc ba lô nặng oằn vai!
Suốt thời gian làm việc chăm sóc cho 
cháu bé, lúc nào tôi cũng có cảm giác 
Chúa ở bên tôi, che chở và nhất là 
Chúa ban ơn nhu cầu của tôi trên lãnh 
vực trợ cấp đủ cho các con tôi sống 

trong từng giai đoạn. 
Còn ba tuần lễ nữa, tôi sẽ sang Mỹ 
thăm con gái và cháu ngoại trong sự 
bằng lòng cuộc sống vật chất của tôi. 
Tôi tính rằng hiện trong túi tôi có A 
đồng, hai tuần kế tiếp tôi sẽ có số tiền 
B đồng nữa, nhưng tôi cần xài một 
chút, Chúa lại ban ơn chủ tôi bận rộn 
về trễ một giờ thế là tôi có thêm C 
đồng nữa, đúng số tôi cần. 
Thời gian qua mau, tôi còn làm việc 
chủ hai tuần nữa thôi. Tôi muốn thử 
Chúa xem có thật Ngài đang hiện hữu 
và là Đấng quyền năng? Tôi bèn lấy 2đ 
của chủ, mỉm cười chỉ có tôi biết mà 
thôi. Tôi bỏ vào xách tay của mình. 
Mấy ngày sau tôi quên đi. 
Nhưng Chúa nhớ, Chúa trừng phạt tôi. 
Cơn ho từ đâu bỗng dưng đến làm tôi 
đau đớn. Tôi đi bác sĩ, tôi uống thuốc, 
nhưng cơn ho không dứt. Tôi quằn 
quại. Cầu xin Mục sư và anh chị em 
trong Hội Thánh cầu nguyện, nhưng 
con bệnh cứ hành hạ tôi. 
Và khi Mục sư cầu xin Chúa tha thứ lỗi 
lầm tôi vấp phạm, đêm hôm đó tôi đã 
nhớ lại mình đã cố tình thử Chúa bằng 
2đ, như vậy tôi đâu có đặt niềm tin nơi 
Chúa?! Vì tôi bị đau, tôi không đi làm 
được thì xem như tôi mất lương tuần 
bệnh rồi! Tôi đã quỳ xuống giữa đêm, 
trong lặng lẽ, khóc với Chúa, cầu xin 
Chúa tha thứ cho tôi. Đây là bài học 
quý nhất Chúa dành cho tôi! Sáng 
hôm sau tôi đã khỏi bệnh. 

Giờ đây, tôi hoàn toàn đặt hết niềm tin 
nơi Chúa cứu thế Giê-Xu. Dòng nước 
mắt đêm qua đã rửa sạch tội lỗi của tôi 
vì sự ăn năn thống hối. Chúa ơi! Chúa 
thật sự là Đấng quyền năng và hiện 
hữu.
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 Gheát-seâ-ma-neâ 
Nguyeän khoâng ñoåi thay

Ghết-sê-ma-nê  Chúa và ba người môn đệ
Đến nguyện cầu, dù chết cũng không nề
Xin gánh tội, cả thế gian, Ngài chết thế.

Chỉ cầu xin cất chén lớn khỏi Người.
Thế gian hỡi vì yêu nên Chúa đến

Để chuộc ta, không hư mất, đem về.
Cứu Chúa hỡi! Người là Thầy tế lễ
Vì tội ta, trên Thập giá chịu hình

Cứu Chúa hỡi! Xin cho con, dù không thể
Chia cùng Cha, xin được đến gần bên
Mong nguyện cầu để có thể vượt lên

Những yếu đuối của con người trần thế.

Xin nhớ mãi tri ân Ngài chịu khổ
Gôgôtha, máu Chúa đổ chan hòa

Mong xứng đáng từ nay trong cuộc sống
Chẳng  sợ chi Chúa đã sống lại rồi

Chúa mãi mãi vẫn là Người hiện hữu
Thêm vững tin, sức sống mới đâm chồi

Chúa sống lại là Tin Lành tuyệt đối
Là nhiệm mầu, là vinh hiển Ngôi Lời
Chúa sống lại, bạn và tôi được sống

Tốt đẹp hơn, tươi mới mãi đời đời
Chân-Thiện-Mỹ, Đấng quyền năng vô đối.

Mỗi hành trình Thánh Chúa viếng thăm tôi
Xin giúp con chỉ yêu Chúa mà thôi

Và nguyện ước không bao giờ thay đổi.

TNKT



Veà ñaâu

Một chiếc xe bít bùng chạy qua... 
ngoại trừ tài xế và mấy anh lính hộ 
tống, không một ai trên xe biết mình 
sẽ đi về đâu. Họ ngồi đó mà không 
thấy được ánh sáng và các sinh hoạt 
đang diễn ra bên ngoài. Họ chỉ biết 
hiện tại mình còn sống, còn ý thức, 
cảm xúc...nhưng tương lai thì nằm 
ngoài tầm tay...vì họ là những tù 
nhân!  
Không ai muốn mình ngồi trên xe đó 
cả. Vâng! Đúng thế, ngồi trên một 
chiếc xe như vậy thật đáng sợ vô 
cùng.
Tôi nghĩ đến câu nói: "Đời người là 
một chuyến du hành". Nhìn lại đời 
mình, tôi cảm thấy lo lắng vì trong 
chuyến du hành đó, thực sự tôi không 
biết chiếc xe cuộc đời mình sẽ đi về 
đâu? “Bến đỗ” là bến nào? Đó có phải 
là nơi tôi muốn đến hay không? 
Không có lời giải đáp.  Dù tôi tránh né 
hoặc không quan tâm đến chuyện 
đời sau, chỉ mải lo cuộc sống hiện tại, 
nhưng tôi biết - và mọi người đều biết 
- một định luật chắc chắn không thể 
tránh khỏi: đó là cái CHẾT.
Tôi sẽ phải chết, bất cứ lúc nào, tôi 
không biết. Không thể tự trấn an 
bằng ý tưởng "chết là hết!" được.  
Những ngày cúng giỗ, lễ truy điệu, 
tưởng niệm, nghi thức lễ tang...đã xác 
nhận rằng mọi người đều hiểu "chết 
không phải là hết".  Một cây nhang 

cắm ở bàn thờ hoặc ở một bàn thiên 
trước ngõ...mặc nhiên xác nhận rằng 
dù ai tuyên bố thế nào đi nữa thì tận 
thâm tâm, tất cả chúng ta đều nghĩ và 
tin rằng sau cái chết phải có một “cái 
gì đó” tiếp nối.  “Cái gì đó” là một ẩn số, 
là một thách thức cho tâm trí con 
người trải bao thế hệ.  
Bởi vậy, dù đang sống trong điều kiện 
tương đối nhiều thuận lợi, dù thân 
thể vẫn mạnh khỏe, tôi vẫn ý thức 
rằng con người đang ngồi trên chiếc 
xe bít bùng của cuộc đời!  Nhận thức 
nầy khuấy động lòng tôi không thôi...
Lâu nay tôi vẫn sống cuộc sống bình 
thường như mọi người: còn nhỏ thì lo 
học hành, trưởng thành ra đời thì lo 
tích cực làm ăn, cố gắng sao cho hiện 
tại được đầy đủ và còn tích lũy cho 
tương lai nữa.  Tôi cho rằng hạnh 
phúc chỉ có được khi vật chất thật đầy 
đủ.  Tôi đặt kế hoạch cho một năm, 
cho năm, mười năm sau nữa khi các 
con tôi khôn lớn, cho tương lai lúc về 
già...Do đó, tôi tìm mọi cách để có 
được nhiều tiền, nhiều phương tiện 
hiện đại cho cuộc sống được “thoải 
mái”. Khi khó khăn, tôi ra sức xoay sở; 
lúc thuận lợi tôi càng cố gắng nhiều 
hơn, mong có thêm nhiều tiền tích 
luỹ cho tương lai.  "Có tiền mua tiên 
cũng được mà!"
Cuộc đời tôi cứ thế trôi đi, dần dần tôi 
nhận ra rằng tiền bạc có thể mua 
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được nhiều thứ nhưng 
đồng thời cũng có rất 
nhiều thứ mà tiền bạc 
không bao giờ mua 
được.
Điều trước tiên tôi nhận 
ra là tiền bạc không thể 
mua được sự sống.  Khi 
dự tang lễ một người 
nằm xuống đang độ thanh xuân, tôi 
thấy mình như người khờ dại vì mải lo 
tính toan, tích luỹ lâu dài mà quên rằng 
liệu mình sẽ sống hết năm nay không?!  
Nếu tôi chết đi, của cải mà tôi lao nhọc 
dành dụm đó sẽ thuộc về ai?  Liệu con 
cái tôi có gìn giữ, bảo toàn hay sẽ 
hoang phí khiến bao công khó của tôi 
chỉ như công dã tràng?!  Và chẳng lẽ cả 
đời tôi sống chỉ lo tích trữ tiền bạc để 
rồi chết hay sao???
Điều thứ hai tôi khám phá ra là tiền bạc 
không thể mua được sự thoả lòng.  
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ 
thoả mãn với những điều mình đang 
có.  Tôi luôn cảm thấy mình chưa bằng 
ai, luôn thấy mình còn thua sút nhiều 
người lắm.  Được một, tôi muốn có hai, 
luôn luôn muốn được nhiều hơn nên 
suốt đời tôi chỉ đeo đuổi các mục tiêu 
vật chất, sự nghiệp, công danh là 
những thứ vô cùng tạm bợ, nay còn mai 
mất; đây cũng là những thứ thường 
đem lại nhiều buồn lo, đau khổ trong 
cuộc sống.  Tôi từng thấy nhiều gia đình 
tan nát chỉ vì tiền bạc; nhiều người 
đánh mất cả danh dự chỉ vì lợi lộc, tham 
vọng, sắc dục; biết bao người giàu có, 
thừa mứa vật chất nhưng vẫn sống 
trong vô vị, chán chường!  Chẳng lẽ tôi 
sống ở đời chỉ để đeo đuổi một mục 
đích tầm thường, phù du như vậy?!  Và 
để rồi... chết?
Đã đến lúc tôi thấy cần đặt lại vấn đề, 

phải chọn cho đời mình 
một hướng đi đúng đắn 
với ước mong cuộc 
sống trên đất của tôi có 
một ý nghĩa đích thực, 
để rồi khi tôi nhắm mắt 
tắt hơi, “bến đỗ” đời tôi 
sẽ đúng là nơi tôi hằng 
mong mỏi được đến. 

Tôi bắt đầu quan tâm đến tôn giáo vì tôi 
tin rằng tôn giáo mới giải quyết được 
những nan đề cho con người, đặc biệt 
trong lãnh vực tinh thần, tâm linh.  
"Đường nào rồi cũng dẫn đến La Mã!"  
Đạo nào cũng khuyên dạy con người 
làm lành tránh dữ mà thôi.  Với quan 
điểm đó, tôi đã tìm hiểu một số tôn giáo 
và nhận thấy rằng hầu hết các tôn giáo 
dù xuất phát từ những vùng địa lý và 
vào những thời điểm khác nhau nhưng 
những nét căn bản lại gần như giống 
nhau nên tôi - cũng như nhiều người 
khác - kết luận: "Đạo nào cũng là Đạo."

GIÁO CHỦ ĐÁNG KÍNH 
Nói đến tôn giáo, người đầu tiên tôi 
nghĩ đến là người sáng lập, là vị giáo 
chủ.  Phần lớn các vị đều là những 
người đáng kính phục; vị nào cũng có 
một tiểu sử đặc biệt khác người.  Dù 
sống trong các thời đại khác nhau, nơi 
chốn khác nhau, nhưng ai nấy đều có 
một điểm chung nổi bật, đó là thông 
minh, tài trí hơn người, là những bậc vĩ 
nhân xuất chúng.  Hầu hết các vị ấy đều 
dày công tu luyện và sau một thời gian 
nghiên cứu, suy ngẫm, thuyết giảng, 
huấn luyện môn sinh, khi đã nhắm mắt 
tắt hơi, ngoài di hài hoặc xá lợi..., các vị 
ấy còn để lại cho đời sau những giáo 
huấn và gương tu luyện của mình.  Đọc 
tiểu sử các giáo chủ, trong tôi dậy lên 
một niềm thán phục vô biên về việc 
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xuất thế dấn thân của họ và tôi nghĩ, 
ước gì Trời cho các vị ấy được sống 
mãi đến ngày nay để tôi được gặp 
mặt tỏ lòng ngưỡng mộ thì sung 
sướng lắm thay.

THỬ TỰ CỨU MÌNH 
"Hãy tự cứu mình trước khi Trời cứu."  
Tôi hoàn toàn đồng ý với phương 
châm nầy.  Trong cuộc sống thường 
ngày, tôi phải chật vật, tận lực để 
kiếm miếng cơm manh áo, không thể 
nằm chờ sung rụng.  
Tôi lý luận, trong 
lãnh vực tâm linh 
cũng vậy, để được 
cứu rỗi linh hồn, cần 
phải nỗ lực bản thân.  
Nhìn chung các tôn 
giáo mà tôi biết, có 
nhiều khác biệt về 
nguồn gốc, hình 
thức, lễ nghi nhưng những điểm căn 
bản thì giống nhau, gần như đều có 
cùng một mẫu số chung là khuyên 
dạy con người làm lành tránh dữ và tu 
luyện để tự cứu.  Tôi chấp nhận mọi 
tôn giáo vì cho rằng Đạo nào cũng là 
Đạo, miễn “có đạo” là tốt rồi; mỗi 
người đi một con đường nhưng cuối 
cùng cũng về đích chung thôi. Tu 
thân tích đức, ăn hiền ở lành, làm 
phước bố thí... là những phương cách 
căn bản mà các tôn giáo đề ra cho con 
người tự cứu mình.  Cần phải tu trì và 
tích luỹ công đức, công đức càng dày 
thì càng hy vọng gần với sự cứu rỗi.
 Vì vậy, dù vẫn mưu sinh bình thường 
nhưng tôi bắt đầu quan tâm đến cách 
sống của mình hơn, tôi cố gắng ăn ở 
ngay lành trước mặt mọi người, dành 
ra thì giờ tham gia công tác từ thiện, 
góp công, góp của nhằm tạo công 

đức cho mai sau.  Điều nầy thật khó vì 
tôi vẫn thường xuyên phạm sai lầm, 
nhưng tôi tin là trong tôi có một năng 
lực lớn, chỉ tại tôi chưa biết khai thác 
nguồn năng lực đó như các vị giáo 
chủ thôi.  Tôi cũng tự cổ vũ bản thân: 
sai thì sửa, cứ cố gắng không ngừng, 
với quyết tâm, nỗ lực ắt sẽ thành 
công.  Đối với tôi, điều quan trọng 
không phải là theo Đạo nào nhưng 
tôi đã tích luỹ công đức được bao 
nhiêu vì nền tảng để được cứu rỗi của 

hầu hết các tôn giáo 
là công đức bản 
thân.  Đạo nào cũng 
là Đạo, đủ công đức 
cuối cùng cũng sẽ 
gặp nhau. 
Tuy nhiên có một 
điều khiến tôi băn 
khoăn là bao nhiêu 
công đức mới đủ? Và 

điều tốt tôi làm có đúng theo tiêu 
chuẩn được đánh giá là tốt hay chưa? 
Dù sao tôi cũng cứ cố gắng. 
Một tín hữu Tin Lành giới thiệu với tôi 
câu Kinh Thánh nầy khiến tôi vừa bất 
bình, vừa xốn xang trong lòng: Việc 
lành của loài người chỉ như chiếc áo 
bẩn trước mặt Thượng Đế mà thôi.  
(Ê-sai 64:6)
Tôi bất bình vì dù ít dù nhiều thì việc 
đạo đức tốt lành của con người cũng 
có giá trị chứ! 
Thế rồi một hôm tôi gặp anh bạn đã 
tốt nghiệp Cử nhân Anh văn.  Tôi nói: 
"Anh sang Mỹ hẳn dễ dàng, thuận lợi 
lắm vì đã giỏi tiếng Anh rồi".  
Nhưng thật bất ngờ, anh trả lời nếu so 
với một em học sinh tiểu học, về đàm 
thoại hoặc phát âm hoặc nghe xướng 
ngôn viên truyền thanh, truyền hình 
đọc các bản tin thì anh vẫn đã thua xa, 
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huống chi nếu phải đứng trước một vị 
giáo sư ngôn ngữ hoặc giáo sư văn 
chương người bản địa thì anh chẳng 
có gì đáng tự hào, dù ở Việt Nam anh 
có thể làm thầy! Và đó là sự thực. 
Tôi chợt hiểu, giá trị của một sự việc 
phải được thẩm định căn cứ trên một 
tiêu chuẩn nào đó.  
Với tiêu chuẩn tiểu học, nếu học sinh 
tiểu học giải được phương trình bậc 
hai thì đó là thiên tài, là thần đồng, 
nhưng với tiêu chuẩn đại học, đó chỉ 
là một việc tầm thường không đáng 
nói tới. Đối với tiêu chuẩn loài người, 
nếu tôi có nếp sống đạo đức, nhiều 
năm tu trì... có thể tôi là bậc cao trọng 
đáng kính, nhưng đặt bên cạnh tiêu 
chuẩn của Thượng Đế Chí Cao, Toàn 
Thánh Toàn Thiện thì liệu tôi có gì 
đáng để khoe khoang chăng?  
Ấy là chưa kể theo luật công bằng 
thường tình, nếu làm tốt được ghi 
công đức thì ngược lại, lúc sai phạm, 
tội lỗi thì phải phạt; và chỉ cần xét theo 
luật nầy thôi, tôi chợt thấy đáp số âm 
thê thảm của đời tôi, 
chẳng còn lại gì để 
tự hào với Thượng 
Đế cả! 
Tôi nhớ đến câu 
chuyện trong sách 
Cổ Học Tinh Hoa:  Có 
một người kia lấy hai 
cái hũ; hễ khi nào 
làm một việc tốt thì bỏ một hột đậu 
trắng vào hũ nầy, ngược lại khi làm 
một việc xấu thì bỏ một hột đậu đen 
vào hũ kia.  Chẳng bao lâu sau, người 
ấy sững sờ vì hũ đậu đen đã đầy tới 
miệng, còn hũ đậu trắng chẳng được 
bao nhiêu! Thành thực đánh giá việc 
làm của mình như người ấy thật đáng 
trân trọng, nhưng cũng chỉ mới đánh 

giá trên việc làm thấy được, ở mặt nổi 
mà thôi; muốn thẩm định đúng mức, 
thì phải xét xem động cơ nào thúc đẩy 
ta làm việc-gọi-là-tốt đó.
Nếu tra xét kỹ càng những tư tưởng 
thầm kín cùng mục đích sâu xa 
việc-gọi-là-tốt ấy thì sẽ thế nào nhỉ?! 
Tôi chân thành nhìn lại đời mình, từ 
khi còn là một em bé, tôi đã có biết 
bao tư tưởng hay hành động tội lỗi 
như ích kỷ, tham lam, đố kỵ, dối trá, 
không vâng lời...  
"Nhân vô thập toàn", tôi thường dùng 
kết luận như vậy để biện minh cho 
những tội lỗi, sai phạm của mình, 
đồng thời tôi cũng gắng sức sống tốt 
mong đạt mức toàn hảo trọn vẹn; thế 
nên tâm hồn hết sức căng thẳng vì tôi 
đang mâu thuẫn với chính mình.  Mặc 
dù ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ an nhiên tự 
tại nhưng tâm trạng tôi bất an.  
Lúc ấy, nếu có ai hỏi tôi: Bạn có chắc 
rằng sau khi qua đời linh hồn bạn 
được cứu rỗi, được siêu thoát không? 
Đương nhiên là tôi sẽ trả lời: Không 

biết! Chiếc xe cuộc 
đời đang tiến trên 
đường tìm nơi đỗ, 
nhưng tôi không biết 
“bến đỗ” là bến nào!!!  
Tôi sẽ về đâu?

BƯỚC NGOẶT QUAN 
TRỌNG NHẤT

Trong nhiều năm, tôi cứ nỗ lực tu 
dưỡng, tích góp công đức, tưởng rằng 
mình đang tiến trên con đường cứu 
rỗi và sẽ đạt đến đích... cho đến một 
ngày kia, ngày đánh dấu bước ngoặt 
quan trọng nhất đời tôi: sau một thời 
gian tìm hiểu Tin Lành: tôi đã gặp 
được Chúa Giê-xu.  Và mọi quan điểm 
trước đây của tôi hoàn toàn đổ vỡ.
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ĐẤNG ĐANG SỐNG
Điều lạ lùng đầu tiên tôi khám phá 
được là có một vị giáo chủ vẫn đang 
sống! Một giáo chủ không để lại hài 
cốt hoặc bất cứ chút gì của thể xác 
mình trong phần mộ, đó là Chúa 
Giê-xu.  
Thoạt đầu, lý trí tôi không thể nào tin 
được một người đã 
chết với những thương 
tích khủng khiếp từ 
đầu cho đến bàn chân 
trên thân thể, đã chôn, 
lại được canh giữ chặt 
chẽ mà ba ngày sau đó 
có thể sống lại ra khỏi 
mồ, đi đây đó, ăn uống, 
gặp gỡ nhiều người. Tôi dành thì giờ 
tìm hiểu về cuộc đời, những lời nói, 
việc làm, cái chết và nhất là về sự sống 
lại của Chúa Giê-xu.  Càng tìm hiểu, tôi 
càng ngạc nhiên vì hàng trăm chi tiết 
về sự giáng sinh làm người, cách thức, 
nơi chốn, xứ sở Ngài sinh ra... những 
việc kỳ diệu Ngài làm, những khổ nạn 
Ngài chịu và sự Phục Sinh của Ngài... 
đều đã được nhiều tiên tri báo trước 
từ nhiều thế kỷ trước.  
Và tôi phải thừa nhận đây là một sự 
kiện lịch sử “vô tiền khoáng hậu” mà 
chưa hề có sử gia nào nêu được dẫn 
chứng cụ thể để phản bác. Ngay cả 
những người chống đối đạo Chúa rất 
quyết liệt vẫn phải công nhận sự kiện 
sống lại của Ngài.  
Tôi biết hầu hết các nước phát triển 
trên thế giới đều theo Cơ Đốc giáo. Với 
nền văn minh, sự tiến bộ không 
ngừng về khoa học kỹ thuật, của khoa 
khảo cổ...các khoa học gia đã cẩn thận 
tìm tòi, đào bới, nhưng không ai tìm ra 
bất kỳ bằng cớ nào chứng minh được 
rằng Chúa Giê-xu không sống lại.  

Ngược lại, càng tìm tòi thì càng khám 
phá sự chính xác của những điều Kinh 
Thánh đề cập đến.  Chỉ cần tìm ra một 
sai lầm nhỏ, một chút giả ngụy nào đó 
cũng đủ khiến Cơ Đốc giáo sụp đổ 
hoàn toàn, vì nền tảng cho niềm tin 
của Cơ Đốc giáo chính là sự sống lại 
của Chúa Giê-xu. 

Tôi đã vui mừng tiếp 
nhận Chúa Giê-xu 
trong một mùa Lễ Phục 
Sinh, vì tin rằng Chúa 
Giê-xu sống lại chứng 
tỏ Ngài là Thượng Đế 
làm người.  Thượng Đế 
là Đấng cầm quyền 
trên sự sống, sự chết.  

Ngoài Thượng Đế thì nào ai có thể bẻ 
gãy chìa khoá của sự chết? Chúa 
Giê-xu chính là Đấng tôi đang cần, vì 
Ngài chiến thắng sự chết thì mới có 
thể ban sự sống cho những ai tin theo 
Ngài.  Chúa Giê-xu phán: "Ta là sự 
sống lại và Nguồn Sống, người nào 
tin Ta dù chết rồi cũng sẽ sống.  Người 
đang sống mà tin Ta sẽ được sống 
vĩnh viễn".  Chúa đang nói đến sự 
sống tâm linh.  Tôi hoàn toàn tin cậy 
Ngài.
MÓN QUÀ KỲ DIỆU 
Tôi đọc được những lời lạ lùng sau đây 
trong Kinh Thánh: "Đang khi chúng ta 
bó tay tuyệt vọng, Chúa Cứu Thế Giê-xu 
đã đến đúng lúc để chết thay cho chúng 
ta là người tội lỗi xấu xa.  Vì Thượng Đế 
yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh 
Chúa Cứu Thế Giê-xu, để tất cả 
những ai tin nhận Ngài đều không bị 
hư vong nhưng được sự sống vĩnh 
cửu". Tôi không thể ngờ Thượng Đế 
yêu tôi đến như vậy.  Trong lúc tôi 
tuyệt vọng vì vô phương tự cứu thì 
Chúa Giê-xu đã đến để chết thay tội 
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lỗi của tôi! Thượng Đế không đòi hỏi 
tôi phải làm một điều gì đó mà chỉ đòi 
hỏi tôi tin và nhận Ngài là Cứu Chúa 
thôi.  
Chỉ cần công nhận tôi là người có tội, 
tin Chúa Giê-xu đã chết thay cho tôi 
và bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu là 
tôi được cứu linh hồn và được sự sống 
vĩnh cửu như lời Ngài hứa mà Kinh 
Thánh ghi lại đó.  Đơn giản vậy sao?  
Khi tôi đang phân vân thì câu chuyện 
ví sánh sau đây giúp tôi được sáng tỏ: 
Giả sử chủ nhân một ngôi nhà chọc 
trời thông báo rộng rãi cho mọi người 
rằng ông cho phép và hoan nghênh 
bất kỳ ai muốn phóng tầm mắt mình 
từ sân thượng toà nhà đó để tận 
hưởng toàn cảnh kỳ vĩ tuyệt đẹp 
không những hoàn toàn miễn phí mà 
người ấy còn được nhận một huy hiệu 
độc đáo rất giá trị của chủ nhân toà 
nhà nữa, nhưng với một điều kiện: 
mỗi người chỉ có ba mươi phút để lên 
tới sân thượng.  
Giả sử có thêm một thông báo: “Nếu 
muốn thì vào trong chiếc thang máy 
nầy, chỉ cần bấm nút thôi, không làm 
gì thêm cả, bạn sẽ đạt được ước mơ”.  
Những người chưa 
bao giờ biết đến 
thang máy sẽ cho 
rằng lời kêu gọi đó 
thật ngớ ngẩn, điên 
rồ, ai lại đặt lòng tin 
vào một cái hộp kín 
mít như vậy? Vô lý! Đáng nghi ngờ 
lắm! Tự mình không leo, không bước, 
làm sao có thể lên cao? Dù mạnh hay 
yếu, ai cũng có chút năng lực 
mà...v.v...và v.v...
Vì vậy quyết định có vẻ hợp lý nhất là 
cố gắng hết sức mình, quyết tâm, bền 
lòng bền chí sẽ đạt được ước mơ.  

Nhiều người bắt đầu vào cuộc.  Người 
nầy là vận động viên điền kinh, nhảy 
một lúc hai ba bậc thang; người kia 
còn trẻ, khoẻ nên chạy thay vì đi; 
người nọ yếu hơn, cứ kiên trì bước 
từng nấc thang...
Rồi ba mươi phút trôi qua, kết quả thế 
nào? Phải chăng chỉ thấy những 
người đang mệt nhoài, thở dốc, gục 
ngã hay bỏ cuộc trên các bậc thang? 
Trước kia, bản thân tôi đã cố gắng bởi 
sức mình để leo lên những nấc thang 
cứu rỗi.  Tôi cũng tự hào vì đã đạt được 
một số thành tích đáng kể so với 
người khác: năm tầng, mười tầng... 
trăm tầng..., nhưng so với chuẩn mực 
toàn hảo tuyệt đối của Thiên Đàng, 
của Đức Chúa Trời thì cho đến khi tôi 
nhắm mắt tắt hơi, Thiên Đàng vẫn tít 
tắp diệu vợi!!! 
Chúa Giê-xu đã đến thế gian, làm 
xong sự chuộc tội cho nhân loại trên 
cây thập tự - có thể tạm ví như chiếc 
thang máy kia, đã lắp đặt xong rồi.  
Con người tội lỗi bất toàn, bất năng, 
bất lực chỉ cần làm một việc duy nhất 
là tin nơi Ngài.  
Tin cậy và tiếp nhận Chúa Giê-xu 

giống như tin cậy để 
bước vào chiếc thang 
máy chứ không cần 
công sức nào của mình.  
Trong nháy mắt tôi đã 
đến sân thượng, tức là 
tin nhận Chúa Giê-xu thì 

Thiên Đàng và sự sống vĩnh cửu là 
quà tặng, là sự ban cho của Thượng 
Đế; một món quà vô cùng kỳ diệu, 
không lời nào tả xiết.  Tôi đã cúi đầu 
cảm tạ tình yêu của Thượng Đế và 
tiếp nhận Chúa Giê-xu.
CHÚA SỐNG TRONG TÔI 
Trước đây nhờ giáo dục của gia đình 
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và học đường, đồng thời ảnh hưởng 
những lời dạy của các tôn giáo, tôi đã 
phần nào phân biệt được đúng sai, 
lành dữ.  Tôi luôn cố gắng sống đạo 
đức, yêu thương nhưng có một sự 
thực đáng buồn là giữa nhận thức và 
hành động, giữa điều tôi muốn và 
việc tôi làm không phải lúc nào cũng 
ăn khớp nhau. 
Tôi biết nói dối là tội, tôi rất muốn 
sống thành thật, ngay 
thẳng, nhưng tôi vẫn 
dối trá biết bao lần 
không đếm xuể.  Tôi 
biết giận dữ là sai, tôi 
rất muốn sống nhu mì, 
hiền hoà, nhưng khi 
cơn giận nổi lên tôi vẫn 
không kiềm chế được.  Tôi biết tham 
lam là tội nhưng thật khó mà thoả 
mãn với những gì tôi đang có, luôn 
luôn muốn được nhiều hơn, nên cứ so 
đo, kèn cựa, ganh tị với bè bạn, láng 
giềng.  Con người bất toàn tội lỗi 
trong tôi không cho phép tôi làm điều 
tốt tôi muốn, còn điều xấu tôi không 
muốn thì cứ tái phạm hoài!! 
Cảm tạ Chúa Giê-xu, khi tôi tiếp nhận 
Ngài thì tôi được liên hiệp làm một với 
Ngài là Đấng Sống.  Chúa bị đóng 
đinh trên cây thập tự, thì con người 
cũ, con người xấu xa tội lỗi của tôi 
cũng bị xử tử theo tại đó rồi. 
Chúa sống lại, tôi cũng được cùng 
sống với Ngài bằng con người mới, 
con người có Chúa ở cùng.  Tôi bắt 
đầu một đời sống mới, không phải là 
tôi sống nữa nhưng Chúa Giê-xu sống 
trong tôi.  Tay tôi Chúa sử dụng, chân 
tôi Chúa bước đi, miệng tôi Chúa nói 
năng, trí tôi Chúa suy nghĩ...  Tôi 
không làm được điều mình muốn 
nhưng Chúa Giê-xu làm được và Ngài 

sẵn sàng làm qua tôi khi tôi dâng trọn 
đời sống tôi cho Ngài cai quản hướng 
dẫn vì Ngài là Đấng Sống, là Thượng 
Đế quyền năng nên chỉ mình Ngài 
mới có thể ban quyền năng và sức 
sống cho tôi và cho tất cả những ai 
bằng lòng tin nhận Ngài để sống một 
cuộc đời đắc thắng.  Những khi tôi 
vấp ngã, tôi ăn năn với Chúa, Ngài tha 
thứ cho tôi và vực tôi đứng dậy tiếp 

tục bước đi trong cuộc 
đời.  Cuộc sống thật 
tuyệt vời khi có Chúa 
Giê-xu.  

SỐNG THOẢ LÒNG
Đạo nào cũng đề cập 
đến những ý niệm 

thưởng phạt vì đây là luật công bình.  
Trước đây, khi nghĩ đến thưởng phạt, 
tôi cảm thấy lo âu về những bất toàn, 
lầm lỡ, sai trái, tội lỗi của tôi trong quá 
khứ, xuất phát từ sự thiếu kinh 
nghiệm, không làm chủ được mình, từ 
việc đặt ưu tiên là chính mình và gia 
đình mình...  Tôi luôn có những sai 
phạm với chính mình, với người khác 
và với Đấng Tạo Hoá; vài việc nhỏ tôi 
có thể quên đi nhưng vẫn còn nhiều 
việc còn hằn sâu vào ký ức cứ khuấy 
động lương tâm tôi, khiến tôi ân hận, 
ray rứt vô cùng mỗi khi nhớ lại. 
Dù luật pháp không hề có điều khoản 
nào kết án “tình trạng tội lỗi” nhưng 
sâu thẳm trong lòng tôi, tôi biết mình 
đã bị lên án.  Học thức, tiền bạc, tiện 
nghi vật chất, tu dưỡng công đức...  
đều bó tay; không một điều gì, không 
một ai có thể giúp tôi giải quyết tình 
trạng tội lỗi của tôi được. Nhưng thật 
vui mừng vì Chúa Giê-xu đã giúp tôi 
giải quyết nan đề trên bằng cách 
chính Ngài mang lấy tất cả tội lỗi tôi, 
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chịu hình phạt thay thế cho tôi -và cho 
những ai bằng lòng tin Ngài. Chúa 
Giê-xu đã từng tuyên bố: Mục đích 
của Ngài đến thế gian là tìm và cứu 
con người ra khỏi vòng kiềm toả của 
tội lỗi bằng sự chết của Ngài.  
Nếu Ngài chết luôn như tất cả mọi 
người thì khó tin được giá trị chuộc tội 
của sự chết đó.  Nhưng sự kiện lịch sử 
Chúa Giê-xu sống lại là bằng cớ hùng 
hồn nhất để tôi tin rằng Ngài đã chết 
thế cho tôi.  Những tội lỗi mà trước 
đây tôi tìm phương tự giải thoát thì 
nay đã được bôi xoá: tôi được tha thứ 
hoàn toàn khi tin vào sự chết và sự 
sống lại của Chúa Giê-xu. Đấng Sống 
lại còn ban Thánh Linh để giúp tôi 
hiểu ý muốn Đấng tạo dựng nên tôi.  
Qua lời Kinh Thánh, tôi biết phải sống 
thế nào cho đúng với ý muốn của 
Thượng Đế. Không một người con 
nào được gọi là hiếu thảo nếu không 
sống theo ý muốn tốt lành của cha 
mẹ.  Trước đây tôi như đứa con hoang 
đàng, phản nghịch 
Cha Thánh, nay nhờ 
Chúa Giê-xu, Thượng 
Đế đã tha thứ cho 
tôi, nhận tôi làm con 
Ngài, lại bày tỏ cho 
tôi ý muốn Ngài và 
ban năng lực cho tôi 
thực hiện được nữa.  
Cuộc sống mới của 
tôi có ý nghĩa và được vui thoả vì tôi 
đã sống đúng theo ý muốn Cha Thiên 
Thượng. Chúa yêu tôi, Ngài luôn ban 
mọi điều tốt nhất cho tôi -không nhất 
thiết luôn luôn đúng theo ý của tôi.  
Dù gặp hoạn nạn, khó khăn trong 
cuộc sống, tôi vẫn cảm biết bàn tay 
chăm sóc của Ngài, như người cha 
yêu con cho con uống thuốc đắng để 

được lành bệnh.  
Tôi thoả lòng bước đi trong nghịch 
cảnh vì tin tưởng vào Tình Yêu của 
Ngài đối với tôi. Tôi sống vui vì đang 
ngồi trên chiếc xe cuộc đời với Ngài, 
có Kinh Thánh là Lời Ngài soi đường 
dẫn lối, được tâm giao trò chuyện 
cùng Ngài bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu 
và trong tình trạng nào.  Tôi biết “bến 
đỗ” của tôi là nơi Chúa ngự, là Thiên 
Đàng vinh hiển đời đời, có Chúa 
Giê-xu đang dang tay chờ đón tôi, 
người con được Ngài yêu.  
Đây cũng là động cơ giúp tôi theo 
đuổi một cuộc sống cao đẹp, hướng 
thượng trong những ngày trên đất 
nầy.  Cảm tạ Chúa Giê-xu đã và đang 
tiếp tục thực hiện trong tôi lời Ngài 
phán hứa: "Ta đã đến để các con được 
sống và được sự sống dư dật".  
CÙNG BẠN ĐỌC 
Tôi nhớ lúc còn nhỏ có đọc quyển hồi 
ký “Papillon, Người Tù Khổ Sai” của 
Henri Charrière, trong đó có đoạn kể 

chuyện hai tù nhân 
trên chặng đường 
vượt ngục.  Bỗng 
một người phát hiện 
mình bị lọt xuống 
một vùng sình lầy 
cát lún; sình thì bám 
chặt đến độ không 
rút chân lên được, 
cát lại lún lôi anh 

xuống dần! Ban đầu người ấy cố gắng 
vùng vẫy mong ra khỏi vũng sình lún 
đó, nhưng càng vùng vẫy, anh càng 
lún mau hơn, sâu hơn.  Anh hoảng sợ, 
đứng yên; tuy mức lún dần có chậm 
hơn trước nhưng sức nặng của thân 
thể vẫn lôi anh xuống từ từ... từ từ... 
Câu chuyện mô tả vẻ mặt tuyệt vọng, 
hãi hùng của nạn nhân và cảm giác 
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lặng người khiếp đảm, bất lực trước 
cái chết của người bạn đồng hành.  
Câu chuyện ghi lại cảnh bi thảm, tiếng 
kêu la tắt lịm khi nạn nhân bị lún chìm 
đến mũi, chỉ còn lại ánh mắt kinh 
hoàng, rồi... trên mặt sình chỉ còn thấy 
những sợi tóc bay bay và...!!! 
Câu chuyện bi thương trên khiến tôi 
liên tưởng đến thân phận con người 
trong cõi nhân sinh.  Ai nấy đều đang 
lún trong vũng sình lầy tội lỗi.  Người 
thì đang vùng vẫy tưởng có thể tự cứu 
mình; người thì lo nghiên cứu và chỉ 
dẫn người khác các phương pháp tự 
cứu; một số người không cần quan 
tâm đến, chỉ lo bắt ốc mò cua; một số 
khác lại thờ ơ bất chấp điều gì đang 
xảy đến... nhưng dù thế nào đi nữa, 
hoặc nhanh hoặc từ từ, mỗi người vẫn 
đang lún xuống.  Mọi người đều ở 
trong tình trạng như mình, ai có thể 
cứu mình?
Bạn thân mến, Tôi không giới thiệu 
cho bạn một tôn giáo vì tôn giáo 
không cứu được ai.  Tôi không giới 
thiệu một phương thức tu luyện vì 
không ai có thể tự cứu mình.  Tôi 
không giới thiệu bạn đến với con 
người vì người không thể cứu người.  

Tôi xin giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-xu 
cho bạn vì Ngài là Đấng vượt khỏi con 
người, Đấng đứng bên ngoài vũng 
sình tội lỗi, là Thượng Đế hằng sống, 
Đấng vô tội, đầy quyền năng và yêu 
thương con người đến nỗi đã giáng 
thế làm người, chịu chết thay cho tội 
lỗi của chúng ta, đã chết thay cho bạn 
và tôi, cũng đã sống lại để ban sự sống 
cho mọi người tin Ngài.  Kinh Thánh 
bày tỏ: "Đang khi chúng ta còn là 
người tội lỗi thì Chúa Cứu Thế Giê-xu 
vì chúng ta mà chịu chết". 

Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất có thể 
cứu chúng ta.  Ngài đang đưa tay ra, 
chờ đón những ai bằng lòng nắm lấy 
tay Ngài để Ngài kéo lên khỏi vũng 
bùn sình tội lỗi. 
Bây giờ tôi không còn lo lắng cho 
cuộc đời mình nữa.  Những tháng 
ngày sống trên cõi đời, tôi sống với 
Chúa.  Chúa ngự trong tôi, sống với tôi 
trong từng sinh hoạt thường ngày.  Tôi 
thật sự tìm được mục đích và ý nghĩa 
của cuộc đời.  Khi lìa đời, tôi biết tôi về 
đâu, “bến đỗ” là bến nào, đó là Thiên 
Đàng, nơi tôi được mặt-gặp-mặt và 
sống với Chúa tôi đời đời. Khi đến với 
Chúa Giê-xu tôi đã nhận ra rằng: 
"Không phải Đạo nào cũng là Đạo".  
Chúa Giê-xu đã cứu tôi.  Ngài cũng 
đang chờ để cứu bạn.  Chúa Giê-xu 
luôn mở rộng vòng tay tiếp đón bạn.  
Ước mong bạn sớm có một quyết 
định cho cuộc đời, cho linh hồn mình 
trước khi quá muộn. Để mời Chúa ngự 
vào lòng, bạn chỉ cần thành tâm thưa 
với Ngài mấy lời, đại ý như sau:

“Kính lạy Thượng Đế là Đấng tạo dựng 
nên con, lâu nay con sống theo ý của 
con và không tôn thờ Ngài.  Giờ đây, 
con vui mừng cảm tạ Ngài vì Ngài đã 
yêu thương con, đã ban Chúa Giê-xu 
giáng thế làm người, chịu chết thay tội 
lỗi của con; con bằng lòng tin và tiếp 
nhận Ngài.  Xin Chúa tha tội cho con, 
ngự vào lòng con, nhận con làm con 
của Ngài, làm Chúa cuộc đời con.  Xin 
Chúa giúp con sống theo Lời Ngài để 
đời con thoả vui và có ý nghĩa, con cảm 
tạ Ngài.  Con thành tâm cầu nguyện, 
nhân danh Chúa Giê-xu.  A-men.”

(*) A-men có nghĩa là “thành tâm 
nguyện ước như vậy.”    



Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 5   19

    Chết  của thế gian, chết ấy thường
    Chết như Cứu Chúa rạng muôn phương
    Chết trên thập giá thay nhân loại ,
    Chết xuống cửu tuyền diệt quỉ vương
    Chết cứu tội nhân ra hỏa ngục
    Chết đem tín hữu đến Thiên đường
    Chết vinh như thế đâu rằng chết
    Chết mở màn sinh thế đại đường.

    Diệt trừ nọc chết cách vinh quang
    Vượt khỏi âm ti sống khải hoàn
    Giải phóng muôn loài, dòng máu đỏ!
    Thương yêu trọn một quả tim vàng.
    Chôn sâu mộ đá ba ngày tối
    Mở rộng cửa  trời phút hiển vang
    Chúa sống đời đời trong vũ trụ
    Sống trong lòng kẻ nhận bình an.

Chiên Trắng sưu tầm

SỰ  CHẾT  CỦA  ĐỨC  CHÚA  GIÊ – XU

        CHÚA  GIÊ–XU  

        SỐNG  LẠI



20   Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 5 

- Chú ơi, con sẽ chết phải 
không ?
Bé gái nhìn tôi với cặp mắt can 
đảm, khô ráo. Điều này là 
không bình thường so với 
những đứa trẻ bình thường 
khác khi chúng nói về sự chết. 
Thay vì trả lời tôi hỏi em : 
- Con có biết tại sao chú phải mặc đồ 
màu xanh khi bước vào phòng phẫu 
thuật không ? 
- Dạ, con không biết. Em lễ phép. 
Tôi từ tốn giải thích : 
- Vì chú hi vọng những đứa trẻ ngoan 
như con sẽ được sống, màu xanh là 
màu của hi vọng. Tôi không muốn nói 
với em rằng điều này sẽ làm giảm bớt 
đi hiện tượng dư ảnh khi trong phòng 
phẫu thuật thị giác của tôi thường 
xuyên phải tiếp xúc với máu, nó ngoài 
tầm hiểu biết của em, tôi chỉ có thể 
trấn an em rằng : 
- Bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể 
phải chết, nhưng nếu chúng ta còn hi 
vọng vào Chúa Giê-xu nghĩa là chúng 
ta còn hi vọng vào sự sống, Người là 
sự sống đời đời. Chừng nào ngọn lửa 
màu xanh trong chú còn chưa tắt, con 
sẽ không chết. 
Rồi tôi hỏi em : 
- Nhưng nếu phải chết thật, con có sợ 
không ? 
- Dạ, con không sợ. Chết con sẽ được 
gặp ba, gặp mẹ, họ và Chúa đang ở 
trên nước Thiên Đàng đó chú. 
Tôi bắt đầu cảm thấy cay cay ở mắt. 
Hồi còn là thiếu nhi ở Nhà thờ tôi có 
học câu Kinh Thánh này: "Hãy để con 
trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước 
Thiên đàng thuộc về những kẻ giống 

như con trẻ ấy.” (Ma-thi-ơ 
19:14) 
Phải, cứ để em ở gần Chúa 
hơn, để Ngài cứu lấy em khi 
mà sức lực con người 
thường đi đôi với giới hạn. 
Niềm tin của em vào Chúa 
là trong sáng mà mãnh liệt. 

Tôi chỉ có thể đảm bảo sẽ duy trì 
mạng sống của em bao lâu còn có 
thể, còn lại là phần của Chúa, Người là 
Đấng cầm quyền sinh tử, tôi tin là 
Ngài sẽ bảo vệ em. 
Hết giờ thăm bệnh, tôi rời phòng 
theo dõi, không quên dặn dò em kiên 
trì cầu nguyện, tiếp tục đặt niềm tin 
vào Chúa Giê-xu. Còn tôi, tôi sẽ giúp 
em bằng tất cả khả năng và sức lực 
của mình. Nhưng hình như mọi thứ 
đang ở ngoài vòng kiểm soát, căn 
bệnh của em là vô cùng nan giải... 
Giống như những đứa trẻ khác, Tâm là 
một trong số những bệnh nhân mà 
ngày đêm tôi phải đối mặt. Em cần 
tôi, ánh mắt của em nói lên điều đó. 
Người ta có thể nói rằng mình không 
sợ chết nhưng như vậy không có 
nghĩa là họ không cần sống, đặc biệt 
là những đứa trẻ khi chúng chỉ mới 
đôi ba năm tuổi đời. 
Ánh mắt van lơn, cầu cứu cứ đeo bám 
da diết, theo tôi cả vào trong giấc 
ngủ. Cũng vì cái nhìn cuối cùng của 
một em bé bị tim bẩm sinh hướng về 
phía tôi, khi ấy còn là thành viên của 
hội từ thiện trong nhà thờ đã thôi 
thúc tôi bước đi trên con đường y 
học, cứu lấy những mảnh đời bất 
hạnh. 
Sau khi tốt nghiệp đại học y dược và 

NHỮNG QUẢ TRỨNG PHỤC SINH 
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trở thành bác sĩ chuyên khoa tim của 
Bệnh viện Nhi Đồng I, mỗi lần chứng 
kiến một đứa trẻ ra đi trong bất lực thì 
chẳng tài nào tôi vơi đi được cảm giác 
ray rứt trong lòng để khi về nhà thì òa 
lên khóc mà xin Chúa tha tội cho sự 
yếu kém của mình. Tôi dặn lòng luôn 
phải từng bước cẩn thận kiên trì, vì 
tính mạng con người lúc nào cũng có 
thể là vật đánh đổi khi chúng tôi sơ 
sót, bất cẩn. Tôi không muốn nhìn thấy 
những ánh mắt tương tự như của hai 
mươi năm trước. 
Về đến nhà sau một ngày vật lộn với 
dao kéo tôi chẳng cho phép mình 
được nghỉ ngơi, tôi lao đầu vào đống 
tài liệu và internet. Hằng ngày, những 
đứa trẻ ở khoa tim mạch của tôi luôn 
được chuẩn đoán bệnh trạng và có 
cách chữa trị rõ ràng, nhẹ thì cấp 
thuốc, nặng hơn thì nhập viện hoặc tệ 
hơn là phẫu thuật. 
Nó là thách thức lớn nhất, nhưng còn 
có một thách thức khác không hề nhỏ 
hơn đối với những người như chúng 
tôi là không biết bệnh nhân đang mắc 
bệnh gì. 
Giống như trường hợp của Tâm, căn 
bản là tôi không thể nắm bắt được. 
Nhập viện hai ngày trước trong một 
cơn đau ngực dữ dội, em nhanh chóng 
được đưa vào phòng cấp cứu. Những 
chuẩn đoán ban đầu cho rằng em bị 
nhồi máu dẫn đến đột quỵ. Một loại 
thuốc trợ tim tổng hợp và tôi nghĩ 
rằng cơn đau sẽ thuyên giảm và ngay 
sau đó điều mà chúng tôi không thể 
nghĩ tới là trái tim em ngưng đập. 
Mọi loại máy điện tim cùng ống thở 
nhanh chóng được đưa đến. Chúng tôi 
sử dụng các biện pháp ép đẩy lồng 
ngực cùng sự hỗ trợ của máy móc hiện 
đại, nhịp tim trên màn hình máy đo 
bắt đầu nhích lên từng số một. Sau 

hơn một tiếng đồng hồ vã mồ hôi với 
các thao tác lặp đi lặp lại đều đặn, tim 
em cuối cùng cũng đập lại bình 
thường. 
Tạm chuyển em vào phòng theo dõi 
đặc biệt, tôi có cuộc gặp gỡ với thân 
nhân của em, họ đều là các sơ trong 
Mái ấm Tình Mẹ của giáo xứ Đức Tin, 
Gò Vấp. Theo lời các sơ, Tâm là một đứa 
trẻ khỏe mạnh, trước giờ không bị 
mắc bệnh gì liên quan đến tim mạch. 
Hơn nữa là việc cách đây hai tuần, Mái 
ấm tổ chức khám sức khỏe định kì và 
theo kiểm định của bác sĩ thì mọi bộ 
phận trong cơ thể em đều rất bình 
thường. Một sơ rơm rớm nước mắt :
- Mới hôm qua, em còn hớn hở cùng 
các bạn làm kế hoạch nhỏ để giúp đỡ 
các bạn bị tim bẩm sinh vào dịp lễ 
Chúa Phục Sinh, ấy vậy mà hôm nay 
tim em lại...
Rồi một sơ khác cắt ngang : 
- Đang trong giờ sinh hoạt thì tự nhiên 
thấy em đau ngực dữ dội rồi khụy 
xuống khiến sơ và các bạn vô cùng 
hoảng hốt... 
Được biết Tâm lớn lên từ nhỏ ở Mái ấm 
Tình Mẹ. Cha mẹ em là ai? Em không 
biết, ngay từ lúc còn đỏ hỏn em đã bị 
bỏ rơi trước cửa Mái ấm, em vào Mái 
ấm như một con chim bé bỏng bị vứt 
khỏi tổ nhưng Chúa đã chẳng bỏ rơi 
em, đến giờ em vẫn luôn xác tín như 
vậy. 
Thật sự xúc động khi nghe câu chuyện 
của em, tôi hứa với các sơ rằng mình sẽ 
cố gắng hết sức, ngoài việc đó ra tôi 
chẳng thể đảm bảo được bất cứ điều 
gì khác. Nguyện xin Chúa bảo vệ trái 
tim em, nó bị tổn thương nhiêu đó là 
đủ rồi. 
Ngày thứ hai em nhập viện chúng tôi 
bắt đầu các biện pháp mổ xẻ trên lý 
thuyết: chụp X-quang tim, siêu âm 
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chuẩn đoán và xét nghiệm máu, kể cả 
việc chụp citi nhưng kết quả chẳng 
cho thấy dấu hiệu gì bất thường, 
ngoại trừ việc cơ hoành có vẻ như bị 
áp sát vào tim hơn nhưng khoảng 
cách không đủ để nói lên điều gì, kể 
cả việc mao mạch máu ở phần chóp 
tim có phần đậm màu hơn. 
Cái mà khiến tôi đau đầu từ qua đến 
giờ là: đâu là nguyên nhân khiến trái 
tim em ngừng đập? Tôi đã thức cả 
đêm để suy nghĩ về điều đó và đêm 
nay cũng vậy. 
Lục tìm một số tài liệu về tim mạch 
cùng với tiền án bệnh của một số 
bệnh nhân trước đây để hi vọng có 
thể xếp em vào một trường hợp 
tương tự. Tôi đặt giả thiết rằng có thể 
mình đã bỏ qua chi tiết gì chăng hay 
là ngay từ ban đầu mình đã đi sai 
hướng khi cho rằng vấn đề chỉ nằm ở 
quả tim. 
Những câu hỏi bâng quơ không lời 
giải ấy cứ như con đường mòn dần 
dần đưa tôi vào ngõ cụt. Chỉ có Chúa 
mới biết được tim em đang gặp vấn 
đề gì. Tôi thành khẩn cầu xin Chúa 
ban cho mình thêm ơn khôn ngoan vì 
tôi hiểu: "Vì ngoài Ta , các ngươi chẳng 
làm chi được." (Giăng15:5b) Suốt cả 
đêm tôi cứ cầu nguyện như vậy. 
Ngày thứ ba em nhập viện, tôi đến 
thăm em với bộ dạng phờ phạc. Hôm 
nay em tiều tụy hẳn đi như người 
bệnh vừa trở dậy, em kể cho tôi nghe 
về việc ngực em nhiều lần đau âm ỉ 
vào đêm qua. Tôi đặt một ít sữa lên kệ 
và nhận ra trên đó là một giỏ trứng có 
tới hơn mười mấy quả với đủ thứ màu 
sắc ngoệch ngoạc. Tôi tò mò: 
- Đây là đồ chơi của con sao? 
- Dạ, không phải, nó là những quả 
trứng Phục Sinh, con nhờ các sơ mang 

đến. 
Tôi ngạc nhiên: 
- Trứng Phục Sinh, là gì vậy ? 
Em trả lời một cách rành rọt : 
- Đây là món quà mà năm nào tụi con 
cũng dành tặng cho nhau vào lễ Phục 
Sinh đó chú. Người ta xem trứng như 
là biểu tượng cho sự Phục Sinh của 
Chúa Giê-xu, vỏ trứng tượng trưng 
cho ngôi mộ được niêm phong của 
Chúa Giê-xu và đập vỏ trứng tượng 
trưng cho sự Phục Sinh của Ngài từ cõi 
chết. Nó có nghĩa là sức sống và sự đổi 
mới. Con nghe các sơ dạy như vậy. 
Tôi thật sự nể phục vì kiến thức này, 
nó hoàn toàn xa lạ với một người 
thiếu hiểu biết như tôi. 
- Con sẽ làm gì với những quả trứng 
này ? Tôi hỏi em. 
Em hớn hở cầm trên tay hai quả trứng 
rồi nhìn vào số trứng còn lại ở trong 
giỏ : 
- Con để tặng cho các bạn đến thăm 
con mỗi người một quả còn hai quả 
trứng này con để lại. 
Tôi nhìn lên hai quả trứng và thấy 
rằng trên đó là hình vẽ hai trái tim, 
một trái thì chỉ bị rỉ một giọt máu, còn 
một trái thì rớm đầy máu với các hình 
gai nhọn vẽ ngoệch ngoạc. Không 
cần phải nói tôi cũng hiểu được ý 
nghĩa của hai quả trứng đó nhưng tôi 
lại ngạc nhiên hơn với phần giải thích 
của em: 
- Trái tim con bị như vậy có là bao so 
với những tổn thương mà trái tim 
Chúa Giê-xu phải chịu, con muốn 
những quả trứng này ở cạnh con để 
trái tim con cũng sẽ được Phục Sinh 
và sống lại như Chúa Giê-xu. 
Đang hồn nhiên vui vẻ thì bỗng nhiên 
giọng em khựng lại, hai quả trứng 
tuột khỏi tay và rớt xuống đất, vỡ ra. 
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Còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì em 
khẽ rên lên một tiếng rồi ngất đi trong 
tư thế hai tay ôm lấy ngực. Tất cả các 
bác sỹ nhanh chóng triệu tập đưa em 
vào phòng cấp cứu, trước khi quay đi 
tôi kịp nhận thấy hai quả trứng bị vỡ 
ban nãy, chúng đều bị hư từ bên 
trong. 
Xác định khả năng tim em có thể bị 
ngưng đập một lần nữa nên chúng tôi 
đã kịp chuẩn bị mọi tinh thần. Dù 
không muốn thì nó vẫn như vậy. 
Trong lúc loay hoay với các biện pháp 
như cách đây hai ngày, trong đầu tôi 
bắt đầu lóe lên một giả thiết: "Có thể 
giống như những quả trứng Phục 
Sinh kia, trái tim em cũng bị hư từ bên 
trong và tôi bắt đầu nghĩ đến một 
trường hợp hi hữu, rất có khả năng 
tim em bị xâm nhập bởi dị vật".
Những suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong 
đầu tôi cho đến khi trái tim em đập lại 
bình thường. Rời khỏi phòng cấp cứu 
tôi ra một góc hành lang ngồi thờ 
thẫn. Có thể là dị vật, nhưng là vật gì, 
tại sao lại ở trong tim? 
Tôi nhấc điện thoại gọi cho sơ Hương, 
người thường chăm sóc em ở bệnh 
viện để thông báo cho sơ biết việc gì 
vừa xảy ra lúc sơ vắng mặt, tiện thể tôi 
hỏi sơ về việc có điều gì bất thường 
trong sinh hoạt của Tâm mấy ngày 
qua. Câu trả lời như gỡ rối, hầu như 
giải đáp mọi thắc mắc mà tôi đang 
nghi ngờ. Đó là việc sơ cho biết hai 
ngày trước Tâm bị hóc xương cá, mọi 
người cho Tâm nuốt cơm nguội chữa 
mẹo và không thấy Tâm kêu đau nữa, 
việc này xảy ra hai ngày trước khi Tâm 
đau ngực dữ dội rồi nhập viện. 
Tôi đập vào đầu mình một cái đấm 
thật mạnh cho sự yếu kém của mình. 
Vết mao mạch đậm hơn ở phần chóp 

tim, cơ hoành bị áp sát vào tim hơn, 
những thứ mà trước đây tôi không 
cho nó là vấn đề thì nó lại chính là vấn 
đề, tại sao ngay từ đầu tôi không nội 
soi bên trong quả tim thay vì chỉ tập 
trung xét nghiệm như các bệnh tim 
thông thường. Và tôi thầm cảm ơn hai 
quả trứng phục sinh bị vỡ ban nãy... 
Nhanh chóng tập hợp một cuộc thảo 
luận nhanh với các đồng nghiệp tôi 
đưa ra một lời giả thiết gần như là 
khẳng định : "Một chiếc xương cá mắc 
trong thực quản của bệnh nhân theo 
đường đi của cơm nguội đã gây thủng 
màng thực quản, đây là bộ phận 
chúng ta chưa hề đụng tới trong hai 
ngày qua, phải nói thêm là tôi cũng 
không hiểu tại sao trong vòng hai 
ngày bị thủng thực quản mà em vẫn 
không bị vấn đề gì quá nghiêm trọng, 
có lẽ phải cảm ơn Chúa. 
Sau khi đâm thủng thực quản dị vật 
rơi vào khoảng giữa tim và phổi làm 
cho cơ hoành bị áp sát tim và với xác 
suất một phần tỉ từ trước tới nay khi 
chưa xảy ra tình trạng áp xe trung thất 
thì chiếc xương cá bằng cách nào đó 
đã găm thẳng vào trái tim bệnh nhân 
làm cho mọi chuẩn đoán trước đây 
của chúng ta là hoàn toàn sai lệch ". 
Và ngay sau đó mọi biện pháp nội soi 
nhanh chóng được tiến hành, vết 
thủng trên thực quản hiện lên rõ ràng 
trên màn hình x- quang, vết bầm ở 
chóp tim chính là nơi mà xương cá 
ghim vào khiến đến tình trạng rỉ máu 
nhưng không nhiều và một kết quả 
khác như minh chứng cho chuẩn 
đoán của tôi là hoàn toàn chính 
xác:"Một vật thể dài gần hai centimet 
nằm hơi chếch so với khuyết đình tim 
và ghim sâu vào trong lòng tâm thất 
phải." 
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Sau cuộc kiểm tra, chúng tôi bắt đầu 
mọi thứ sẵn sàng chờ đến ngày phẫu 
thuật mổ tim hở nhằm lấy dị vật, 
nhưng việc này phải hoãn lại ít nhất 
hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau vì tình 
trạng của Tâm bây giờ không đủ sức 
khỏe cho ca mổ được tiến hành. Lúc 
này mặc dù tim đã đập nhưng Tâm vẫn 
mê man bất tỉnh. 
Thật trùng hợp, lịch mổ của Tâm trùng 
vào ngày lễ Chúa Phục Sinh. Tôi hi 
vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ để ý 
nghĩa của những quả trứng Phục Sinh 
thêm phần trọn vẹn. 
Nhận thấy việc kéo dài như vậy sẽ 
không mấy khả quan hoặc có thể sẽ 
nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi 
có cuộc thảo luận và nhất định tiến 
hành ca phẫu thuật sớm hơn nửa ngày 
so với dự kiến, dẫu gì tôi cũng đang 
nôn nóng cho ca mổ đầu tiên trong 
cuộc đời làm bác sĩ là gắp xương cá 
trong tim của con người. 
Giữa căn phòng chật hẹp với bốn bức 
tường cách biệt hoàn toàn với thế giới 
bên ngoài chúng tôi bắt đầu công việc 
bằng sự cầu nguyện (có lẽ là chỉ riêng 
tôi ). 
Ở ngoài hành lang tôi biết là có rất 
nhiều người đang chờ đợi tôi bước ra 
với một nụ cười rạng rỡ và cũng có 
nhiều người đang cầu nguyện như tôi. 
Tiêm vào cơ thể em một loại thuốc gây 
mê chuyên dụng, chúng tôi bịt khẩu 
trang y tế, chuẩn bị dao kéo và ra dấu 
cho công việc bắt đầu, không gian 
chìm vào yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy 
tiếng chạy rất khẽ của các loại máy đo 
và phân tích. Rạch một đường trên 
ngực em, rồi cố định bằng nẹp sắt y tế, 
chúng tôi bắt đầu nhìn thấy trái tim 
em đang thoi thóp đập. Lách ngang 
qua cơ hoành tôi chạm mũi dao vào 

chóp tim để xác định vị trí của dị vật. 
Tất cả sẵn sàng cho mọi tình huống có 
thể nhất và sau hơn hai giờ đồng hồ 
loay hoay với tất cả những gì cần làm, 
chiếc xương cá mỏng và sắc cũng nằm 
gọn trên đầu gắp của nhíp thông 
dụng, nó chính là nguyên nhân khiến 
trái tim em hai lần ngừng đập. Tim em 
bắt đầu trào máu theo đường đi của dị 
vật, một số biện pháp bịt trám và thấm 
máu chuyên nghiệp, chúng tôi cố định 
vết rạch giữa cơ hoành và tim bằng 
cách đè lên đấy một miếng vá mỏng 
đến không thể mỏng hơn bằng vật 
liệu tổng hợp, nó sẽ nằm ở đó suốt 
cuộc đời em. Không khí căng thẳng 
dần giải tỏa, tôi cùng các đồng nghiệp 
thở phào nhẹ nhõm sau gần sáu tiếng 
giành giật với tử thần... 
Ba ngày sau tại phòng hồi sức. 
- Chú ơi, con sẽ chết phải không ? 
Tâm nhìn tôi can đảm với giọng nói 
thều thào, yếu ớt, hẳn là em chẳng 
biết chuyện gì đã xảy ra với em suốt 
mấy ngày qua, dù sao em cũng đã tỉnh 
lại. Thay vì trả lời tôi hỏi em : 
- Con có biết tại sao mình không chết 
không? 
- Dạ, con không biết. Em lễ phép. 
- Vì những quả trứng Phục Sinh đã làm 
con sống lại.
Tôi không muốn nói đến ca mổ ba 
ngày trước, nó ngoài tầm hiểu biết của 
em, tôi chỉ có thể trấn an em rằng: 
- Niềm tin vào Chúa Giê-xu và sự Phục 
Sinh của Ngài đã mang lại cho con Sự 
Sống. 
Tôi còn có thể nói gì thêm nữa vì nếu 
không có Chúa thì tôi đã làm được gì, 
nếu không muốn nói là gây ra chuyện 
gì? Người cứu em không phải là tôi, nó 
là “Những Quả Trứng Phục Sinh”... 

(Quả Táo Xanh, songdaoonline.com)
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Trong buổi tối thứ 
sáu cầu thay tại nhà 
thờ, chị Bích Hồng 
và tôi bàn bạc với 
nhau về quầy chợ 
Tết của Hội Thánh tại 
Centre Pierre 
Charbonneau vào 
ngày 31-1-2016. Chị Bích Hồng nói 
rằng chúng ta hãy mạnh dạn đi phát 
truyền đạo đơn, báo Hy Vọng của 
Mục sư Nguyễn Thanh Bình, báo Ơn 
Lành cho đồng bào Việt Nam. Chúng 
ta cứ làm việc của chúng ta và Chúa 
sẽ hoàn thành phần còn lại.
Trên đường trở về nhà, tôi suy nghĩ 
về câu chuyện này và tôi chợt liên 
tưởng đến những sự việc đã xảy đến 
trong đời sống của chúng tôi trong 
suốt bao nhiêu năm qua.
Năm 1984, vợ chồng chúng tôi được 
mục sư Daniel Wolf làm phép Báp 
têm tại Hội Thánh FairView . Vào 
thuở ấy Hội Thánh chúng tôi không 
có Mục sư quản nhiệm; vì vậy, hàng 
tuần mục sư Daniel Wolf  đến giảng 
luận bằng tiếng Pháp. Cụ Lê hoặc tôi 
thay phiên nhau thông dịch bài 
giảng sang tiếng Việt Nam .
Trong một bữa ăn thông công tại 
nhà chúng tôi, mục sư Daniel đã 
tặng vợ chồng chúng tôi quyển sách 
L' Evangile dans sa Plenitude 
(Sự trọn vẹn của Phúc âm). Tác giả 
quyển sách này là mục sư giáo sĩ A.B 
Simpson. Ông biên khảo và giải 
thích Kinh Thánh .
Thỉnh thoảng khi có giờ rảnh chồng 
tôi mở sách ra đọc vài trang rồi xếp 

sách vào tủ. Sau đó 
anh đem sách lên 
phòng làm việc để 
khi có giờ rảnh sẽ 
đọc. Nhưng ở nơi 
làm việc từ lúc mở 
cửa cho đến lúc 
đóng cửa, anh luôn 

bận rộn nên quyển sách vẫn nằm 
yên trong tủ.
Một hôm khi soạn lại giấy tờ, anh tìm 
thấy lại quyển sách và mang về nhà.
Hàng ngày, đi làm về, chúng tôi lo 
cơm nước trong khi anh phải đọc các 
sách về chuyên môn, rồi nói chuyện 
với các con, nghe tin tức trên truyền 
hình, xong thì chúng tôi đã buồn 
ngủ rồi. Cuối tuần, chúng tôi còn chợ 
búa, con cái, giao tế với bạn 
bè...v...v...nên chồng tôi vẫn chưa có 
dịp đọc quyển sách này một cách 
nghiêm chỉnh.
Dù vậy, quyển sách vẫn nằm yên 
trên bàn làm việc, trong tầm mắt của 
chồng tôi.

Một buổi sáng cuối tuần mùa thu, 
được rỗi rảnh, anh mở quyển sách ra, 
rơi ngay vào trang 79, trong đó tác 
giả giải luận về câu Kinh Thánh trong 
Thi Thiên 17:8 "Cầu Chúa bảo hộ tôi 
như con ngươi của mắt; Hãy ấp tôi 
dưới bóng cánh của Chúa.” Anh thấy 
câu Kinh Thánh tuyệt vời, vẽ lên hình 
ảnh thật đẹp của sự nhạy cảm của 
nhãn cầu khi một vật lạ sắp rơi vào 
mắt, và sự bảo vệ của mí mắt, tượng 
trưng sự bảo vệ liên tục của Chúa 
ban cho con người.

SỰ NHẪN NẠI CỦA CHÚA
Kim Yến
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Từ đó, anh cảm thấy thích thú và 
tiếp tục đọc các chương khác trong 
sách, đồng thời tra cứu Kinh Thánh 
các câu gốc mà tác giả dẫn giải 
trong sách.
Từ đó anh ham mê đọc Kinh Thánh, 
điều mà anh ít làm trước đây.
Năm 2010 , mục sư Sơn đến quản 
nhiệm Hội Thánh chúng ta. Trong 
một buổi đàm thoại, mục sư Sơn 
giới thiệu quyển sách Crazy Love
( Tình yêu mãnh liệt) do mục sư giáo 
sĩ Francis Chan biên soạn. 
Trong quyển sách này, chồng tôi 
thích nhất phân đoạn giải thích về 
những tín đồ hâm hẩm  và những 
tín đồ nóng cháy với đức tin sâu 
đậm.
Anh rất thích quyển Crazy Love nên 
con trai chúng tôi đưa Kinh Thánh, 
cuốn sách này và các loại tiểu thuyết 
khác vào Ipad của chồng tôi. Trong 
suốt các chuyến du lịch trên du 
thuyền, sáng nào tôi cũng thấy 
chồng tôi ngồi cạnh piscine; đọc 
sách; thật là cảm tạ ơn Chúa.
Các bạn chúng tôi, đi ngang qua, 
thấy  anh đọc Kinh Thánh thì có 
người hỏi đùa : "Bộ muốn bỏ nghề 
để đi làm mục sư hay sao?".

Gần đây mục sư Uông Thanh Sơn 
tặng chúng tôi quyển sách Take the 
Risk (Đương đầu với bất trắc) của tác 
giả Benjamin Carson. Giáo sư B. 
Carson là giải phẫu gia não bộ nổi 
tiếng, là bác sĩ trưởng bộ môn giải 
phẫu nhi khoa của bệnh viện Johns 
Hopkins ở Baltimore. 
Bác sĩ Hopkins luôn cầu nguyện 
Chúa trước các cuộc giải phẫu. Đây 

là một chứng nhân sống động, sáng 
chói về đức tin nơi Chúa; khiến 
chồng tôi phải suy gẫm rất nhiều.
Tôi cảm tạ ơn Chúa. Tôi thấy được 
Đức Thánh Linh làm việc trong gia 
đình chúng tôi và trong lòng của 
chồng tôi.
Chồng tôi đã hưu trí từ hơn một 
năm nay, chúng tôi có thời giờ để 
đọc sách báo, xem phim ảnh, đi du 
lịch, giao thiệp bạn bè và chồng tôi 
vẫn tiếp tục theo dõi những tài liệu 
y học.
Tuy nhiên, anh để nhiều thời giờ đọc 
Kinh Thánh; và bên cạnh anh, tôi 
thấy lúc nào cũng có quyển Kinh 
Thánh, quyển Crazy Love và quyển
"Sự trọn vẹn của Phúc âm" mà mục 
sư Wolf đã tặng năm 1984. 
Khi làm cử chỉ ưu ái này, mục sư 
Daniel Wolf có nghĩ rằng mãi đến 30 
năm sau, hạt giống mà ông gieo 
mới nẩy mầm ?!
Tôi nhớ đến câu Kinh Thánh được 
chép trong sách Khải Huyền 3:20
"Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu 
ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta 
sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với 
người và người với Ta." 
Tôi cảm nhận tình yêu thương và sự 
nhẫn nại vô bờ bến của Chúa đổ 
tràn trên gia đình chúng tôi trong 
suốt mấy mươi năm qua.
Tôi nhớ lại câu nói của chị Bích 
Hồng:"Chúng ta cứ gieo đi và phần 
còn lại là công việc của Chúa và ta 
không biết được chương trình kỳ 
diệu của Ngài.”
Cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con 
được làm con cái của Ngài. 
Amen






