




Tôi có một người cha già, 
lại tàn tật, cụt một chân. 
Khi tôi sinh ra đời bố tôi 
cũng đã gần 50 tuổi. 
Trong một thời gian dài, 
bố tôi đóng vai trò của 
một người mẹ, tuy di 
chuyển khó khăn, nhưng 
ông lo lắng cho tôi không 
còn thiếu một thứ gì. Bạn bè thường 
gọi là “Ông nội trợ” và khen là đàn 
ông mà bố tôi có đầy đủ các đức tính 
của người phụ nữ Á đông “công, 
dung, ngôn, hạnh”, nuôi con khéo léo 
không ai bằng. 
Hồi còn bé, tôi không hiểu được, vì 
sao không phải mẹ tôi, mà bố tôi 
luôn luôn ở nhà chăm sóc cho tôi. Từ 
từ tôi mới nhận ra, trong đám bạn bè, 

tôi là người duy nhất luôn 
luôn có người bố bên 
cạnh. Thiếu tình mẹ, tuy 
nhiên, tôi cũng cảm thấy 
an ủi, mình là người rất 
may mắn, còn hơn nhiều 
đứa trẻ thiếu cả tình 
thương của cha lẫn mẹ.  
 Sau này tìm hiểu thì tôi 

biết, bố tôi là một lính VNCH, bị 
thương trên chiến trường, được mẹ 
tôi bảo lãnh theo diện đoàn tụ, bà lo 
cho ông hưởng tiền trợ cấp tàn phế. 
Lúc tôi được hơn 3 tuổi, bố tôi và mẹ 
tôi ly dị, bà đã lập gia đình với một 
người đàn ông khác, nhường tôi lại 
cho bố tôi nuôi. Trong ký ức trẻ thơ, 
tôi có hình dung được hình ảnh của 
mẹ tôi một vài lần, khi bà đến thăm, 
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Mừng Ngày Của Cha

Một vài ngày nữa Ngày lễ của Cha lại trở về. Một văn hào đã viết “Nơi chốn bình 
an nhất của đứa trẻ trên thế giới này là căn phòng của cha nó!” Tình cha nhiều 
người cho rằng không đằm thắm bằng tình mẹ, có lẽ chỉ vì người cha ít chịu diễn 
tả mà thôi. Thật ra tình cha như nền móng của căn nhà, giá trị của nó là phần 
nằm sâu dưới mặt đất. Nhiều người còn ví tình cha như miếng cam thảo, phải 
ngậm lâu mới ra chất ngọt. 
Riêng người Việt ly hương chúng ta, Ngày Của Cha (Father's Day) thường rơi 
đúng vào ngày kỷ niệm Quân Lực VNCH 19 tháng 6 mỗi năm. Nhớ lại hình ảnh 
những người trai thời chinh chiến, vừa làm người lính ôm súng gìn giữ quê 
hương, vừa phải lo cho gia đình chu toàn bổn phận làm cha. Nên người cha 
trong đất nước khói lửa, hầu như phải hy sinh tình nhà nhiều. Nhưng không vì 
thế mà tình cha không đậm đà. Nhân ngày Quân Lực và Ngày Của cha, Hải Lê xin 
đóng góp một câu chuyện nhỏ kể theo Angie Kucer, nhằm vinh danh những 
người cha bất hạnh, hy sinh nhiều, nhưng nhận... chẳng có bao nhiêu! Nhất là 
những người đã nằm xuống để vợ con, đồng bào mình được sống mãi mãi.

BỐ TÔI, NGƯỜI LÍNH VNCH 

Hải Lê



nhưng rất xa lạ, vì luôn luôn bà đi với 
một người đàn ông nhìn tôi với ánh 
mắt lạnh lùng.   
Tôi có tí mặc cảm về địa vị bố tôi 
ngoài xã hội, so với bố của những 
đứa trẻ khác, tuy nhiên việc chăm sóc 
tôi thì hoàn hảo, ông chăm lo cho tôi 
từ việc lớn đến việc nhỏ, 
không phải đụng tay vào 
bất cứ thứ gì. Trong suốt 
thời gian tôi học tiểu học, 
ông còn thuyết phục ông 
tài xế xe bus đón tôi đi học 
ngay tại cửa nhà, thay vì ở 
trạm xe , cách xa nhà tôi 4 
dãy phố. Khi tôi bước vào 
nhà, lúc nào bố tôi cũng chuẩn bị sẵn 
thức ăn trưa, nào cá kho, thịt kho, rau 
xào và có cả canh nữa. Lâu lâu cũng 
có thức ăn Mỹ, sandwich, hamburger, 
bơ đậu phộng, và còn thay đổi theo 
mùa. Giáng Sinh bánh có viền xanh 
hình cây thông, Valentine có hình trái 
tim..vv...  
Khi tôi lớn hơn một chút, vào năm 
đầu tiên trung học, tôi lại thích sống 
độc lập, tôi muốn thoát ra những cử 
chỉ yêu thương dành cho con nít của 
bố, vì sợ chúng bạn trêu chọc. Nhưng 
chẳng bao giờ bố buông tha tôi cả, 
một đôi khi tôi rất bực mình.   
Cấp trung học, tôi không thể về nhà 
ăn cơm được nữa, phải bắt đầu tập tự 
lo cho mình. Nhưng bố tôi lại thức 
dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị 
bữa ăn trưa cho tôi. Ông cẩn thận ghi 
cả tên tôi bên ngoài túi giấy đựng đồ 
ăn. Lật dưới đít bao giấy, luôn luôn có 
một vài hình vẽ nhỏ, khi thì căn nhà, 
khi thì dòng  suối, ngọn núi, chim cá 
và hình trái tim với dòng chữ “I Love 
You Tammy!” Nào hết đâu, bên trong 

những chiếc khăn giấy cũng có 
những dòng chữ trìu mến “Bố thương 
con nhiều”. Ông luôn viết, hay có 
những câu nói bông đùa như thế để 
nhắc nhở là ông yêu thương tôi 
nhiều, và muốn làm cho tôi vui.  
Tôi thường lén ăn trưa một mình để 

không ai thấy được cái túi 
giấy và khăn ăn. Nhưng 
cũng chẳng giấu được 
lâu. Một hôm, một đứa 
bạn tình cờ thấy khăn ăn 
của tôi, nó chộp lấy la lên 
và chuyền đi khắp căn 
phòng cho mọi người 
xem. Mặt tôi nóng bừng, 

bối rối, mắc cỡ muốn chui đầu xuống 
đất.   
Bữa hôm đó tôi về, đã làm mặt giận 
với bố tôi và “cấm” ông ấy không 
được viết, vẽ “bậy bạ” trên khăn giấy 
nữa, để bạn bè không coi tôi như đứa 
con nít lúc nào cũng cần người lớn 
chăm sóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố tôi 
buồn, lặng lẽ vào phòng đóng cửa.  
Ngày hôm sau, tôi vô cùng ngạc 
nhiên vì tất cả bạn bè bu chung 
quanh tôi, chờ để được xem chiếc 
khăn ăn, nhưng lần này thì trống 
trơn, không có dòng chữ hay hình vẽ 
gì cả. Nhìn mặt bọn chúng thất vọng, 
hụt hẫng, tôi mới hiểu ra, tất cả 
chúng nó đều mong ước có một ai đó 
biểu lộ tình thương yêu ngọt ngào 
giống vậy đối với chúng. Lúc đó lòng 
tôi len lén cảm thấy vui vui, dâng lên 
niềm tự hào về bố. Tôi vội về làm lành 
với bố, và những giòng chữ, những 
hình vẽ yêu thương lại tiếp tục.   
Những năm còn lại trong trường 
trung học, tôi vẫn đều đều có những 
chiếc khăn đặc biệt ấy. Và từ đó, tôi 
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giữ lại, chứa trong một cái hộp riêng, 
giấu kín.   
Chưa hết, khi vào đại học, tôi phải rời 
xa bố, tôi nghĩ thông điệp xưa kia của 
bố sẽ phải chấm dứt. Nhưng tôi và 
bạn bè rất vui sướng vì những cử chỉ 
biểu lộ tình cảm của bố tôi vẫn tiếp 
tục qua hình thức khác. 
Ở cấp đại học, dĩ nhiên không còn 
thấy bố tôi đứng chờ khi tan học, vì 
thế, tôi hay gọi điện thoại cho ông, 
chi phí điện thoại khá cao, nhưng 
không sao, tôi chỉ muốn nghe được 
giọng nói của ông mà thôi.   
Suốt năm học đầu tiên, chúng tôi 
quen lối nói chuyện như thế và sau 
đó kéo dài một năm. Thường thì sau 
khi tôi nói lời tạm biệt, câu cuối cùng 
không bao giờ thiếu.  
“Này Tammy”   
Tôi thường trả lời “Dạ, gì thế bố?”  
“Bố thương con nhiều.”  
“Con cũng thế. I Love You!”  
Hình như bố tôi nhận ra chi phí mắc 
mỏ cho những cuộc điện đàm, từ đó, 
tôi bắt đầu nhận thư mỗi thứ sáu. Ban 
thường trực phát thư của trường đều 
biết ai là người thường gửi lá thư này, 
mặc dù địa chỉ hồi âm luôn luôn ghi 
là KBC 1678. (Sau này tôi khám phá 
ra, KBC viết tắc là Khu Bưu Chính, địa 
chỉ trong quân đội ngày trước nơi bố 
tôi phục vụ. Còn số 1678 dễ quá, là số 
nhà tôi hiện tại.)  
Nhiều lúc bên ngoài bì thư, địa chỉ 
được viết bằng bút chì và tiếp theo 
đó là những lá thư có hình con mèo 
và con chó của gia đình tôi, có vẽ 
những hình tháp nhiều tầng, hình 
cây cầu nhiều nhịp in trên sóng nước. 
Hè năm đó, bố tôi và tôi du lịch về 
Việt Nam, lúc đó tôi mới biết là Chùa 

Một Cột, Chùa Thiên Mụ, Cầu Tràng 
Tiền v.v...  
Sau chuyến du lịch ấy, tôi tìm hiểu về 
Việt nam nhiều hơn, nhất là cuộc 
chiến tranh trước 75, tôi bắt đầu thấy 
thương bố nhiều, ông là người lính 
bại trận, nhưng quân lực ấy đã chiến 
đấu dũng cảm cho tự do, cho hạnh 
phúc của người dân miền Nam trong 
suốt 20 năm. Nếu không bị đồng 
minh bán đứng, cuộc chiến chưa 
chắc ai thắng ai.  
Thư đến và được phát mỗi ngày sau 
buổi ăn trưa. Tôi thường đi nhận thư 
và mang theo mỗi khi đi uống cà 
phê. Tôi nhận thấy chẳng cần phải 
giấu giếm làm gì nữa, bởi bạn cùng 
phòng tôi là những đứa bạn hồi còn 
trung học, chúng nó biết rất rõ về 
những chiếc bao giấy, khăn ăn. Và rồi 
trở thành như một tập tục, tôi đọc 
thư, còn bì thư và hình vẽ thì được 
chuyển khắp bạn bè, thư từ bố tôi 
thành niềm vui của cả phòng.  
Trong năm cuối cùng đại học, bố tôi 
bị căn bịnh ung thư hành hạ. Mỗi khi 
tôi không nhận được thư vào ngày 
thứ sáu, tôi biết ông ốm nặng, không 
thể viết được. Ông thường thức dậy 
lúc 4 giờ sáng để có thể ngồi trong 
nhà yên tĩnh nắn nót viết những lá 
thư. Nếu không kịp cho đợt phát thư 
vào thứ sáu, thì chỉ sau đó, một hai 
ngày, thế nào rồi thư cũng đến. Bạn 
bè tôi bình bầu ông là “Người cha 
thương con nhất trên thế giới này!”   
Ngày lễ cha, Father's Day, chúng nó 
gởi một tấm thiệp phong tặng ông 
danh hiệu đó và tất cả đều ký tên 
trên tấm thiệp. Tôi tin rằng ông đã 
dạy cho tất cả chúng tôi về tình phụ 
tử, bạn bè tôi bắt đầu nhận những 
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tấm khăn ăn giống như tôi từ 
gia đình chúng nó, với những 
lời để lại ấn tượng mà sẽ thôi 
thúc họ hãy biểu hiện tình 
thương của họ với con cái sau 
này.  
Suốt thời gian đại học, những 
lá thư và những cú điện thoại 
như một chu kỳ đều đặn.   
Ngày ra trường, tôi quyết định chọn 
công việc làm gần nhà, để được ở 
cạnh bố tôi, vì căn bệnh bố càng 
ngày càng nặng. Thời gian được ở 
gần bố không còn bao nhiêu lâu nữa.  
Đó là những giây phút khó khăn, đau 
khổ nhất cuộc đời tôi phải trải qua. 
Tôi ở bên cạnh bố tôi một vài ngày 
trong bệnh viện trước khi ông mất. 
Vài giờ trước khi hấp hối, ông nắm 
tay tôi bảo “Bố nhờ con một điều, 
con về nhà lấy cho bố cái hộp gỗ mà 
bố để trên đầu tủ, đây là hộp chứa 
đựng những kỷ niệm đời lính mà bố 
yêu thương nhất. Bố muốn nhìn nó 
lại một lần.” 
Tôi lái xe về nhà, và cũng tìm ra ngay 
chiếc hộp phủ đầy bụi thời gian. Có 
gì bên trong? Tôi tò mò mở nắp hộp. 
Mắt tôi bắt đầu cay cay nhòa lệ, khi 
nhìn thấy những tấm hình của bố tôi 
còn trẻ, trong những bộ quân phục 
thật oai phong. Có những tấm cầm 
súng đằng sau chiến trường còn bốc 
mùi lửa khói. Lật ra đàng sau, những 
ngày tháng cũ, 68, 70, 71, 72... với 
những địa danh xa lạ: An Lộc, Bình 
Long, Đồng Xoài, Khe Sanh... Dưới 
đáy hộp là căn cước quân nhân, giấy 
giải ngũ và những tấm huy chương, 
bộ lon gắn trên cổ áo khi ông mặc 
những bộ quân phục.   
Bây giờ thì tôi mới hiểu hết, không 

còn mặc cảm hình ảnh có 
ông bố tàn tật chỉ biết lo 
việc “nội trợ”, ngược lại là 
đàng khác, Bố tôi đã một 
thời là một người lính 
chiến oai hùng, đổ máu hy 
sinh một phần thân thể 
mình cho một cuộc chiến 
đầy chính nghĩa, bảo vệ 

quê hương.  
Rõ ràng bố tôi chăm sóc tôi, vui vẻ 
làm những việc của người phụ nữ 
bao nhiêu năm nay, chỉ vì tình 
thương con mà thôi. Ông thật là 
người cha tuyệt vời 
Tôi ôm cái hộp, chạy gấp lại bệnh 
viện, định nói lời xin lỗi với người cha 
thân yêu của mình, nhưng đã trễ! 
Người y tá trực cho biết, bố tôi vừa 
trút hơi thở cuối cùng. Rồi người y tá 
trao cho tôi chiếc khăn giấy nhà 
thương, với giòng chữ cuối cùng run 
rẩy của một người cha dành cho con 
“Tammy, ba thương con nhiều! Vĩnh 
biệt!” 
Nước mắt tôi trào ra như suối, cầm 
tấm khăn giấy trong tay áp vào ngực, 
tấm khăn giấy cuối cùng, mà cả cuộc 
đời mãi mãi không còn nhận được 
nữa. 
Lúc liệm xác, tôi bỏ theo chiếc hộp kỷ 
niệm đời lính vào hòm cho bố, còn 
những chiếc khăn giấy tôi sẽ giữ mãi 
bên cạnh cả cuộc đời tôi. 
Bây giờ thì những chiếc khăn giấy đã 
đổi màu vàng khè, nhưng tình tôi 
dành cho người bố càng ngày càng 
thắm thiết, bất diệt, muôn đời không 
thay đổi.  

(Từ taberd75.com)



Lời Chứng Của Đề Đốc 
Hải Quân Hoa Kỳ Robert.T.Ziemer 
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Thông dịch: Mục sư Nguyễn Thỉ

Tôi đến với 
quí vị hôm 
nay không 
với tính 
cách của 
một mục 
sư hay là 
giáo sư 
nhưng là 

một Ðề Ðốc Hải Quân. Tôi thường 
đứng trước mặt những người lính Hải 
Quân để thuyết trình hay ra lệnh, 
nhưng hôm nay tôi đứng tại đây để 
chia xẻ với quí vị những kinh nghiệm 
cá nhân và những điều tôi trải qua đã 
đem lại cho tôi hi vọng trong Chúa. 
Chúa không đưa dẫn tôi vào một 
cánh đồng truyền giáo hoặc một hội 
thánh địa phương. Ngài đã đưa dẫn 
tôi vào trong quân đội và dùng tôi 
như là một nhân chứng cho Chúa để 
hướng dẫn người khác đặt niềm tin 
nơi Chúa. Tôi tin chắc rằng đời sống 
của mỗi chúng ta là một chứng tích 
cho thấy Chúa đã dùng tất cả cho 
chương trình đời đời của Ngài. Qua 
đời sống tôi, tôi tin rằng những điều 
Chúa cho phép xảy ra để đưa tôi đến 
một mục đích.  
Thân phụ tôi được Chúa cứu từ khi 
còn nhỏ. Ông vào Thần Học Viện với ý 
định trở nên một Mục Sư, nhưng khi 
cha tôi được nghe lời chứng của một 
giáo sĩ, ông đã được Chúa kêu gọi đi 
làm giáo sĩ ở nước ngoài. Khi còn nhỏ, 
tôi thường nghe thân phụ tôi nhắc lại 

tiếng gọi này—tiếng gọi đi làm giáo 
sĩ cũng mạnh mẽ như lúc cha tôi 
được Chúa kêu gọi để tin nhận Chúa 
và được tái sanh. 
Ba má tôi rời San Francisco vào năm 
1947 để đến Việt Nam làm giáo sĩ. Họ 
lên một chiếc tàu của thế chiến thứ 
hai được tân trang thành một tàu 
chuyên chở. Lúc đó chị của tôi được 
ba tuổi, hiện nay là bà giáo sĩ 
Drummond đang hầu việc Chúa tại 
Cam-bốt. Còn tôi mới 10 tháng nên 
không nhớ gì về chuyến đi đó cả. Tôi 
đọc nhật ký của ba tôi trước khi tôi 
đến đây và đây là những lời ba tôi 
viết: "Tôi sẵn sàng hầu việc Chúa dầu 
phải bỏ tính mạng." 
Tôi còn nhớ những giờ phút ba tôi 
cùng Mục Sư Y-Ham và các Mục Sư 
người Ra-đê ngồi phiên dịch Kinh 
Thánh từ tiếng Việt, tiếng Pháp và 
tiếng Anh ra tiếng Ra-đê. Tôi còn nhớ 
những lúc chơi với con của Mục Sư 
Nguyễn Hậu Nhương tên là Lương và 
Ân. Khi còn học ở Ðà-lạt, tôi còn nhớ 
chui xuống hầm của những người 
Nhật đã đào tại Ðà-lạt. Ðời sống lúc 
đó thật vui tươi thoải mái. 
Ba má tôi dạy tôi biết rằng Chúa là 
Ðấng cầm quyền tể trị: "Mọi sự hiệp 
lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa 
Trời." Tôi học được nơi sách giáo lý 
Westminster rằng "Mục đích chính 
của đời người là làm rạng danh Chúa 
và tận hưởng Ngài." Lúc trước có thể 
những điều đó tôi đã chấp nhận qua 
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lý trí nhưng chưa đi vào trái tim tôi. 
Tôi đã không biết rằng tội lỗi trong 
cuộc đời của tôi đã khiến tôi bị băng 
hoại và không nối kết được mối quan 
hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi đã 
không biết rằng tôi cũng có một nhu 
cầu tâm linh chẳng khác gì những 
dân tộc mà ba má tôi đến làm giáo sĩ 
giảng đạo cho họ. Mặc dầu trí óc tôi 
đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu 
Chúa nhưng tôi chưa thực sư nhận 
Ngài làm Chúa trong đời sống, trong 
tâm hồn tôi. Ðó là tình trạng đời sống 
tâm linh của tôi trong suốt thời gian 
học trung học và đại học.  
Năm 1964, khi học xong trung học ở 
Ðà Lạt, tôi rời Việt Nam để về Mỹ. Ba 
tôi dẫn tôi đến phi trường Tân Sơn 
Nhất, ông cho tôi 89 Mỹ Kim và đưa 
cho tôi một lá thư khuyến khích tôi 
đọc Châm Ngôn 3:5-6: "Hãy hết lòng 
tin cậy nơi Ðức Giê-hô-va, chớ nương 
cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm 
trong các việc làm của con, khá nhận 
biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo 
của con." Ba tôi dặn dò: "Nếu con nhờ 
cậy Chúa, Chúa sẽ dẫn dắt con." 
Tôi học đại học và rất thích ở trong 
nhóm sinh viên tranh luận về vai trò 
của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tại Việt 
Nam. Ðó là khoảng thập niên 60 lúc 
mà tình hình tại Việt Nam ngày càng 
tệ hại hơn. Những nỗi căng thẳng 
ngày càng gia tăng. Ba tôi thường 
viết thư bày tỏ mối quan tâm về tình 
trạng an toàn nơi ba má tôi sinh 
sống. Ba tôi tranh chiến không biết 
mình phải quyết định như thế nào vì 
giữa sự khôn và dại phải có sự quyết 
định khôn ngoan. Ba tôi viết thư kể 
rằng một ngày kia ông đi thăm một 
làng nọ, lúc trở về trong một đoàn xe 
ba chiếc khi đi ngang qua cầu thì 

chiếc thứ nhì bị mìn nổ tung. Trên xe 
ba tôi có chở giùm một nhân vật 
chính quyền cao cấp nên người ta cố 
ý đặt mìn xe ba tôi, nhưng không 
trúng. Ba tôi tạ ơn Chúa vì biết đó là 
một phép lạ Chúa đã bảo vệ qua tai 
nạn đó. 
 Khoảng một năm sau đó, ba tôi cùng 
với các giáo sĩ đang hầu việc Chúa tại 
Ban Mê Thuột thì xảy ra cuộc tấn 
công Tết Mậu Thân. Ban Mê Thuột là 
một trong những thị trấn bị tấn công 
trong đợt đầu. Một Mục Sư người sắc 
tộc mới mua được một căn nhà thì 
căn nhà bị đặt mìn nổ tung và hai 
người bị thương nặng. Hai ngày sau 
họ đã qua đời vì không được chăm 
sóc thuốc men. Có năm giáo sĩ khác, 
với ba má tôi và ông bà Thompson 
cùng một số người Việt Nam khác đã 
núp trong một hầm tránh bom đạn. 
Lúc ấy cũng có nhiều người đã đến 
trụ sở truyền giáo để trú ẩn hoặc để 
được chăm sóc thuốc men. Suốt mấy 
ngày liền, thành phố bị bao vây 
không ai có thể ra vào trung tâm 
truyền giáo để giải thoát những 
người bị kẹt trong trung tâm được. 
Ba tôi nghĩ rằng ông cần phải ra khỏi 
hầm trú ẩn để đưa những người bị 
thương đến trung tâm tải thương. 
Nhưng khi vừa ra khỏi hầm thì bị một 
người lính Bắc Việt bắn chết một 
cách chẳng thương xót và bỏ nằm 
trên mặt đất tại giữa trung tâm 
truyền giáo. Họ quăng lựu đạn và 
bắn súng máy vào hầm trú ẩn. Tất cả 
mọi người trong hầm trú ẩn đều chết 
ngoại trừ mẹ tôi bị thương nặng. Bà 
bị 18 mảnh lựu đạn ghim trong mình. 
Mẹ tôi đã giả chết, nhưng người lính 
Bắc Việt biết mẹ tôi chưa chết nên 
bắt bà đứng dậy, kéo lên và dẫn vào 
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rừng. 
Lúc đó tôi đang học năm cuối đại 
học. Vị tuyên úy trường đại học đã 
báo cho tôi hung tin đó. Tôi vô cùng 
cay đắng và đau khổ. Tôi nghĩ đến 
câu Kinh Thánh trong Rô-ma 8:36: 
"Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu 
mến Ðức Chúa Trời." nhưng nghĩ 
rằng câu này không áp dụng cho 
trường hợp của tôi. Tôi nhớ đến 
chuyện ba tôi được thoát chết khi bị 
mìn gần một năm trước đó, nhưng 
tại sao phép lạ đó không xảy ra một 
lần nữa. Lần đầu tiên trong đời, biến 
cố đó đã khiến tôi phải vật vã với 
niềm tin của mình vì lúc đó tôi nghĩ 
rằng tôi là người có thẩm quyền tối 
hậu trên vấn đề tâm linh đạo đức của 
mình. Rồi tôi nghĩ đến Ê-sai 55: "Hãy 
tìm kiếm Ðức Giê-hô-va trong khi 
mình gặp được. Hãy kêu cầu khi Ngài 
ở gần. Ý tưởng ta không phải ý tưởng 
các ngươi. Ðường lối ta chẳng phải 
đường lối các ngươi." Tối hôm ấy, tôi 
đã đi đến kết luận rằng mặc dù tôi 
không thể hiểu được những biến cố 
đã xảy ra nhưng qua Lời Chúa, tôi 
biết rằng qua những hoàn cảnh đau 
thương đó Chúa có một chương 
trình đặc biệt cho tôi. 
Bốn ngày sau khi ba tôi chết, lực 
lượng Việt Nam Cộng Hòa và quân 
đội Hoa Kỳ phản công và quân đội 
Bắc Việt rút lui. Những người Cộng 
Sản đã bỏ mẹ tôi lại vì nghĩ rằng bà 
sắp chết. Một tín hữu người Ra-đê 
nhận ra mẹ tôi và đã đưa bà vào nhà 
thương để bà được chăm sóc tử tế. 
Mẹ tôi được đưa xuống Nha Trang. 
Chị tôi rời Quảng Ngãi vào Nha Trang 
để ở với mẹ tôi. Một nữ y tá trẻ tuổi 
hỏi mẹ và chị tôi rằng: "Chắc bà và 
chị ghét đất nước Việt Nam, ghét 

người Việt Nam lắm phải không?" 
Nhưng mẹ tôi nói rằng: "Không, tôi 
rất thương nước Việt Nam và rất 
thương người Việt Nam. Chúng tôi 
đến để cho người Việt biết đến Chân 
Thần và chia xẻ cho họ về tình yêu 
của Ngài qua Chúa Giê-xu." 
Sau đó, mẹ tôi được đưa về 
Washington D.C. trên một máy bay 
quân sự. Tôi không bao giờ quên 
được lúc tôi gặp mẹ tôi trên chiếc 
máy bay đó. Tôi bước lên chiếc máy 
bay đầy những thương binh. Nằm 
trên một băng ca là mẹ tôi, mới 49 
tuổi, tóc đã bạc trước tuổi. Ðó là một 
cuộc gặp gỡ đầy xúc động. Tôi không 
biết phải nói gì và đây là những gì mẹ 
tôi nói với tôi: Mẹ tôi đã viết xuống 
mặt sau một tờ giấy câu đầu tiên của 
bài thánh ca "Hãy Ðếm Các Ơn Phước 
Chúa Ban": "Khi bao cơn sóng gió 
bủa khắp chung quanh bạn đây, 
hoặc khi anh cảm thấy mất tất cả mọi 
điều đời nay... Hãy đếm các ơn 
phước, hãy kể tên linh ân. Chắc chắn 
anh sẽ ngạc nhiên thấy các việc Cha 
đang làm." Mẹ tôi đã trở về, chỉ mang 
theo mình một chiếc nhẫn cưới và 
năm ơn phước: (1) đức tin nơi Chúa 
Giê-xu, (2) một kinh nghiệm và mối 
tình đằm thắm với ba tôi, (3) vinh dự 
được phục vụ Chúa tại Việt Nam, (4) 
ba đứa con dễ thương -tôi được kể là 
một trong những ơn phước của mẹ 
tôi-, (5) được chăm sóc thuốc men 
đầy đủ. Ðây là lần đầu tiên tôi thấy 
tất cả những điều đó ráp nối lại cách 
rõ ràng đầy đủ trước mặt tôi. Mẹ tôi 
không oán trách Chúa. Mẹ tôi đáp 
ứng bằng cách công nhận những 
chân lý trong Lời của Chúa. Chúa đã 
không đẩy mẹ tôi xa Chúa nhưng đã 
kéo mẹ tôi gần Ngài. Mẹ tôi đã chứng 
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minh rằng đức tin không chỉ là điều 
giữ cho mẹ tôi sống qua những giờ 
phút khủng hoảng nhưng cũng là cái 
thuẫn che chở cho cuộc đời bà. 
 Khi ngồi ghi lại những điều này, tôi 
nhớ một hai điều đã xảy ra trước biến 
cố Mậu Thân. Thứ nhất, bản Kinh 
Thánh Ra-đê trước đây ba tôi phiên 
dịch đã được đưa đến Thánh Thơ 
Công Hội để in. Thứ hai, dưới sự 
hướng dẫn của Tổng Liên Hội, Mục sư 
Y-Ham đã được đề cử để làm Giám 
Ðốc Trường Kinh Thánh tại Ban Mê 
Thuột. Chúa đã dự bị tất cả những 
điều này trước những năm khó khăn 
sắp xảy đến. 
Tôi được nghe cuộn băng bài giảng 
cuối cùng của ba tôi trước khi ông rời 
Mỹ để trở lại Việt Nam năm 1967. 
Trong bài giảng, ông đã nói rằng: 
"Cộng sản cũng giống như một tôn 
giáo, người ta dấn thân và sống chết 
cho niềm tin của mình. Và sự dấn 
thân cho cái điều mà họ cho là chính 
nghĩa này cũng là điều thúc giục tâm 
hồn chúng ta để chúng ta phục vụ 
Chúa nhiều hơn." Và cũng trong cuộn 
băng ghi bài giảng cuối cùng đó, ba 
tôi nói rằng: "Tôi sẵn sàng dấn thân 
cho lý tưởng này dầu tôi phải trả 
bằng sinh mạng của tôi."  
Trong cái nhìn của con người, hành 
động bắn chết ba tôi là một điều tồi 
tệ xấu xa. Nhưng Kinh Thánh dạy 
chúng ta rằng sự chết của những 
người thánh là quí báu trước mặt Ðức 
Chúa Trời. Tác giả một bản Thánh Ca 
nói rằng có những người chết đã qua 
các thử thách khó khăn, qua lửa, qua 
nước lụt, nhưng tất cả đều qua dòng 
huyết của Chiên Con là Chúa Giê-xu. 
Những người lính đó không biết rằng 
khi họ giết các giáo sĩ, họ giết các 

người tin Chúa đó, họ đã đưa những 
người ấy về với Ðức Chúa Trời. Lời của 
thân phụ tôi trong cuộn băng luôn 
luôn văng vẳng bên tai tôi mỗi lần khi 
tôi trở lại nói chuyện này, cha tôi nói 
rằng: "Tôi đã dấn thân cho đến cuối 
cùng, dâng cả cuộc đời của tôi cho 
Chúa."  
Hai tuần trước khi tốt nghiệp đại học 
tôi bị gọi nhập ngũ. Tôi không muốn 
đi lính bộ binh chút nào cả, nên tôi 
quyết định gia nhập Hải quân. Cuối 
cùng tôi đã đến Pensacola để học lái 
máy bay. Lệnh đầu tiên tôi nhận được 
là phải phục vụ tại Việt Nam. Khi tôi 
về Toledo, Ohio, nói với mẹ tôi rằng 
tôi sẽ bắt đầu lái máy bay chiến đấu 
thì mẹ tôi lo ngại quá. Bà dặn, "Nói 
với họ rằng con biết đánh máy thì họ 
không cho con lái máy bay." Tôi nói 
rằng: "Nhưng mà họ đã huấn luyện 
con để con lái máy bay để phục vụ 
đất nước." Mẹ tôi nói, "Thôi được, con 
nhớ bay thấp và bay chầm chậm 
nhé!" Thật là một năm đầy hứng thú 
và nhiều xúc cảm. Có mười hai phi 
công và phi hành đoàn trong phi đội 
của tôi bị tử trận trong các phi vụ. Và 
một lần nữa tôi thấy rằng nhu cầu 
tâm linh của con người có liên hệ trực 
tiếp đến cuộc khủng hoảng sau cùng 
của đời người đó. Vì lý do đó, khi có 
một vị Tuyên úy Tin Lành Báp Tít đến 
tiền đồn của chúng tôi, thì lần đầu 
tiên chỉ có tôi và hai thủ thủy đến dự 
nhóm. Nhưng một năm sau, nhà 
nguyện đầy người. Mối quan hệ với 
Chúa Giê-xu trở nên quan trọng đặc 
biệt hơn khi mình ở trong cơn khủng 
hoảng. 
Nhìn lại những năm phục vụ trong 
Hải Quân Hoa Kỳ, tôi tạ ơn Chúa vì sự 
bảo vệ của Ngài. Tôi đã bay từ nhiều 
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hàng không mẫu hạm, trên tất cả các 
đại dương trên quả đất này. Tôi đã từng 
làm chỉ huy trưởng của hai phi đội và 
một phi đoàn. Tôi từng làm chỉ huy 
trưởng của một căn cứ Hải Quân và 
hiện nay tôi đang chỉ huy Vùng Hải 
phận lớn nhất tại Hoa kỳ. Nhưng tôi đã 
học được một điều này: Không phải 
đức tin của ông nội tôi, của ba tôi hay 
là sự dấn thân của mẹ tôi, cũng không 
phải cấp bậc hay địa vị của tôi, mà 
cung cách sống của tôi trước mặt Chúa 
mới là điều quan trọng. Ðịa vị của tôi là 
một Ðề Ðốc Hải Quân cũng không 
quan trọng bằng trách nhiệm của tôi là 
một người chồng và người cha trong 
gia đình. 
Chúa đang làm những điều rất đặc biệt 
trong quân lực Hoa Kỳ và tôi rất lấy làm 
vui mừng về điều đó. Tôi xin chia xẻ với 
quí vị đôi điều. Gần đây tôi thấy có các 
vị tuyên úy với tinh thần Tin Lành 
thuần túy đã vào phục vụ trong quân 
đội. Cũng có các chương trình của 
Campus Crusade và Navigator đang 
làm việc trong quân đội. Khi ở tại Ngũ 
Giác Ðài, mỗi tuần có hai lớp học Kinh 
Thánh. Một lớp dành cho các sĩ quan 
cấp úy và cấp tá có đến ba trăm người 
đến dự hằng tuần. Một lớp chỉ dành 
riêng cho cấp tướng lãnh, có mười lăm 
vị tướng và đề đốc, đô đốc thuộc đủ 
quân chủng học trong chương trình 
này. 
Khi tôi đến phục vụ tại Norfork, tôi 
cũng muốn có chương trình học Kinh 
Thánh dành cho các sĩ quan cao cấp 
như vậy. Mỗi sáng thứ ba sáu giờ rưỡi, 
từ hai đến sáu người học Kinh Thánh 
tại nhà tôi hoặc trong văn phòng tôi. 
Chúng tôi đang gieo những hạt giống. 
Một trong các vị đô đốc lần đầu tiên đã 
cầu nguyện cách đây mấy tuần như 

sau: "Chúa ơi, con chưa bao giờ ở trong 
một nhóm sinh hoạt như thế này. Ðây 
là điều con cần. Cảm ơn Chúa đã đem 
con vào trong nhóm học Kinh Thánh 
này." Ðó là lời cầu nguyện của một vị 
đô đốc ba sao. Ở trong quân ngũ 30 
năm để được nghe một lời cầu nguyện 
như vậy thật cũng xứng đáng. 
Nhìn lại những năm trong quãng đời 
thơ ấu và những năm trong quân đội, 
tôi thấy tôi là một người yếu đuối với 
nhiều lỗi lầm. Ðiều rất đơn giản dễ 
hiểu là nếu tôi không có đức tin thành 
thật nơi Chúa thì tôi chỉ đi qua tất cả 
mọi điều như là thông lệ bề ngoài mà 
thôi. 
Ðiều duy nhất tôi muốn để lại cho quí 
vị cũng là điều mà quí vị kinh nghiệm 
và biết rõ mỗi ngày: Khi quí vị rối trí, 
cảm thấy chán nản, không biết phải 
làm gì, hãy quay đến với Chúa Giê-xu. 
Như Ngài đã cung cấp cho tôi mối 
tương quan mật thiết với Ngài qua 
Kinh Thánh, qua các vị tuyên úy, qua 
gia đình... thì Ngài cũng muốn cho quí 
vị biết rằng quí vị có thể có mối tương 
quan với Chúa, và vui hưởng Ngài mãi 
mãi. 
Cuối cùng, thật là một vinh dự lớn cho 
tôi được phục vụ đất nước này, và bảo 
vệ các nguyên tắc và di sản mà chúng 
ta đang hưởng. Nhưng quan trọng hơn 
cả, như được chép trong Ma-thi-ơ 5, tôi 
sẵn sàng phục vụ Chúa để làm "muối 
và ánh sáng" trong quân đội, sống và 
làm việc, thờ phượng, cầu nguyện, và 
làm chứng để hôm nay và ngày mai 
những người khác thấy được ân sủng 
cứu rỗi của Chúa trong và qua đời sống 
chúng ta.
 

 Robert Timothy Ziemer 
 Rear Admiral, USN
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Người tín đồ cô đơn và tuyệt vọng
Mệt mỏi quá nhiều thử thách gian truân
Tìm khắp nơi không có được an bình

Cảm thấy như cô đơn nơi trần thế
Bạn khấn nguyện than van không kết quả
Vì hình như Đức Chúa bỏ ta rồi
Cả linh hồn thể xác bị cuốn trôi
Lẫn tâm tư đắm chìm trong vực thẳm

Tôi không biết vì sao bạn chịu khổ
Bao đau thương tồn tại đến khi nào
Vì con đường chông gai dài đằng đẳng
Nhưng bạn ơi hãy vững mạnh chớ nao

Dù cho bạn không tin là sự thật
Nhưng Giê-xu luôn thấu hiểu mọi điều
Ngài sống trong chiều sâu mọi đớn đau
Cùng biết hết mọi thở than nước mắt

Mỗi một ngày hồng ân Ngài tràn ngập
Mỗi một đêm lòng trắc ẩn dâng đầy
Bạn hãy nhìn hàng triệu ánh sao xa
Thì ơn phước của Ngài không kể xiết

Cuộc đời bạn sẽ không là vô ích
Vì Chúa cho một mục đích rõ ràng
Chúa ở cạnh ta, Chúa ở trong ta
Chớ buông xuôi, hãy vươn tay nắm lấy!!

Không thử thách nào quá sức chịu đựng
Chúa luôn luôn ở cạnh để nâng ta!!
Không, không, không, bạn chẳng cô đơn đâu
Mang niềm tin Giê-xu trong tim bạn.

Không cô đơn trong Chúa

BS Lưu Thanh Phi chuyển ngữ 
Thơ Debora Perraud
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Chrétien anéanti, découragé
Tu es fatigué, sans cesse éprouvé
Tu cherches le réconfort où il n'existe pas

Et tu penses à tort être seul ici-bas
Tu pries...tu pries, tu cries, tu supplies, Rien
Oui, il te semble que le Seigneur ne fait rien...!
Ton cœur et ton esprit sont noyés dans ce tourbillon
Et tu coules...tu coules dans l'abime de tes ré�exions

Tu ne peux t'expliquer pourquoi et pourquoi toi!
Je ne peux te dire combien de temps encore
Cet éprouvant et long tunnel durera
Mais tiens bon! Oui tiens bon, sois fort!

Et même si tu as du mal à le croire
Jésus te comprend, il est ton seul espoir
Lui seul vit les profondeurs de ta douleur
Lui seul comprend tes soupirs et tes pleurs

Ses bontés se renouvellent dès le soleil levant
Et ses compassions demeurent la nuit durant.
Peux-tu compter toutes les étoiles du ciel...?
Il en est de même des bénédictions de l'Éternel

Tout ce que tu vis n'est pas vain
Car Dieu fait tout pour un but certain.
Dieu est toujours là, Il est tout près de toi
Ne baisse pas les bras, je t'en prie, accroche-toi !!

Il ne t'arrive rien que tu ne peux supporter
Rien où Jésus ne viendrait t'aider !
Non, non, non, tu n'es pas seul ici-bas !
Jésus, crois-le, Jésus est avec toi !

Debora Perraud

Jamais seul avec Jesus
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Lòng Tin 

Loài người không thể sống mà không 
có lòng tin và đức tin. Hàng ngày, 
chúng ta dựa vào lòng tin để sinh 
hoạt. Khi chúng ta đem tiền gửi vào 
ngân hàng thì chúng ta tin rằng tiền 
của chúng ta sẽ được cất giữ an toàn 
và khi chúng ta cần thì có thể lấy ra 
bất kỳ lúc nào. Khi chúng ta bước 
chân lên một chiếc máy bay thì 
chúng ta tin rằng chiếc máy bay và 
các phi công sẽ đưa chúng ta an toàn 
đến nơi chúng ta muốn đến. Khi 
chúng ta ngồi xuống một chiếc ghế 
thì chúng ta tin rằng chiếc ghế có thể 
chịu được sức nặng của chúng ta... Tất 
cả các thí dụ đó cho thấy lòng tin của 
chúng ta vào các sự vật, sự việc, và 
con người chung quanh chúng ta để 
chúng ta có thể sinh hoạt mỗi ngày. 
Lòng tin được thiết lập bởi sự quan 
sát, học hỏi, lý luận, và kinh nghiệm 
thực tế, nghĩa là, những gì chúng ta 
tin, ít ra có thể kiểm chứng trước khi 
tin. Chúng ta nhìn thấy khi đưa thẻ 
rút tiền vào máy rút tiền thì chúng ta 
lấy được tiền, chúng ta nhìn thấy 
chiếc máy bay vận chuyển hành 
khách bay trong không gian, chúng 
ta nhìn thấy chiếc ghế vững vàng giữ 
lấy thân thể của chúng ta. Chúng ta lý 
luận nếu những sự kiện đó xảy ra cho 
người khác được thì cũng có thể xảy 
ra cho chúng ta.
Cũng có những điều chúng ta tin mà 

không thể kiểm chứng qua sự tai 
nghe, mắt thấy, như lòng tin vào Đức 
Chúa Trời, lòng tin vào thiên đàng và 
hỏa ngục, lòng tin vào sự sống đời 
đời... Lòng tin không thể kiểm chứng 
trước khi tin đó, được gọi là đức tin.

Mặc dù lòng tin được thiết lập sau khi 
kiểm chứng nhưng không phải lúc 
nào lòng tin cũng đem đến cho 
chúng ta kết quả chắc chắn. Đã từng 
có trường hợp ngân hàng bị phá sản 
và tiền gửi vào ngân hàng bị mất, đã 
từng có trường hợp máy bay bị rớt và 
mọi người trên máy bay đều tử nạn, 
đã từng có trường hợp chiếc ghế 
ngồi bị gãy, đổ khiến cho người ngồi 
bị té nặng... Trong thực tế, nhiều khi 
lòng tin của chúng ta bị phản bội bởi 
vì ngay từ ban đầu đối tượng mà 
chúng ta tin tưởng đã không đáng 
tin, đã cố tình đánh lừa chúng ta, 
hoặc có những điều vượt quá sự kiểm 
soát của chúng ta.
Có lòng tin là một việc, nhưng có can 
đảm để hành động theo lòng tin là 
một việc khác. Chúng ta có thể xem 
và thán phục những người biểu diễn 
nhảy dù, chúng ta có thể hiểu biết 
đầy đủ những gì cần biết về kỹ thuật 
nhảy dù, chúng ta có thể được trang 
bị với những phương tiện và dụng cụ 
tối tân nhất, an toàn nhất để nhảy dù, 

Huỳnh Christian Timothy
và  Đức Tin

"Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông 
mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy." (Hê-bơ-rơ 11:1)

Lòng Tin
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và chúng ta hoàn toàn tin tưởng 
chúng ta sẽ an toàn trong sự nhảy 
dù, nhưng nếu chúng ta không có đủ 
can đảm thì chúng ta sẽ không thể 
thực hiện sự nhảy dù!
Trong tác phẩm "Anh em nhà 
Karamazov" của Văn Hào 
Dostoievsky, có ghi lại câu chuyện 
cậu bé Kolya đánh cá với bạn của 
mình rằng, cậu dám 
nằm giữa hai đường 
rày xe lửa để cho 
chuyến tàu tốc hành 
Moscow chạy ngang 
qua. Bạn của Kolya 
chấp nhận đánh cá và 
Kolya đã thản nhiên 
nằm xuống chính giữa 
hai đường rày xe lửa, 
để cho chuyến tàu tốc 
hành rầm rộ chạy qua, trong khi bạn 
của cậu đứng nhìn và sợ run. Sau khi 
chuyến tàu qua khỏi, Kolya nằm im 
vài giây, trước khi trổi dậy, không hề 
trầy trụa, huýt sáo và bước đi với số 
tiền thắng cá trong tay, để lại thằng 
bạn vẫn còn run sợ điếng người.
Dĩ nhiên, Kolya đã tin chắc rằng mình 
sẽ an toàn khi nằm giữa hai thanh 
đường rày với cả chuyến tàu chạy 
ngang qua. Trước đó, Kolya đã quan 
sát thật kỹ con tàu khi nó nằm yên 
trên sân ga. Cậu đã đi dọc theo toàn 
chiều dài của con tàu để chắc chắn 
rằng một người có thể nằm giữa hai 
thanh đường rầy khi con tàu lướt qua 
mà sẽ không bị hề hấn gì. Nhưng 
lòng tin vẫn đòi hỏi lòng can đảm 
kèm theo. Nếu không có đủ can đảm, 
Kolya không thể thực hiện điều mà 
mình tin. Trong cuộc sống, luôn luôn 
có những sự bất ngờ, vượt ngoài sự 
kiểm soát của chúng ta khiến cho 

lòng tin của chúng ta kết thúc bằng 
thảm họa. Đã nhiều lần trong 
chương trình thám hiểm không gian, 
thảm họa vẫn thỉnh thoảng xảy ra, 
cho dù những phi hành gia đầy lòng 
tin và lòng can đảm. Trong câu 
chuyện của Kolya, Văn Hào 
Dostoievsky đã thêm vào một chi tiết 
lý thú như sau: Trong khi Kolya đang 

nằm giữa hai đường 
rầy và con tàu rầm rộ 
lướt qua, cậu bé đã 
sợ đến thất thần nên 
nằm yên như chết. 
Chính vì sự sợ hãi 
quá lớn đó mà Kolya 
đã không còn đủ sức 
để ngồi bật dậy sau 
khi chuyến tàu đã 
qua khỏi. Vài giây 

sau, Kolya mới hồi phục lại tinh thần 
và mới có thể trổi dậy. 
Có lẽ Văn Hào Dostoievsky muốn 
nhấn mạnh đến điều quan trọng sau 
đây: Trong thực tế của đời sống, cho 
dù chúng ta có cẩn thận tính toán và 
chuẩn bị đến mức nào đi nữa, thì vẫn 
có một yếu tố độc lập hoàn toàn chi 
phối kết quả cuối cùng các hành 
động của chúng ta; trong nhiều 
trường hợp, dường như có một "ai 
đó" đầy lòng thương xót đã nắm giữ 
chúng ta cho đến khi sự nguy hiễm 
hoặc khó khăn qua khỏi! Và, đó chính 
là sự khác biệt giữa lòng tin với đức 
tin.
Đức tin trong các tín ngưỡng và tôn 
giáo thế tục
Loài người có ý thức và kinh nghiệm 
về thế giới thần linh, ý thức cùng kinh 
nghiệm đó tạo ra tín ngưỡng và tôn 
giáo. Trong mỗi tín ngưỡng và tôn 
giáo đều có những điều người ta tin 
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mà không thể kiểm chứng trước khi 
tin, và chúng ta gọi đó là đức tin. Có 
thể nói, đức tin trong các tín ngưỡng 
và tôn giáo đều giống nhau ở một 
điểm, đó là lòng hy vọng và khiếp sợ 
của loài người đối với thế giới thần 
linh. Sự hy vọng và khiếp sợ của loài 
người đối với thế giới thần linh tùy 
thuộc vào quan điểm của loài người 
về thế giới thần linh và kinh nghiệm 
của họ đối với thế giới thần linh. Mỗi 
dân tộc, mỗi thời đại, mỗi địa phương, 
nghĩa là mỗi nền văn hóa có các quan 
điểm khác nhau về thế giới thần linh 
nhưng luôn có cùng một kinh 
nghiệm. Vì thế, chúng ta thấy loài 
người đã sáng tạo ra biết bao nhiêu là 
tín ngưỡng và tôn giáo nhưng mẫu số 
chung vẫn là thờ lạy hình tượng. Mỗi 
người có thể gọi tên các thần linh mà 
họ tin tưởng bằng những tên khác 
nhau, thờ phượng bằng những nghi 
thức khác nhau, nhưng sự thờ 
phượng luôn luôn thông qua các hình 
tượng.
Riêng trong Đạo của Đấng Christ, đức 
tin mang một ý nghĩa hoàn toàn khác 
biệt.

Đức tin trong Đạo Chúa

Đức tin trong Đạo Chúa không đến từ 
loài người, nhưng đến từ Đức Chúa 
Trời. Đức tin trong Đạo Chúa không 
dựa trên những gì loài nguời hy vọng 
nơi Đức Chúa Trời nhưng dựa trên 
những gì Đức Chúa Trời đã làm cho 
loài người. Trong các tín ngưỡng và 
tôn giáo thế tục, loài người đến với 
các thần linh, thờ phượng các thần 
linh hy vọng nhận được phước hạnh 
và tránh khỏi cơn thạnh nộ từ các 
thần linh mà họ thờ lạy. Trong Đạo 
Chúa, loài người được đón nhận tất cả 

các phước hạnh trong tình yêu Đức 
Chúa Trời dành cho họ và họ thờ 
phượng Đức Chúa Trời để bày tỏ lòng 
biết ơn Ngài, không có sự sợ hãi nào 
trong mối quan hệ giữa họ và Đức 
Chúa Trời (I Giăng 4:18). Đức tin trong 
Đạo Chúa là mối quan hệ cá nhân 
giữa một người với Đức Chúa Trời: là 
sự nương cậy hoàn toàn của một 
người nơi tình yêu và quyền năng của 
Đức Chúa Trời đồng thời dâng hiến 
trọn vẹn tấm lòng, cuộc đời của mình 
cho Chúa.
Trở lại với câu chuyện về lòng tin của 
cậu bé Kolya trên đây. Giả sử Kolya 
chưa bao giờ có sự quan sát để kết 
luận rằng một người có thể nằm giữa 
hai đường rầy xe lửa trong khi xe lửa 
chạy qua mà không hề hấn gì. Giả sử 
một hôm mẹ của Kolya hỏi cậu rằng: 
Con có yêu mẹ không? Kolya nhìn mẹ, 
lòng tràn đầy xúc động và thưa rằng: 
Thưa mẹ, mẹ biết rằng con yêu mẹ! Bà 
mẹ nói: Nếu con thật yêu mẹ thì hãy 
nằm xuống giữa hai đường rầy xe lửa 
chờ cho chuyến tàu tốc hành Moscow 
chạy qua. Đừng hỏi tại sao, nhưng hãy 
tin mẹ và làm theo lời mẹ. Kolya 
ngước nhìn mẹ, cậu không hiểu lý do 
của lời yêu cầu nhưng cậu yêu mẹ và 
tin cậy mẹ. Kolya đi ra chỗ đường rầy 
và nằm xuống với đức tin.
Một câu chuyện khác kể lại rằng: Có 
hai cha con cùng đi săn với nhau. Hai 
cha con đang nép mình đằng sau hai 
gốc cây lớn cách nhau vài thước để 
chờ con mồi. Đột nhiên, người cha nói 
nhỏ nhẹ với đứa con: Con ơi! con có 
yêu cha không? Cậu bé ngạc nhiên 
nhìn cha mình và đáp: Thưa cha, cha 
biết là con yêu cha! Người cha nói: 
Như vậy, con hãy làm chính xác theo 
lời cha đây. Mặc dù cha làm gì, con 
hãy bình tĩnh, đứng yên, đừng lên 
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tiếng, đừng bỏ chạy, hãy biết rằng cha 
yêu con hơn tất cả mọi sự. Cậu bé 
nhìn chăm chăm vào cha mình và 
đáp: Dạ! Người cha từ từ nâng nòng 
súng của mình lên, nhắm về phía đỉnh 
đầu của cậu con. Cậu con xanh mặt, 
từ từ nhắm mắt lại, đứng yên, chờ đợi, 
với đức tin. Một tiếng nổ vang lên, 
một con trăn lớn rơi xuống bên chân 
cậu bé. Người cha chạy đến ôm 
choàng lấy con mình trong tay...
Cách nay hơn 4000 năm, Áp-ra-ham 
đã vâng lời Đức Chúa Trời dâng chính 
đứa con trai yêu dấu của mình làm 
của lễ thiêu theo sự đòi hỏi của Ngài. 
Thánh Kinh cho biết, Áp-ra-ham vâng 
phục Đức Chúa Trời vì ông có đức tin 
nơi Đức Chúa Trời:
"Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác 
trong khi bị thử thách: người là kẻ đã 
nhận lãnh lời hứa, dâng con một 
mình. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa 
Trời cũng có quyền khiến kẻ chết 
sống lại; cũng giống như từ trong kẻ 
chết mà người lại được con mình." 
(Hê-bơ-rơ 11:17, 19)
Đức tin trong Đạo Chúa không có lý 
luận, không có kiểm chứng, mà chỉ 
hoàn toàn dựa vào tình yêu của Đức 
Chúa Trời mạc khải cho loài người qua 
kinh nghiệm cá nhân hoặc trong 
Thánh Kinh. Áp-ra-ham không hề lý 
luận: tại sao một Đức Chúa Trời nhân 
từ, thương xót, hay làm ơn lại khiến 
ông phải dâng đứa con yêu dấu của 
ông làm của lễ thiêu. Ông Gióp trong 
một ngày mất hết tài sản, chết 10 đứa 
con, sau đó thân thể bị chứng ung 
độc hành hạ, đã nói rằng: 
"Mặc dầu xảy đến cho ta điều gì... Dẫu 
Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi 
Ngài." (Gióp 13:13, 15)
Thánh Kinh định nghĩa đức tin rất 

ngắn gọn nhưng cũng rất đầy đủ và 
rõ ràng, như sau:

"Vả, đức tin là sự biết chắc 
vững vàng của những điều 
mình đương trông mong là 
bằng cớ của những điều 
mình chẳng xem thấy." 
(Hê-bơ-rơ 11:1)

Đức tin, trước hết là sự biết chắc vững 
vàng của những điều mình đương 
trông mong. Khi đã biết một cách 
chắc chắn và vững vàng rồi, thì sự 
hiểu biết đó trở thành bằng cớ cho 
những điều mình chẳng xem thấy. 
Những điều một người tin nhận Chúa 
đang trông mong chỉ có thể là những 
gì có ích lợi cho người đó vì lời Chúa 
dạy rõ:
"Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại 
làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, 
tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài 
đã định." (Rô-ma 8:28)
"Ngài đã không tiếc chính Con mình, 
nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con 
ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban 
mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta 
sao?" (Rô-ma 8:32)
Một người có đức tin nơi Chúa là một 
người biết chắc bất cứ điều gì xãy ra 
cho mình cũng nằm trong thánh ý 
của Chúa và vì lợi ích của mình, và 
người ấy luôn mong đợi thánh ý của 
Chúa được thể hiện mỗi ngày trong 
đời sống của mình. 
Khi nghịch cảnh, khổ đau, bệnh tật, 
tai ương xảy ra trong đời sống của 
chúng ta chúng ta không có đức tin 
mù quáng để bảo rằng những điều 
đó không có thật. Chúng ta chấp 
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nhận thực tế với đức tin vững vàng 
rằng "mọi sự hiệp lại có ích" cho 
chúng ta, và Chúa là nguồn trông cậy 
duy nhất của chúng ta. Chúng ta có 
đức tin vững vàng nơi sự thành tín 
của Chúa rằng:
"Những sự cám dỗ đến cho anh em, 
chẳng có sự nào quá sức loài người. 
Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài 
chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá 
sức mình đâu; nhưng trong sự cám 
dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, 
để anh em có thể chịu được." 
(I Cô-rinh-tô 10:13)
Ngay cả khi Chúa không giải cứu 
chúng ta ra khỏi những nghịch cảnh 
của đời này, thì chúng ta vẫn trung tín 
với Chúa như ba người thanh niên 
Hê-bơ-rơ khi đối diện với Vua 
Nê-bu-cát-nết-xa:
"Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng 
tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát 
khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi 
khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, 
xin biết rằng chúng tôi không hầu việc 
các thần của vua, và không thờ 
phượng pho tượng vàng mà vua đã 
dựng." (Đa-ni-ên 3:17, 18)
Chính sự biết chắc chắn và vững vàng 
của chúng ta (tức đức tin) về tình yêu 
và sự thành tín của Đức Chúa Trời dẫn 
đến thái độ đúng đắn của chúng ta 
đối với mọi cảnh ngộ trong cuộc sống 
và những thái độ đó trở thành bằng 
cớ của những điều mà chúng ta tin. 

Chúng ta được cứu rỗi nghĩa là được 
tha tội, được làm cho sạch tội, và 
được xưng công bình bởi đức tin vào 
Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, và 
chúng ta cũng chỉ sống bởi đức tin 
(Rô-ma 1:17: “vì trong Tin Lành nầy có 
bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, 

bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin 
nữa, như có chép rằng: Người công 
bình sẽ sống bởi đức tin”; Rô-ma 3:25:  
“là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của 
lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết 
Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình 
mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội 
phạm trước kia”, Ga-la-ti 3:11: “Vả lại 
chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được 
xưng công bình trước mặt Đức Chúa 
Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người 
công bình sẽ sống bởi đức tin.”) Chúng 
ta chỉ có thể được Đức Chúa Trời tiếp 
nhận khi chúng ta có đức tin nơi Ngài. 
Thánh Kinh cho biết:
"Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có 
thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần 
Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức 
Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng 
cho kẻ tìm kiếm Ngài." (Hê-bơ-rơ 11:6)

Đức Chúa Trời không khiến cho 
chúng ta yêu Ngài một cách máy móc 
nhưng Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài 
đối với chúng ta và để cho chúng ta 
tự do chọn lựa sự đáp ứng. Chúng ta 
có thể toàn quyền chối bỏ tình yêu 
của Ngài hoặc hết lòng đáp ứng tình 
yêu của Ngài. Khi chúng ta đáp ứng 
tình yêu của Đức Chúa Trời bằng cách 
hết lòng tin cậy và đầu phục Ngài là 
chúng ta có đức tin nơi Ngài.
(Từ nuoctroi.com)



“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ 
lòng yêu thương Ngài đối với 
chúng ta, khi chúng ta còn là 
người có tội, thì Đấng Christ 

vì chúng ta chịu chết. “
Rô-ma 5:8
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Lòng người lắm lúc nổi trôi,
Chao qua đảo lại như cây lục bình.
Gió lay hoa tím rung rinh,
Nước dâng đưa đẩy lục bình về đâu!
Lòng sông chỗ cạn chỗ sâu,
Cồn kia bãi nọ, về đâu lục bình?
Trôi theo con nước vô tình.
Cuốn theo chiều gió, phận mình bèo trôi!
Mặc thuyền đời cứ nổi trôi,
Người ở trong Chúa đứng ngồi an nhiên.
Thỏa vui dù túi rỗng tiền,
Sống vui dù chịu đảo điên chất chồng.
Và lòng chẳng giống lòng sông,
(lúc sâu lúc cạn). Một lòng yêu nhau.
Tâm linh có Chúa ngự rồi,
Đời trôi thì mặc đời trôi, an bình.
 
Cung Trầm

Mưa giông rớt nhẹ, sáng tinh sương
Giận dỗi rời thân, lá vấn vương
Buổi sớm đầu thu, đây chợt nhớ
Đêm khuya cuối hạ, đó thầm quên
Bên nhau thỏa dạ, tâm cùng hướng 
Cách trở ngăn lòng, ý khác phương
Nắm lấy tay Cha, ta mạnh bước 
Tin Lành cứu chuộc, nợ yêu thương. 

TNKT

Nắm tay Cha

BÌNH AN TRONG CHÚA
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 Từ hồi còn học trung học, cha tôi có thói quen vặn đồng hồ 
chạy nhanh năm phút. Rồi vào đại học, ra trường, đi tìm việc làm, lập 
gia đình...cha tôi vẫn giữ thói quen như thế. Cha dạy tôi: "Phải luôn 
tôn trọng giờ giấc, và đừng để ai khó chịu vì mình chậm trễ con ạ".
 Năm ngoái được thăng chức giám đốc, cha thay đổi thói 
quen đột ngột: cha vặn đồng cho chạy chậm năm phút. Tôi thắc 
mắc, hỏi tại sao, cha trả lời: "Phải nghiêm khắc với chính mình nhưng 
lại rộng lượng với người khác con ạ!"

Một cậu bé nọ có tính hay 
nổi nóng. Một hôm cha của 
cậu bé đưa cho cậu một túi 
đinh và nói với cậu:
- Mỗi khi con muốn nổi 
nóng với ai đó thì hãy chạy 
ra sau nhà và đóng một cây đinh lên 
chiếc hàng rào gỗ.
Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng hơn 
một chục cây đinh lên hàng rào gỗ. 
Và cứ thế số đinh tăng dần. Nhưng 
vài tuần sau cậu bé đã tập kềm chế, 
dằn cơn nóng giận của mình và số 
lượng đinh phải đóng mỗi ngày ít đi. 
Cậu nhận thấy rằng kềm chế cơn 
giận của mình dễ hơn là phải đi đóng 
đinh lên hàng rào.
Đến một ngày, cậu đã không nổi 
giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu 
đến thưa với cha và ông bảo :
- Tốt lắm, nếu bây giờ con tự dằn lấy 
được và không nổi nóng một lần thì 
con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi 
hàng rào.
Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến 
một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh 

diện tìm cha mình báo rằng 
trên hàng rào đã không còn 
cây đinh nào cả.
Người cha nói nhỏ nhẹ với 
cậu :
-Con đã làm rất tốt, nhưng 

con hãy nhìn những lỗ đinh con để 
lại trên hàng rào.
Hàng rào đã không giống như xưa 
nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong 
cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng 
giống như những lỗ đinh này, chúng 
để lại những vết thương rất khó lành 
trong lòng người khác. Cho dù sau 
đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi 
nữa, vết thương dù lành nhưng vết 
sẹo cũng còn để lại mãi.
Con hãy luôn nhớ: Vết thương tinh 
thần còn đau đớn hơn cả thể xác. 
Bạn bè ta, những người chung 
quanh ta là những viên đá quí. Họ 
giúp con cười và giúp con mọi 
chuyện. Họ nghe con than thở mỗi 
khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và 
luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra 
cho con. Hãy nhớ lời cha! (St.)

Vết Thương

Sống ở đời
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Bàn Tay Cha Tôi 
Thảo Nguyên

Cuộc đời ba tôi xuất thân từ một gia 
đình thờ cúng ông bà và ông đã có 
một cái nhìn rất là khe khắt với đạo 
Tin Lành.  Ông không thích đạo Tin 
Lành và nghĩ rằng là người Việt Nam 
chúng ta không nên đi theo đạo của 
Mỹ.  Khi ông còn là một cậu học sinh 
của trường trung học, thì có một lần 
ông đã bắn đá lên nóc 
nhà thờ để xem những 
người trong nhà thờ chạy 
túa ra ngoài và ông cười 
khoái trá và rất là đắc ý 
với những việc làm của 
mình.  Ba tôi nghĩ đơn 
giản đó chỉ là một hành 
động phá phách thôi và 
không bao giờ nghĩ rằng một ngày 
nào đó ông lại là người đi rao giảng 
lời của Chúa cả...
Ba mẹ tôi lập gia đình vào năm 1968 
và khoảng tháng 4 năm 1969 ba mẹ 
tôi có quen được hai ông bà giáo sĩ 
Mỹ, Dorothy và Herman Hayes.  Họ là 
những giáo sĩ Báp-tít tiên phong ở 
Việt Nam từ 1959 tại thành phố Cần 
Thơ.  Lúc đầu thì hai ông bà giáo sĩ chỉ 
dạy Kinh Thánh cho ông anh rể của 
ba tôi, dượng Ba của tôi, ở sát cạnh 
nhà.  Ba tôi, vì làm ở sở Mỹ, cho nên 
nghĩ rằng mình cũng nên qua để học 
với ông bà giáo sĩ.  Tiếng Anh mà ba 
tôi đã học ngày xưa là nói theo giọng 
của Ăng Lê, nhưng bởi vì làm cho sở 
Mỹ nên ông muốn qua để học giọng 
của người Mỹ.  Khi ông đến học tiếng 
Anh được một buổi, thì ông bà giáo sĩ 
đề nghị là nên đến nhà của ba tôi học 
một tuần một lần thì tốt hơn cho ông.  

Ba tôi thật sự không muốn ông bà 
giáo sĩ đến nhà nhưng vì nể mặt và 
cũng muốn học cho lẹ hơn, nên ba 
tôi đã bằng lòng.  Ông bà giáo sĩ 
không dạy Anh văn bằng những sách 
vở thường mà họ đã dạy Anh văn qua 
sách Tin Lành Giăng.  Đây là lần đầu 
tiên ba tôi được làm quen với Kinh 

Thánh.  Ba tôi học là học 
vậy thôi chứ không bao 
giờ có ý định tin Chúa 
cả.
Sáu tháng sau thì ba tôi 
muốn đi thăm một 
người anh cô cậu ở 
quận Giòng Riềng ở 
Rạch Giá và có xin ông 

bà giáo sĩ cho nghỉ học một tuần.  Sau 
đó có một chuyện lạ đã xảy ra mà nó 
hoàn toàn thay đổi đời sống của ba 
tôi...  
Khoảng sáu giờ chiều, ba tôi và người 
anh cô cậu mà ba tôi gọi là anh Tư, đã 
rủ nhau ăn nhậu cho vui sau lâu ngày 
không gặp.  Hai ông uống rượu trắng 
và ăn cá sặc trộn với bắp chuối mà vợ 
của bác Tư đã làm và hai ông ăn uống 
thật ngon lành và vui vẻ với nhau lắm.  
Khi cả hai đã say ngà ngà thì tự nhiên 
bác Tư tôi chửi thề và thốt lên một 
câu:
“Tao ghét mấy người Công Giáo.  Con 
nó ỉa nó cũng kêu chó mà nhà nó 
cháy nó cũng kêu chó.”
“Kìa, anh Tư, anh vừa nói cái câu gì 
vậy?”  ba tôi hỏi lại trong sự ngạc 
nhiên và hoàn toàn không hiểu bác 
Tư nói gì.  Bác Tư trả lời liền:  
“Thì tao nói Chúa của nó đó...” câu nói 
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nầy nó như là một bạt tai vào mặt của 
ba tôi.
Ngay lúc đó nước mắt của ba tôi ở đâu 
mà nó trào như nước suối đổ từ nguồn 
và đầu óc ông bắt đầu quay cuồng và 
run rẩy cả người.  Ba tôi không thể nào 
tiếp tục cầm ly rượu được nữa và phải 
từ từ để ly xuống.  Ba tôi cố gắng hết 
sức lấy lại bình tĩnh và hỏi bác Tư:
“Anh Tư,” cổ họng ông nghẹn lại, “anh 
có biết Chúa là ai không, anh Tư?  Và 
câu trả lời đương nhiên là:  “Không, tao 
đâu biết Chúa là ai.”
Lúc đó ba tôi mới nói hết cho bác Tư 
nghe về những gì ba tôi đã biết về 
Chúa qua sách Tin Lành Giăng mà ông 
đã học nơi ông bà giáo sĩ trong sáu 
tháng qua.  Không biết bác Tư có hiểu 
hay có lắng nghe ba tôi nói cái gì 
không, hay là chỉ sửng sốt về những 
lời đã phát ra từ miệng ba tôi lúc đó.  
Có lẽ bác Tư tôi nghĩ rằng là ba tôi sẽ 
khoái chí với câu nói đó và còn có thể 
chế giễu thêm hay còn thêm những 
lời châm biếm nữa.  Bác đâu có ngờ ba 
tôi lại bênh vực cho Chúa như vậy.  
Sau đó ba tôi đứng dậy và nói với bác 
Tư rằng:
“Bây giờ tôi biết là Chúa đã ở trong 
lòng tôi rồi.  Tôi không thể nào tiếp tục 
ngồi đây uống rượu với anh được nữa.  
Anh cho phép cho tôi ra về ngay bây 
giờ.”
Và ba tôi đã bỏ quần áo vào trong va li 
và đi ra cửa.  Lúc đó là khoảng 7 giờ 
chiều...
Giờ đó thì đâu còn xe đò để đi ra Rạch 
Giá nữa, nhưng mà ba tôi đã nhất định 
đi.  Bác Tư rất là cố gắng để cản ba tôi 
nhưng không tài nào cản được.  Khi ba 
tôi xách va li đi ra cửa thì có một chiếc 
xe chở mía đi từ Giòng Riềng ra Rạch 
Giá đi ngang qua.  Ba tôi liền xin quá 

giang về Cần Thơ, nhưng ông chủ xe 
nói ông không có đi Cần Thơ, nhưng 
có thể cho ba tôi quá giang đến Rạch 
Sỏi.  Ba tôi nói:
“Thôi được, ông cứ cho tôi đến Rạch 
Sỏi.”  “Rồi sẽ tính tiếp,” ba tôi suy nghĩ 
trong đầu.
Đến Rạch Sỏi ông chủ xe cho ba tôi 
xuống, nhưng ba tôi mới đứng có 
chừng mười lăm phút thì có một chiếc 
xe chở heo từ Rạch Giá qua Cần Thơ đi 
tới.  Ba tôi liền xin quá giang một lần 
nữa và ông lái xe nói là ở trong xe 
không còn chỗ; nhưng nếu ba tôi chịu 
đứng ở đằng sau xe với những con 
heo, thì ông sẽ cho ba tôi quá giang.  
“Heo thì hôi lắm,” ông nói rất ngại 
ngùng, “ông có dám đi không?”  Ba tôi 
nhìn đồng hồ, lúc đó cũng đã hơn tám 
giờ tối rồi.  “Dạ, ông cứ cho tôi đứng 
đằng sau với heo,” ba tôi đồng ý ngay.
Khi lên xe rồi thì ba tôi thấy hối hận vô 
cùng vì nó quá hôi thối; nhưng ông 
cũng không biết làm sao nữa, phải 
chịu thôi.  Đúng là Chúa tạo lỗ mũi con 
người cũng ngộ, khi đứng trong xe 
chở heo khoảng mười lăm phút thì ba 
tôi thấy bắt đầu quen dần với mùi hôi 
và có thể chịu được cho đến khi đến 
Cần Thơ.  Lúc đó là khoảng mười một 
giờ đêm...
Khi đến Cần Thơ, ba tôi kêu xe lôi chở 
ông đến thẳng nhà ông bà giáo sĩ liền.  
Người ngoại quốc thì họ rất là cẩn 
thận; ban đêm họ đóng hết cửa kín 
mít, không cách nào vào được.  Ba tôi 
bấm chuông khẩn thiết.  Lúc đầu thì 
không thấy ai mở cửa, nhưng khoảng 
năm phút sau thì ba tôi nghe giọng 
hơi buồn ngủ của ông giáo sĩ:
“Xin hỏi ai đó?” ông nói bằng tiếng 
Việt rất rành rẽ.  Ba tôi trả lời:
“Dạ, Lành đây.”  Ông nhận ra tiếng của 



Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 7  23

ba tôi và vội vàng chạy ra mở cửa và 
hỏi:  “Ủa, tôi tưởng con đã đi thăm 
người anh ở Giòng Riềng rồi mà?”
Khi ông mở cửa ra rồi thì hai đầu gối 
của ba tôi như bị lỏng khớp, không 
đứng được nữa và ba tôi bật lên khóc 
nức nở như một đứa trẻ vậy.  Ông giáo 
sĩ hỏi tiếp:
“Lành, Lành, con làm sao vậy?  Con 
hãy bình tĩnh và nói trong nhà con có 
chuyện gì xảy ra?”  ba tôi khuỵu xuống 
đất và nói:
“Trong nhà con không có chuyện gì 
xảy ra hết.  Hãy đưa con vô nhà rồi con 
sẽ kể hết cho ông bà giáo sĩ nghe.”
Ba tôi ráng hết sức lết vào nhà bằng 
hai đầu gối rồi thuật lại hết những 
chuyện đã xảy ra chiều hôm đó.  Ba tôi 
xin ông bà giáo sĩ cầu nguyện cho 
ông tin Chúa liền ngay lúc đó.  Ôi, ba 
tôi không thể nào diễn tả được niềm 
vui sướng trong lòng của mình và sự 
vui mừng vô kể của ông bà giáo sĩ lúc 
đó.
“Một linh hồn quý hơn cả thế gian.”  
Sau đó cuộc đời ba tôi được thay đổi 
từ một người ghét Chúa thành một 
người yêu mến Chúa tha thiết.  Từ một 
người chống đạo Tin Lành thành một 
người hầu việc Chúa.  Ba tôi hoàn toàn 
rời xa những bạn bè ngày trước của 
ông và không ăn chơi hay rượu chè 
với họ nữa.  Từ đó trở về sau, ước mơ 
trong cuộc đời ông chỉ là hầu việc 
Ngài...
* * *
Sau năm 1975, các giáo sĩ đã phải trở 
về Mỹ hết, cho nên ba tôi ở lại tiếp tục 
công việc của các giáo sĩ và lo cho hội 
thánh tại Cần Thơ và gặp những sự 
chống đối của chính quyền dữ dội.  Vì 
ba tôi không có một nghề gì nên nhà 
nước bắt gia đình tôi phải đi kinh tế 

mới.  Cho nên, 1976, ba tôi có mua 
một chiếc xe ép nước mía để bán để 
khỏi phải đi vùng kinh tế mới.  Mùng 
một Tết năm đó, ba tôi không thể nào 
ở nhà để vui với gia đình được, mà 
ông và cậu tôi phải kéo xe ra chợ bán 
nước mía cho đỡ buồn.
“Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy thương xót 
tôi, vì tôi bị gian truân.  Con mắt tôi hao 
mòn vì cớ buồn rầu, linh hồn và thân 
thể tôi cũng vậy.”  Thi Thiên 31:9
Tết đến mà lòng của ba tôi buồn vô 
tận vì vận mạng đất nước đã đổi thay.  
Ba tôi nhớ các giáo sĩ và hoàn cảnh bi 
đát của mình.  Lòng ba tôi tràn đầy sự 
buồn bã và chán chường.  Vì quá đau 
lòng khi suy nghĩ đến những điều đó, 
ba tôi sơ ý và đã đút bàn tay phải vào 
cái máy ép mía chung với những cây 
mía.  Mía mà nó còn ép ra nước, nói 
chi là bàn tay của ba tôi.  Ba tôi la 
hoảng lên thì cậu tôi đứng kế bên đã 
kịp thời tắt máy trước khi nó ăn luôn 
cánh tay của ông.  Mọi người xung 
quanh đó đã chạy đến để giúp ba tôi 
rút bàn tay ra.  Khi lấy ra được rồi, ông 
không màng chạy vào nhà thương 
dầu mọi người ở đó thúc đẩy ông.  
Ông giơ bàn tay lên trời và nói trong 
lòng rằng:
“Chúa ôi!  Chúa biết con là người hầu 
việc Chúa, con đã hết lòng hy sinh cho 
công việc nhà Ngài.  Tại sao Chúa để 
cho bàn tay con như vầy?”
Ba tôi cứ đứng sững sờ, nhìn bàn tay 
dập nát của mình.  Ông bỏ mặc máu 
đang nhỏ từng giọt xuống đất và 
những tiếng kêu réo của những người 
xung quanh:
“Chạy vô nhà thương đi!  Chạy vô nhà 
thương đi...” Rồi từ từ những tiếng đó 
nó như những tiếng vang rồi nhỏ dần, 
nhỏ dần...
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Lúc đó cậu tôi đã kêu xe lôi và vội vã 
đưa ba tôi đến nhà thương.  Khi vào 
nhà thương thì ông đã mê man.  Bác sĩ 
hỏi mẹ tôi là ba tôi làm gì mà cứ kêu 
Chúa dữ vậy?  Khi ba tôi tỉnh dậy thì 
nghe mẹ tôi thuật lại là lúc mê man ba 
tôi cứ nói:  “Chúa, sao Chúa lại bỏ con?”  
Ba tôi nghĩ là Chúa không thương ông 
và đã bỏ ông rồi.  Cái đau đớn đó còn 
hơn cái đau của một bàn tay bị dập 
nát nữa.
“Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự 
than thở tôi, bày tỏ sự gian nan tôi.”  
Thi Thiên 142:2
Sau khi ra khỏi nhà thương một thời 
gian, năm 1977, thì ba tôi lại bị mời lên 
phường và họ buộc gia đình tôi phải 
đi kinh tế mới một lần nữa.  Lúc đó ba 
tôi mới đưa hồ sơ về bàn tay tật 
nguyền của mình cho họ xem.  Trong 
đó nhà thương đã xác định là bàn tay 
phải của ông hoàn toàn dập nát, 
xương đã gãy hết và không có động 
đậy các ngón tay được.  Khi họ xem hồ 
sơ xong thì họ nói:
“Thôi, ông muốn làm gì đó thì làm đi.  
Ông không cần phải đi vùng kinh tế 
mới nữa.”  Bởi khi đi kinh tế mới thì 
phải làm ruộng, làm rẫy; mà nếu bàn 
tay ba tôi như vậy thì làm sao được?  
Mà nhờ vậy nên ba tôi mới có thể ở lại 
để thực hiện được chuyến đi vượt 
biên vào tháng Tư năm 1979.  Vào 
tháng 12 năm 1979 thì gia đình tôi đã 
được định cư tại San Diego, California.
Sau khi đến Mỹ, các bác sĩ có lần nói là 
họ có thể giúp ba tôi mổ lại bàn tay để 
sắp xếp xương và gân lại để ông có 
thể co giãn được nhiều hơn, nhưng 
ông từ chối.  Ba tôi muốn giữ bàn tay y 
như vậy để nó nhắc nhở ông về ơn 
lành của Chúa trong cuộc đời của ông.  
Và nó cũng nhắc nhở ba tôi về bàn tay 

mang dấu đinh của Ngài cho tội lỗi 
của ông và tất cả nhân loại trên thập 
tự giá hơn hai ngàn năm trước.

Máu Ngài tuôn đổ vì ai
Tay Ngài đinh đóng vì ai, hỡi người?

Giờ đây, khi nhìn lại cuộc đời của ba 
tôi, Chúa đã dùng một tai nạn khủng 
khiếp cho bàn tay của ông để ông có 
thể đưa gia đình tôi qua đến bến bờ tự 
do.  Chúa đã dùng cùng một bàn tay 
mà đã từng ném đá lên nóc nhà thờ 
chỉ cho thoả chí cuộc vui của mình và 
cùng một bàn tay đã từng nâng 
những ly rượu chỉ cho vui sướng cuộc 
đời này thành một bàn tay lái xe đưa 
người tỵ nạn đi xin tiền xã hội, cứu 
giúp những người nghèo khổ và mở 
mang và xây dựng nhà Chúa nhiều 
nơi. 
Khi bàn tay lành thì làm điều xấu; 
nhưng khi bàn tay xấu, lại làm điều 
lành.  Lạ nhỉ?
Điều quan trọng hơn hết là qua bàn 
tay của ba tôi, tôi thấy được bàn tay 
của Người Cha của tôi ở trên trời luôn 
luôn nâng niu và dìu dắt chúng tôi 
trong chương trình kỳ diệu của Ngài.  
Ngài yêu thương chúng ta và luôn 
luôn có một chương trình tốt đẹp 
nhất cho chúng ta.  Chỉ vì chúng ta 
nhiều khi không hiểu và đâm ra oán 
trách, hờn dỗi Chúa khi những tai nạn, 
khổ đau đến trong đời sống của 
chúng ta mà thôi.  Cầu xin Chúa cho 
bạn và tôi biết sống trong tình yêu 
thương của Ngài luôn luôn và tin cậy 
Ngài tuyệt đối trong mọi nơi, mọi 
hoàn cảnh.
“Chúa có cánh tay quyền năng, bàn 
tay Chúa có sức mạnh, và tay hữu 
Chúa giơ cao lên.”  Thi Thiên 89:13

(Từ songdaoonline.com)
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Ba tôi
Người mẹ thường là người 
gần gũi với con cái hơn 
người cha. Nên chúng ta, 
theo lẽ thường, hay dành 
tình cảm ưu ái, trìu mến 
cho mẹ. Còn Cha? Có phải 
vì người cha thường 
nghiêm khắc, khô khan 
quá làm cho chúng ta sợ 
mà "quên" bày tỏ lòng yêu 
thương ra như đối với mẹ? 
Thật ra, tình yêu của mẹ 
dành cho chúng ta khác 
cách thể hiện tình yêu của Cha. Mẹ lo 
lắng những cái ta thấy và chạm được 
mỗi ngày. Cha lo lắng những cái, cũng 
quan trọng không kém cho chúng ta, 
nhưng lặng thầm, không khoa trương.
Ba của tôi không vai u bắp thịt hay 
tướng tá lực lưỡng như những người 
cha khác. Ông có dáng vẻ thư sinh nho 
nhã và có phần gầy gò của môt “anh 
học trò nghèo sáng tối dùi mài kinh sử”. 
Nghe má kể, ngày xưa ba tôi rất đào 
hoa vì ông vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. 
Ba học dang dở trường luật (nên anh 
em tôi chẳng bao giờ “cãi” thắng ông 
hết); nhưng rồi sau đó, ba lại ra làm về 
kế toán, một công việc đòi hỏi sự cẩn 
trọng rất mực. Có lẽ vì vậy mà ba là 
người rất cẩn thận, kỹ tính và lo xa.
Khi tôi vào trung học, bắt đầu học lái xe 
máy. Ba lấy cái bảng và cục phấn ra, 
giống như một ông thầy giáo thứ thiệt, 
giảng giải cho tôi nghe cấu trúc của xe 
và cách nó hoạt động như thế nào, 
những lỗi thông thường có thể gặp 
phải, tại sao nó bị như vậy và cần phải 
làm gì. Không biết làm sao Ba tôi biết 
rõ về những điều đó như vậy. Có khi 

còn rõ hơn cả ông thợ sửa 
xe ngoài ngã tư đường 
nữa! Vì ba lo khi xe hư, 
không có ai bên cạnh giúp 
đỡ cho tôi. Nhờ vậy, nhiều 
lần sau đó, khi đi chiếc xe 
máy nhỏ xíu của mình,  tôi 
tự biết cách xoay sở, tự 
sửa những lỗi thông 
thường.
Khi lớn lên, vào trường 
này trường kia, học này 

học nọ, tôi bắt đầu ra vẻ “ta đây” vì thấy 
mình hiểu biết về thế giới nhiều hơn. 
Mỗi khi có chuyện gì cần ba tư vấn, sự 
“kĩ càng” của ba lại làm cho tôi thấy 
"bực bội", rồi đâm ra quạu quọ. Nhưng 
Ba vẫn kiên nhẫn và vui vẻ giải thích 
cho đến khi đảm bảo rằng tôi hiểu rõ 
vấn đề mới thôi.
....Mỗi người thường có một hình ảnh 
hay kỉ niệm đẹp nào đó vô tình hay cố 
ý khắc sâu trong lòng mình. Đối với em 
gái tôi, có lẽ ấn tượng nhất là khi em 
còn nhỏ: ba là người giỏi nhất vũ trụ! 
Bởi vì, ba có thể trả lời tất cả những câu 
hỏi “Tại sao? Tại sao?” của em. Em nói 
ba đã làm cho em phải “tâm phục khẩu 
phục” thật sự. Nghe em gái kể lại tôi 
cũng thấy ba thật “vĩ đại”! Những câu 
hỏi đôi khi rất hoang đường của trẻ 
con, cần có sự kiên nhẫn và cách lí giải 
dành cho trẻ con, vậy mà ba lại giải đáp 
thỏa đáng hết cho em gái. Một điều 
không phải người cha nào cũng làm 
được!
Khi đi làm, khách hàng hay mời ba hút 
thuốc. Ba không hút thuốc nhưng vẫn 
cầm cho khách vui. Rồi ông đút túi, 
chiều đi làm về thường lấy những điếu 
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thuốc đó đổi kẹo hay bánh để dành 
cho anh em chúng tôi. 
Có lần, tôi bị bệnh. Bệnh nặng. Một 
phần bên mặt bị tê và cứng lại. Mỗi 
khi cười, khuôn mặt bị méo mó quạu 
quọ. Ba tôi hoang mang đem tôi đi 
khắp nơi từ bệnh viện lớn đến phòng 
khám nhỏ, tốn bao nhiêu là tiền để 
châm cứu, chữa trị. Ba còn tốn thời 
gian đọc sách thêm để nghiên cứu 
cách chữa bằng phương pháp bấm 
huyệt và mát-xa (massage) nhằm lấy 
lại…“nụ cười” bình thường cho con 
gái. Mỗi tối, đi làm về, sau khi ăn uống 
xong, không được nghỉ ngơi, ba  
mát-xa và bấm huyệt thêm phần mặt 
cho tôi. Nhờ vậy, tôi đã hết bệnh 
nhanh chóng. Ba tôi thiệt là đại tài! Sự 
kiên nhẫn và tấm lòng thương con 
của ông lớn quá!!
Tôi đã không biết rằng chính ba tôi 
cũng đã và đang mang nhiều căn 
bệnh trong người. Ba ít khi nói ra, chỉ 
có má biết.Vậy mà, tôi chưa bao giờ lo 
lắng, chăm sóc cho ba được dù một 
bữa. Con cái đôi khi vô tâm đến tàn 
nhẫn! Chỉ biết giơ tay đón nhận mà 
thôi!…Tôi “vô tư” lớn lên trong tấm 
lòng rộng như biển cả của ba mà 
không hay biết. Tôi không để ý để nhớ 
những gì ba đã làm cho chúng tôi. Tôi 
chỉ nhớ những khi ba nổi giận và mấy 
cái roi mây treo trên nóc nhà mỗi khi 
chúng tôi hư bị ba "đét đít"!

Có bao giờ chúng ta tự hỏi: vì sao cha 
mẹ lại có thể yêu con cái bằng tình 
yêu không vụ lợi nhiều như vậy 
không? Chưa bao giờ tôi hiểu, cho 
đến khi tôi nhận biết tình yêu của Cha 
Thiên Thượng. 
Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra chúng ta 

giống như hình thể của Ngài, rồi cho 
chúng ta hơi thở để trở nên sống 
động. Cha đã ban cho chúng ta Tình 
Yêu Thương không thay đổi của Ngài. 
Cha đã cho chúng ta một tình yêu 
“mặc dầu” vô điều kiện: “mặc dầu” 
chúng ta là ai, “mặc dầu” chúng ta có 
phạm nhiều tội lỗi, “mặc dầu” chúng 
ta có xấu xa ra sao, “mặc dầu” chúng ta 
có vô ơn như thế nào…..Ngài luôn yêu 
thương chúng ta. Bởi vì, chúng ta là 
"Con cái rất yêu dấu của Ngài". 
Chúng ta đã, đang đón nhận và luôn 
muốn nhiều hơn nữa những ơn lành, 
may mắn, hạnh phúc, sự che chở, sự 
chữa lành và sự bình an..v.v..từ sự “cho 
đi” vô điều kiện của Cha; trong khi 
chúng ta lại không muốn hay không 
dám nhận Ngài là Cha! 
Mong một ngày, cửa lòng bạn sẽ mở 
ra để tiếp nhận Ngài làm Chúa của đời 
sống mình, như ba của tôi.
Tâm tôi vui mừng và hết lời ngợi khen 
Chúa khi một ngày, má nói với tôi, ba 
đã tiếp nhận Chúa và vui mừng cùng 
má đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật. Tôi hết 
lòng cảm tạ Chúa cho ba có được sự 
“chứng nhận” sẽ chắc chắn bước vào 
nước thiên đàng vinh hiển của Ngài. 
Tôi vui mừng bởi một người nhiều "lý 
luận" và "cứng cỏi" như ba có thể mở 
lòng ra cho Chúa ngự trị, đối với tôi, 
đó là một kì tích!! 
Ngày Lễ Cha năm nay, tôi cầu xin Cha 
ở trên trời sẽ giữ gìn, chữa lành những 
bệnh tật và ban cho niềm vui cùng sự 
bình an cho ba tôi nói riêng và tất cả 
những người cha trên đất này nói 
chung, hầu cho mọi người cha đều 
nhận biết Đức Chúa Trời ba ngôi và tin 
nhận Ngài! Amen.

(Viết tặng Ba. Bích Vân)






