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Bạn không thỏa lòng 
sao? Khi có được cuộc 
sống trong thế giới 
nầy?
Đương nhiên là ai cũng 
muốn sống chứ không 
có ai mà lại muốn chết. 
Nhưng thông thường 
thì người ta lại vô tình 
đối với cuộc sống và chỉ 
cảm thấy nó là quí giá khi sắp phải 
đánh mất nó. Một người bạn của tôi 
trong đoàn làm phim Việt nam đã có 
lần bị lật xe trên một cây cầu nhỏ và 
khi nó sắp rớt xuống suối thì lại bị 
móc dính vào thành cầu. Tất cả mọi 
người đều hét lên và xanh mặt, bởi vì 
chỉ cần một rung động vừa phải cũng 
có thể làm cho chiếc xe đang lơ lửng 
đó bị rơi xuống thung lũng. May mắn 
thay là từng người một đã mở cửa sổ 
và lần-lượt bò ra khỏi chiếc xe ấy trên 
thành cầu. Tôi hỏi: “Anh thấy gì khi đã 
thoát ra khỏi chiếc xe đó?” Và anh ấy 
đã trả lời: “Cuộc sống, cuộc sống thật 
tuyệt vời! Tôi nhìn thấy từng cành cây 
hoặc ngọn cỏ cũng đều xinh đẹp. 
Chưa bao giờ tôi lại nhìn thấy cuộc 
sống đẹp như thế!” Đúng là như vậy, 
khi đã thoát khỏi cái chết, một cái 
chết sau hằng giờ căng thẳng và sợ 
hãi tột cùng, thì người ấy đã khám 
phá ra được vẻ đẹp của cuộc sống. 
Thật ra thì cuộc sống vẫn luôn tươi 
đẹp ở xung quanh chúng ta qua cõi 
thiên nhiên, mà trong đó có ánh 
sáng, không khí, nước uống và hằng 

trăm thức ăn mà Đấng 
Tạo Hóa đã ban cho cả 
thế giới. 
Như vậy bạn không 
thỏa lòng sao khi có 
được cuộc sống của 
một con người giữa 
thế giới xinh đẹp nầy?
           
Bạn không thỏa lòng 

sao? Khi mỗi ngày nhìn thấy ánh 
sáng mặt trời?
Hãy cứ tưởng tượng xem, nếu có một 
ngày nào đó mà mặt trời không chiếu 
sáng nữa, thì bạn sẽ nhìn thấy gì ở 
xung quanh mình? Một màn tối đen 
bao trùm quả địa cầu và ngay cả mặt 
trăng cũng không chiếu sáng nữa. 
Bầu trời luôn đắm chìm trong bóng 
đêm và bạn sẽ chẳng còn biết ban 
ngày là gì nữa. Khi ấy sẽ chỉ có một 
mùa Đông lạnh lẽo bao trùm quả địa 
cầu từ ngày nầy qua tháng khác và 
khiến cho muôn vật cũng chết dần 
trong băng giá. Bạn cũng sẽ không 
bao giờ còn nhìn thấy mây trời, 
không còn nhìn thấy những màu sắc 
rực rỡ của mây vào những buổi bình 
minh cũng như vào những lúc hoàng 
hôn. Bạn sẽ không còn nhìn thấy 
những cảnh đẹp của thiên nhiên 
hùng vĩ, những vườn hoa muôn màu 
rực rỡ, và ngay cả màu xanh tươi mát 
của những thảm cỏ mênh mông. Bạn 
cũng sẽ không còn nhìn thấy những 
tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá và làm 
ấm ngôi nhà của bạn vào mỗi buổi 

sớm mai …
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
mỗi ngày được nhìn thấy ánh sáng 
mặt trời?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi được 
hít thở bầu không khí của địa cầu?
Hãy cứ tưởng tượng 
xem nếu có một ngày 
nào đó mà bầu khí 
quyển của quả địa 
cầu bị cạn dần. Vì mặt 
trời không chiếu sáng 
cho nên khí ô-xy 
cũng không được tái 
tạo, và buồng phổi 
của bạn sẽ bị ngột 
ngạt vì không có đủ 
dưỡng khí. Muôn vật 
ở xung quanh bạn cũng sẽ bị rối loạn 
và tất cả đều chạy ngược chạy xuôi 
để tìm kiếm cho mình một bầu 
không khí dễ thở hơn. Nếu có ai bán 
không khí cho bạn, thì bạn cũng sẵn 
sàng mua, cho dù là mua bằng cả gia 
tài mà bạn đang có đi nữa, rồi sau đó 
sẽ tính tiếp… Nói chung là bạn sẽ 
không còn cảm thấy sự sảng khoái 
trong buồng phổi của mình nữa, và 
thậm chí bạn cũng sẽ không muốn 
cười, vì điều đó sẽ làm cạn thêm bầu 
không khí đang quá loãng ở xung 
quanh bạn. Sức khỏe của bạn sẽ bị 
suy giảm và mắt bạn sẽ mờ dần để 
không còn nhìn thấy rõ cảnh thiên 
nhiên cũng đang héo tàn ở xung 
quanh bạn. Như vậy, bạn không thỏa 
lòng sao khi mỗi ngày được tự do hít 
thở bầu không khí trong lành mà 
không cần phải trả tiền? Bầu không 
khí ấy luôn luôn có đầy đủ dưỡng khí 
mà Đức Chúa Trời đã tái tạo cho bạn 
qua cây xanh và ánh sáng mặt trời. 

Bạn và những người mà mình thương 
yêu có thể hít thở bầu không khí ấy 
cho đến trọn đời mà vẫn chưa hết … 
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi được 
uống một hớp nước lã?

Hãy cứ tưởng tượng 
xem nếu bạn đang đi 
lạc ở giữa sa mạc và 
sắp chết vì khát, thì 
bạn ao ước có được 
điều gì nhất? Không 
phải là những tiện 
nghi cao cấp của cuộc 
sống hoặc những món 
nữ trang đắt tiền, mà 
đơn giản chỉ là nước. 
Vâng, nước lã! Bạn có 

biết rằng nếu thiếu nước lã thì sẽ 
không có sự sống, và thậm chí cũng 
sẽ không còn sự sống trên hành tinh 
nầy, không? Không một điều gì trên 
thế giới nầy có thể thay thế cho nước 
lã để duy trì sự sống của bạn và muôn 
vật. Nếu có một năm nào đó mà trời 
không mưa, khiến cho những thác 
nước ngừng chảy và những sông hồ 
bị cạn nước, thì cả thế giới sẽ thấy 
rằng nước lã là cực kỳ quí giá như thế 
nào. 
Nhưng Đấng Tạo-Hóa đã sắm sẵn cho 
chúng ta một nguồn nước lã mênh 
mông không những để uống, mà còn 
để tắm rửa, nấu nướng, giặt giũ và 
thậm chí còn để giải trí nữa. Phải 
chăng vì bạn đã được Đức Chúa Trời 
ban cho quá nhiều, nên bạn đã quên 
mất đi rằng một hớp nước lã là quí 
giá như thế nào sao? Một người bạn 
của tôi đã từng bị bệnh mà bác sĩ 
không tìm ra được nguyên nhân. 
Nhưng sau khi đã thẩm vấn anh đầy 

đủ, vị bác sĩ bèn nói rằng: “Hãy ngưng 
uống Coca và Pepsi mà chỉ uống 
nước, anh sẽ hết bịnh.” Quả thật, sau 
đó anh đã hết bịnh chỉ vì uống lại 
nước lã như khi trước. 
Hãy uống một hớp nước lã với tấm 
lòng tạ ơn Đấng Tạo-Hóa, bạn sẽ thấy 
rằng nó ngon và ngọt mà bạn chưa 
bao giờ biết tới. Như vậy, bạn không 
thỏa lòng sao khi được sống trong 
một thế giới có dư thừa những nguồn 
nước mà Đấng Tạo-Hóa đã sắm sẵn 
cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi nếm 
được những vị ngon ngọt của cây 
trái?

Bạn có biết rằng tới một ngày nào đó 
thì lưỡi của bạn sẽ không còn nhận ra 
được một mùi vị nào nữa không? Khi 
ấy thì những thức ăn sẽ giống như 
sạn hay cát trong miệng và cuộc sống 
của bạn sẽ chỉ còn ý nghĩa với những 
kỷ niệm và niềm vui trong tâm linh 
mà thôi. Nhưng giờ đây bạn có thể 
cảm nhận được tất cả những hương 
vị thì thật là tuyệt vời. Thông thường 
thì người ta chỉ thích những trái cây 
có vị ngọt. Nhưng thật ra thì những 
mùi vị bổ xung cho nhau và khiến 
cho cuộc sống của bạn thêm phong 
phú. Nếu những trái ổi, lê và khóm 
mà thiếu một chút vị chua, thì chúng 
sẽ không còn ngon nữa. Cũng vậy, vị 
cay của những trái ớt mà người ta hay 
sợ, lại khiến cho hương vị của tô phở 
thêm đậm đà. Điều đáng tiếc là nhiều 

khi bạn ăn vội vàng và có thể chỉ để 
lấy no, cho nên ít khi nào bạn cảm 
thấy hạnh phúc trong bữa ăn. Nhưng 
nếu bạn biết tạ ơn Đấng Tạo Hóa đã 
sắm sẵn cho bạn tất cả những thức ăn 
đó, thì bạn sẽ thấy càng ngon hơn 
mỗi khi được nếm chúng. Bạn sẽ thấy 
những miếng bánh mì cũng ngon 
ngọt, những hớp canh chua thật 
tuyệt vời và những miếng bánh ngọt 
cũng khiến cho bạn tràn trề hạnh 
phúc. Nói chung là bạn nhận được 
phước hạnh về cả thân thể, tâm hồn 
và tâm linh qua những thức ăn trong 
cuộc sống.
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
được nếm những hương vị tuyệt vời 
của cây trái và hàng ngàn thức ăn 
khác trong thế giới mà Đấng Tạo Hóa 
đã ban cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi đã 
được tha thứ tội lỗi?
Đó là một món nợ mà không ai muốn 
nghĩ tới và cũng không ai có thể trả 
được để làm sạch lòng mình. Khi còn 
nhỏ bạn biết rằng mình đã phạm rất 
nhiều tội lỗi, nhưng mỗi ngày bạn cứ 
phạm tội nhiều hơn mà cũng không 
biết mình phải làm thế nào? Khi đã 
bắt đầu trưởng thành, bạn mới thấy ở 
trong mình có những ý tưởng rất xấu 
xa, mà nếu có ai biết tới thì họ sẽ 
không bao giờ dám làm quen với 
bạn. Bạn bèn tìm cách đi tìm các niềm 
vui qua những tiếng cười nói ồn ào, 
để rồi khi tiệc tàn thì bạn mới cảm 
biết sự trống vắng của nó cho đến tận 
xương tủy. Nói chung, bạn không bao 
giờ cảm thấy thật sự thỏa lòng với 
chính mình, nhưng cũng không biết 
phải làm sao? 
Nhưng tới một ngày kia, bạn nghe 

nói rằng có một Đấng đã gánh thay 
tội lỗi cho bạn, đã khiến cho lòng bạn 
tan vỡ và nhìn thấy mình là một tội 
nhân nhơ nhớp ở trước mặt Ngài. Ban 
đầu thì bạn không muốn đến với 
Ngài vì sợ sẽ mất đi thế gian cùng với 
những thú vui của nó. Nhưng khi 
không còn chạy trốn Chúa nữa, bạn 
mới thành thật nói với Ngài rằng 
mình muốn tiếp rước Ngài bước vào 
lòng mình. Lập tức, những tội lỗi 
trong quá khứ của bạn được rửa sạch 
và một sự bình an tràn vào lòng bạn 
để thay thế cho khoảng 
trống ấy. Kể từ lúc đó, bạn 
trở thành một con người tự 
do, tự do khỏi những sự 
ràng buộc của tội lỗi. Bạn 
cảm thấy mình có thể yêu 
thương mọi người và cảm 
thông cho những lỗi lầm 
của họ, vì họ cũng giống 
như chính mình ngày xưa 
vậy …
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
đã được tha thứ tội lỗi, là một món 
quà vô giá để làm sạch lòng mình, mà 
chưa một con người nào có thể ban 
cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi biết 
mình đã có được sự sống đời đời?
Đó là sự sống mà thế giới nầy đã đi 
tìm từ hằng ngàn năm qua, nhưng 
chưa bao giờ gặp được. Những vị 
hoàng đế xa xưa đã bỏ ra bao nhiêu 
tài sản, đã sai người đi khắp mọi nơi, 
đã huy động hằng ngàn nô-lệ để xây 
Kim-tự-tháp và chuẩn bị đời sau cho 
mình, nhưng họ chưa bao giờ đụng 
tới được sự sống đời đời. Chính bạn 
cũng đã từng mơ ước tới sự sống ấy 

khi còn nhỏ, nhưng cũng không biết 
phải đi tìm nó ở đâu? Dù vậy, bạn đã 
có được sự sống ấy ngay trong đời 
nầy, khi quì gối nơi chân thập tự giá 
của Chúa và tiếp nhận Ngài vào lòng 
mình. Sự sống ấy đã đổi mới cuộc đời 
bạn mỗi ngày, nên bạn đã được sống 
những ngày của trời ở trên đất. Sự 
sống ấy đã nối liền những lời cầu 
nguyện của bạn với Thiên-đàng, nên 
bạn có thể nói chuyện với Chúa 
không thôi, mà không hề cảm thấy 
mỏi mệt hay buồn ngủ. Sự sống ấy đã 

khiến cho các thiên-sứ 
luôn bao phủ ở xung 
quanh bạn, để giúp đỡ 
bạn chiến thắng những 
thử thách ở giữa thế gian. 
Sự sống ấy sẽ được hiển lộ 
một cách trọn vẹn, khi bạn 
nhìn thấy Chúa tái lâm 
trong một ngày gần đây, 
và cùng với các thánh đồ 

được sống mãi mãi trên Thiên-đàng, 
là thế giới của ánh sáng và tình yêu 
thương. Như vậy, bạn không thỏa 
lòng sao khi mình đã nhận được sự 
sống đời đời?
Hãy quì gối xuống và nói với Chúa 
một cách tha thiết rằng: “Lạy Chúa, 
con thỏa lòng về mọi sự ban cho của 
Ngài trên cuộc đời con! Từ ánh sáng 
mặt trời, cho tới không khí, cho tới 
nước lã, cho tới những cây trái, cho 
tới sự tha tội và sự sống đời đời trên 
Thiên-đàng, trong Đức Chúa 
Jêsus-Christ.” A-men.

(Từ: songdaoonline.com)

 

Thu qua, đông về, xuân lại đến...
 Trong bầu không khí ấm áp của mùa 
xuân, cùng chút se lạnh của dư âm 
mùa đông, mọi người dường như 
bận bịu, tất bật hơn với công việc của 
mình. Nào người mua, kẻ bán tấp 
nập chen chân nhau. Đâu đó xa xa có 
giọng rao lảnh lót của những người 
bán đồ la, tiếng cười vui, ríu rít của trẻ 
thơ cùng với mẹ đi chợ, tiếng mời 
chào của những cô chú bán hoa, 
cùng những lời mời khe khẽ của 
những người bán vé số...
 Tôi nhìn thấy trên gương mặt mỗi 
người có những nụ cười khác nhau, 
người thì họ cười rất tươi và họ đang 
mong chờ điều gì đó tốt đẹp sẽ đến 
với họ trong năm mới, nhưng cũng 
có những người cố gắng gượng cười 
để che đậy những nỗi lo sâu kín 
trong lòng họ...
 Sau giờ nhóm với Hội Thánh, tôi 
cùng những em thiếu niên đi thông 
công với nhau tại một quán ăn gần 
bên khu chợ mà tôi vừa nói. Các em 
rất hồ hởi, vui vẻ kể nhau nghe 
những chuyện ở trường, ở lớp trong 
buổi liên hoan tất niên vừa qua. Các 
em cũng nêu ra những dự tính cho 
sự học hành của mình trong tương 

lai và không quên cầu nguyện cho 
những điều đó, nhờ những anh chị và 
các bạn cùng trang lứa cầu thay cho 
nhau. Tôi nhìn thấy đức tin của các 
em nơi Chúa, tôi tin rằng Chúa sẽ 
giúp các em thực hiện được điều 
lòng mình ao ước trong Thánh ý tốt 
lành của Ngài.
 Chúng tôi đang thao thao nói 
chuyện vui vẻ với nhau, mắt tôi nhìn 
ra ngoài quán thì thấy có một chị 
bước vào quán, ngồi chung bàn với 
tôi vì quán đã hết chổ. Chị ngồi 
xuống trong sự mệt mỏi của thể xác 
không toàn vẹn cùng sấp vé số trên 
tay và gương mặt đầy vẻ lo lắng. Chị 
cởi chiếc nón tai bèo trên đầu mình 
xuống, ngước lên nhìn tôi và miệng 
chị nở nụ cười đầy lo lắng. Chị có một 
gương mặt đầy phúc hậu và không 
có gì gọi là khắc khổ. Tôi nhìn chị 
trong sự đầy thông cảm và hỏi thăm 
chị:
- Sáng giờ bán được không chị?
Chị vừa cười, vừa trả lời tôi:
- Chậm quá cưng ơi.
Khi tôi nghe chị trả lời trong giọng 
buồn bã khiến tôi cũng thắt lòng 
mình lại:
- Sao vậy chị, mà mọi hôm giờ này chị 
bán hết chưa hay vẫn còn?
- Mọi  hôm thì giờ này chị bán hết rồi, 
nếu còn thì chỉ vài tờ thôi em à!
Dường như thấu hiểu điều gì đó 
trong chị, nên tôi tranh thủ khi chị 
vừa ăn thì tôi vừa tìm hiểu sâu về chị:
- Chị bán vé số lâu chưa hay chỉ mới 
đây thôi?
Chị không lấy làm khó chịu khi vừa 

ăn, vừa trả lời tôi:
- Lâu rồi em.
- Dạ, mà gia đình chị đông anh chị 
em gì không?
- Cũng có ba người thôi cưng, nhưng 
vì gia đình nghèo khó nên đi làm ăn 
xa hết, chỉ còn chị ở đây bán vé số 
nuôi con và mẹ chị.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì thấy chị 
trong bệnh tật còn gánh vác gia 
đình, tôi tiếp tục hỏi chị trong lo lắng, 
phập phồng vì sợ chạm tự ái của chị:
- Chị ơi! chị có cảm thấy khó chịu hay 
phiền vì những câu hỏi của em 
không. Nếu có thì cho em xin lỗi vì đã 
xen vào đời tư của chị
- Không đâu em, chị rất vui vì có 
người hỏi thăm về chị, chứ chị thấy ở 
xã hội bây giờ họ phân chia nhau dữ 
lắm, với lại việc bán vé số của chị là 
việc làm thấp kém, không ai để ý, 
không ai quan tâm, không ai thích 
nói chuyện và khi họ mua vé số thì họ 
cũng không thèm nhìn mặt người 
bán nữa, huống hồ gì mà nói chuyện 
hả em.
Đầu tôi vừa gật, mắt tôi vừa nhìn chị, 
cảm thương chị và dường như tôi có 
cảm giác Chúa Thánh Linh đang 
mách bảo với tôi điều gì đối với 
người nữ này. Ngay lúc đó, lòng tôi 
cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh ban 
cho tôi có được sự can đảm, dạn dĩ để 
nói về Chúa cho người nữ này và 
Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi ôn tồn tiếp 
tục hỏi chị:
- Vậy chị có gia đình năm chị bao 
nhiêu tuổi ạ?
- Chị có gia đình năm hai mươi bảy 
tuổi, anh ấy cũng bị khuyết tật đôi 
chân như chị.
- Mà anh chị vô tình gặp nhau hay có 

người quen giới thiệu cho anh chị?
Dường như hỏi đúng vào điểm yếu 
của chị, nên mặt chị đỏ lên, miệng 
chị cười bẽn lẽn và đáp lời tôi:
- Không ai làm mai cả em à, khi chị đi 
đến nơi lãnh vé số để bán thì chị vô 
tình gặp anh cũng đi lãnh vé số như 
chị. Sau những lần gặp nhau như vậy 
thì có tình cảm, rồi anh hẹn chị đi 
uống nước, dần dần hai người quen 
biết và đến với nhau, sống với nhau 
chung một mái nhà.
- Vậy mẹ chị có la hay phản đối gì 
không?
- Có chứ em! mẹ chị la nhiều lắm, vì 
chị mang bệnh tật, rồi lấy chồng 
cũng bị tật như chị, nên mẹ sợ rằng 
chị phải gánh nặng thêm. Nhưng bà 
không phản đối, bà chỉ kêu chị suy 
nghĩ kỹ trước khi quyết định, và 
quyết định của chị là chị đồng ý đến 
với ảnh.
- Vậy hôn lễ tổ chức bên gia đình chị 
hay bên gia đình ảnh?
- Tổ chức bên gia đình ảnh để hai nhà 
gặp nhau thôi em. Vì gia đình hai bên 
đều nghèo, nên anh chị đến với nhau 
chỉ trong hình thức sơ sài.
Tôi thấy mắt chị dường như rươm 
rướm lệ, tôi vuốt vai, an ủi chị:
- Thôi chị đừng buồn, chuyện gì qua 
cho nó qua đi, mà sao anh chị không 
kiếm việc làm khác đỡ cực hơn, chứ 
em thấy việc này dầm mưa, dãi nắng 
mà bán cũng không được bao nhiêu 
cả.
- Việc gì bây giờ hở em,không bằng 
cấp trong tay, sức khỏe không tốt mà 
lại bị tật nữa thì đâu có ai dám nhận 
đâu em.
Lúc này tôi chợt nhớ đến một cô 
trong Hội Thánh sẵn sàng tạo điều 

kiện và giúp đỡ cho những người 
khuyết tật có việc làm ổn định để 
kiếm thu nhập cho cuộc sống, nên 
tôi giới thiệu với chị:
- Chị ơi, em là người đạo Tin Lành, 
thấy hoàn cảnh chị khó khăn quá, em 
có quen cô kia giúp đỡ cho những 
người khuyết tật có công việc làm ổn 
định, thu nhập tương đối để lo cho 
cuộc sống, chị có muốn kiếm việc 
khác không, em sẽ giới thiệu chị với 
cô ấy.
Chị tròn xoe đôi mắt  nhìn tôi và hỏi:
- Vậy sao, hèn chi nãy giờ chị nói 
chuyện với em, chị thấy em có điều gì 
là lạ đối với những người mà chị đã 
tiếp xúc.
- Lạ như thế nào hả chị, em cũng thấy 
bình thường mà.
- Chị thấy qua cách nói chuyện của 
em có sự thông cảm những người 
khuyết tật như chị, có tình yêu 
thương, mà những người đạo Tin 
Lành ai cũng vậy hả em?
Tôi cười nhẹ nhàng với chị và tôi biết 
rằng đây là cơ hội để tôi nói về Chúa 
cho chị, tôi cũng không quên cầu 
nguyện xin Chúa Thánh Linh đặt Lời 
Ngài trong miệng tôi và hướng dẫn 
cho tôi những điều tôi phải nói với 
chị trong lúc này:
- Dạ, em cám ơn chị, nhưng để hiểu 
một người thì mình phải đứng vào vị 
trí của người đó chị à! em cũng 
không hay gì đâu chị, vì đôi chân em 
cũng đi yếu do tai nạn xe nên em mới 
biết được những người khuyết tật họ 
đang cần gì và lo lắng điều gì. Nhưng 
cũng nhờ tai nạn này mà em mới 
nhận biết được sự hiện diện của 
Thương Đế trên cuộc đời em. Ngài đã 
cứu em từ một người chết thuộc linh 

lẫn thuộc thể mà nay trở nên sống, 
Ngài sửa đổi em và làm em trở nên 
mới bởi hồng ân Thiên Thượng của 
Ngài, em đang sống thỏa vui trong 
ơn Ngài, em nghĩ rằng trong cuộc 
gặp mặt này thì cũng do ý muốn tốt 
lành của Ngài dành cho em với chị, 
chị có muốn biết về Đấng mà em nói 
với chị nãy giờ không?
- Chị nghe em nói mà trong lòng chị 
xốn xang hẳn lên, nhưng bây giờ chị 
không có thời gian em à. 
- Dạ, không sao đâu chị, khi nào chị 
có thời gian thì em mời chị đến Hội 
Thánh để nghe về Đấng mà em nói 
với chị, sẵn đó em giới thiệu với chị 
cô mà em nói với chị ban nãy.
- Mà em muốn mời chị đến  Hội 
Thánh nào, chứ Hội Thánh Nguyễn 
Trãi thì chị đã đến rồi.
Ngạc nhiên tôi nhìn chị và hỏi:
- Dạ, em tính mời chị đến Hội Thánh 
mà chị vừa nói đó, mà chị đã từng 
đến Hội Thánh này rồi à?
Chị cũng thiệt tình trả lời tôi:
- Có rồi em, chị cũng được một cô 
gần nhà thấy hoàn cảnh của chị nên 
cô giúp đỡ và giới thiệu về Đấng 
Nhân Từ gì đó mà em nói với chị nãy 
giờ. Cô mời chị đến Hội Thánh vào tối 
thứ bảy là lễ truyền giảng.  Khi chị 
đến thì được mọi người tiếp đón, 
giúp đỡ đưa chị vào ghế ngồi, họ rất 
tử tế. Khi nghe giảng về Đấng đó thì 
cô ấy ngồi kế bên giải thích cho chị 
hiểu và khi kết thúc bài giảng thì 
người đứng giảng có kêu gọi lên để 
tuyên xưng đức tin gì đó.  Ngay lúc 
đó, lòng chị được đụng chạm có điều 
gì đó thôi thúc chị, chị muốn lắm em, 
nhưng khi chị nghĩ về gia đình, về 
hoàn cảnh của chị thì chị không dám 

làm điều đó và dường như cô ngồi 
với chị thấu hiểu được điều đó nên cô 
nói với chị "Hãy buông bỏ mọi sự mà 
quay về bên Đấng yêu thương, Ngài 
sẽ chu cấp và lo liệu cho con,  bình an 
nha con và con hãy làm theo điều mà 
lòng con mách bảo". Nhưng rồi chị đã 
bỏ mất cơ hội đó. Cô ấy còn giới thiệu 
cho chị công việc làm khác nữa, chị 
cũng đi làm một thời gian, trong 
khoảng thời gian đó thì chị cũng có đi 
nhóm, được nghe giảng về Đấng yêu 
thương, nhưng chị chưa dám buông 
bỏ những gì mình đang nắm để quỳ 
gối cầu nguyện, xưng tội và tuyên 
xưng đức tin của mình.
- Vậy bây giờ chị còn đi nhóm không?
- Hết rồi em, vì khi chị đi làm nơi cô ấy 
giới thiệu thì mức lương không bằng 
so với lúc chị đi bán vé số, mà cũng 
không đủ cho chị lo chi tiêu trong gia 
đình nữa, nên chị ngưng công việc đó 
mà quay về với việc bán vé số của chị.
- Thế chị có suy nghĩ một ngày nào đó 
chị sẽ buông bỏ mọi sự mà quay về 
bên Đấng yêu thương mà chị nói với 
em và cầu nguyện tuyên xưng đức tin 
mình không?
- Có! chị hy vọng ngày ấy đến với chị 
không xa, nhưng không phải là lúc 
này em à.
- Sao vậy chị?
- Cũng như chị nói với em về cô mà 
giúp đỡ chị, cô ấy thường xuyên đến 
nhà thăm, giúp đỡ gia đình chị và cô 
cũng khuyên chị nên tin vào Đấng 
Toàn Năng, Ngài sẽ chu cấp, lo liệu 
cho những ai tin cậy và nương náu 
mình nơi Ngài. Cô cũng khuyên chị 
nên bỏ nghề bán vé số mà đi làm 
công việc cô giới thiệu cho chị, vì 
người chủ công việc mà cô giới thiệu 

cũng là Cơ Đốc nhân nên họ sẽ thông 
cảm cho hoàn cảnh của chị. Cô cứ 
bảo chị yên tâm mà quay về thờ 
phượng Đức Chúa Trời.
- Vậy chị nghĩ sao về những điều cô 
nói?
- Chị suy nghĩ rất nhiều, nhưng chị đã 
làm cho cô thất vọng.
Khi nói câu này ra thì giọt lệ chảy dài 
trên má chị, tôi thấy được trong giọt 
lệ đó chứa đựng biết bao hy vọng; hy 
vọng buông bỏ mọi sự mà đi đến Hội 
Thánh nghe giảng về Ông Trời một 
cách rõ hơn, hy vọng được quỳ gối 
tuyên xưng đức tin với Đấng Tạo 
Dựng nên mình, hy vọng thoát khỏi 
bệnh tật để không còn lo lắng nữa...
Chị vội lau nước mắt, chống cây nạn 
mà nó đồng hành cùng chị bấy lâu 
nay, chị đứng lên và nói với tôi:
- Thôi, chị em mình hẹn dịp khác nói 
chuyện tiếp em nha, chị phải tranh 
thủ đi bán nữa không thôi là đến giờ 
xổ đó em.
- Dạ, chị đi bán đi, nhưng chị cũng sắp 
xếp công việc đi nhà thờ nghe giảng 
chị nha!
- Chị chưa biết nữa em, nhưng chị 
cũng hy vọng làm được điều đó. 
Chào em!
Chị chống nạn đi ra chiếc xe đạp 
được dựng phía trước quán, leo lên 
và đạp đi, tiếp tục cuộc mưu sinh của 
mình, bỏ lại sau lưng biết bao hy 
vọng. Tôi nhìn theo chị mà không 
biết giúp gì cho chị hơn là cầu 
nguyện cho chị, xin Chúa thương xót, 
che chở và giúp chị nhận biết được sự 
hiện diện của Ngài trên cuộc đời chị, 
để chị sẵn sàng buông bỏ mọi sự mà 
quay về tuyên xưng đức tin của mình 
và thờ phượng Đấng luôn yêu 

Hồn linh hỡi sao sầu vương vấn mãi ?
Kiếp đi hoang chưa đứt cánh ngừng bay

Lá vàng rơi, mưa phủ ướt đôi vai
Ôi mưa gió trần ai vùi kiếp khổ

Bã lợi danh buông mình trong quá độ
Mà lợi nào đem phước lạc mai sau ?

Tiền của nhiều, lao khổ chất chồng cao
Bao danh lợi trần gian như chiếc bóng

Kiếp phù du như biển gầm nổi sóng
Lênh đênh trôi, trôi mãi biết đâu bờ
Tấm thân tàn như chiếc bách bơ vơ

Ðời vô nghĩa không còn đâu bấu víu

Tôi ngước mắt nhìn trời cao ngát dịu
Bỏ đi hoang về với Chúa Giê Xu

Dưới chân Ngài tôi trút đổ tâm tư
Ăn năn tội cúi xin Ngài tha thứ

Ngay từ đó hồn linh tràn ân tứ
Chúa xót thương sầu muôn kiếp tiêu tan

Ðời thắm tươi như nắng dọi ngập tràn
Trong tay Chúa đời tôi giờ có nghĩa.

Đời 
Tôi 
Giờ 
Có 

Nghĩa

MS Đuốc Thiêng

Bạn Không Thỏa Lòng Sao?
Trần Minh Mẫn

thương chị.
 "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho 
Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em"
Phải! Chúa luôn thành tín, vì Ngài 
không thể từ chối mình. Điều Ngài đã 
nói thì Ngài sẽ làm, điều Ngài đã phán 
thì Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm.
Khi tôi viết bài viết này, mặc dù kết 
quả chưa được trọn vẹn, nhưng lòng 
tôi vẫn luôn mong muốn nơi chị, một 
ngày không xa tôi và chị được gặp 

nhau trong Hội Thánh, cùng nhau thờ 
phượng, chúc tôn danh Chúa Chí cao.
Trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn 
tìm kiếm những lối thoát cho riêng 
mình, nhưng chỉ có một lối thoát duy 
nhất chính là Chúa, Đấng bày tỏ cho 
chúng ta lối thoát đó và Ngài sẽ mở 
đường cho chúng ta ra khỏi, tuy 
nhiên, quyết định vẫn thuộc về 
chúng ta.
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Bạn không thỏa lòng 
sao? Khi có được cuộc 
sống trong thế giới 
nầy?
Đương nhiên là ai cũng 
muốn sống chứ không 
có ai mà lại muốn chết. 
Nhưng thông thường 
thì người ta lại vô tình 
đối với cuộc sống và chỉ 
cảm thấy nó là quí giá khi sắp phải 
đánh mất nó. Một người bạn của tôi 
trong đoàn làm phim Việt nam đã có 
lần bị lật xe trên một cây cầu nhỏ và 
khi nó sắp rớt xuống suối thì lại bị 
móc dính vào thành cầu. Tất cả mọi 
người đều hét lên và xanh mặt, bởi vì 
chỉ cần một rung động vừa phải cũng 
có thể làm cho chiếc xe đang lơ lửng 
đó bị rơi xuống thung lũng. May mắn 
thay là từng người một đã mở cửa sổ 
và lần-lượt bò ra khỏi chiếc xe ấy trên 
thành cầu. Tôi hỏi: “Anh thấy gì khi đã 
thoát ra khỏi chiếc xe đó?” Và anh ấy 
đã trả lời: “Cuộc sống, cuộc sống thật 
tuyệt vời! Tôi nhìn thấy từng cành cây 
hoặc ngọn cỏ cũng đều xinh đẹp. 
Chưa bao giờ tôi lại nhìn thấy cuộc 
sống đẹp như thế!” Đúng là như vậy, 
khi đã thoát khỏi cái chết, một cái 
chết sau hằng giờ căng thẳng và sợ 
hãi tột cùng, thì người ấy đã khám 
phá ra được vẻ đẹp của cuộc sống. 
Thật ra thì cuộc sống vẫn luôn tươi 
đẹp ở xung quanh chúng ta qua cõi 
thiên nhiên, mà trong đó có ánh 
sáng, không khí, nước uống và hằng 

trăm thức ăn mà Đấng 
Tạo Hóa đã ban cho cả 
thế giới. 
Như vậy bạn không 
thỏa lòng sao khi có 
được cuộc sống của 
một con người giữa 
thế giới xinh đẹp nầy?
           
Bạn không thỏa lòng 

sao? Khi mỗi ngày nhìn thấy ánh 
sáng mặt trời?
Hãy cứ tưởng tượng xem, nếu có một 
ngày nào đó mà mặt trời không chiếu 
sáng nữa, thì bạn sẽ nhìn thấy gì ở 
xung quanh mình? Một màn tối đen 
bao trùm quả địa cầu và ngay cả mặt 
trăng cũng không chiếu sáng nữa. 
Bầu trời luôn đắm chìm trong bóng 
đêm và bạn sẽ chẳng còn biết ban 
ngày là gì nữa. Khi ấy sẽ chỉ có một 
mùa Đông lạnh lẽo bao trùm quả địa 
cầu từ ngày nầy qua tháng khác và 
khiến cho muôn vật cũng chết dần 
trong băng giá. Bạn cũng sẽ không 
bao giờ còn nhìn thấy mây trời, 
không còn nhìn thấy những màu sắc 
rực rỡ của mây vào những buổi bình 
minh cũng như vào những lúc hoàng 
hôn. Bạn sẽ không còn nhìn thấy 
những cảnh đẹp của thiên nhiên 
hùng vĩ, những vườn hoa muôn màu 
rực rỡ, và ngay cả màu xanh tươi mát 
của những thảm cỏ mênh mông. Bạn 
cũng sẽ không còn nhìn thấy những 
tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá và làm 
ấm ngôi nhà của bạn vào mỗi buổi 

sớm mai …
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
mỗi ngày được nhìn thấy ánh sáng 
mặt trời?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi được 
hít thở bầu không khí của địa cầu?
Hãy cứ tưởng tượng 
xem nếu có một ngày 
nào đó mà bầu khí 
quyển của quả địa 
cầu bị cạn dần. Vì mặt 
trời không chiếu sáng 
cho nên khí ô-xy 
cũng không được tái 
tạo, và buồng phổi 
của bạn sẽ bị ngột 
ngạt vì không có đủ 
dưỡng khí. Muôn vật 
ở xung quanh bạn cũng sẽ bị rối loạn 
và tất cả đều chạy ngược chạy xuôi 
để tìm kiếm cho mình một bầu 
không khí dễ thở hơn. Nếu có ai bán 
không khí cho bạn, thì bạn cũng sẵn 
sàng mua, cho dù là mua bằng cả gia 
tài mà bạn đang có đi nữa, rồi sau đó 
sẽ tính tiếp… Nói chung là bạn sẽ 
không còn cảm thấy sự sảng khoái 
trong buồng phổi của mình nữa, và 
thậm chí bạn cũng sẽ không muốn 
cười, vì điều đó sẽ làm cạn thêm bầu 
không khí đang quá loãng ở xung 
quanh bạn. Sức khỏe của bạn sẽ bị 
suy giảm và mắt bạn sẽ mờ dần để 
không còn nhìn thấy rõ cảnh thiên 
nhiên cũng đang héo tàn ở xung 
quanh bạn. Như vậy, bạn không thỏa 
lòng sao khi mỗi ngày được tự do hít 
thở bầu không khí trong lành mà 
không cần phải trả tiền? Bầu không 
khí ấy luôn luôn có đầy đủ dưỡng khí 
mà Đức Chúa Trời đã tái tạo cho bạn 
qua cây xanh và ánh sáng mặt trời. 

Bạn và những người mà mình thương 
yêu có thể hít thở bầu không khí ấy 
cho đến trọn đời mà vẫn chưa hết … 
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi được 
uống một hớp nước lã?

Hãy cứ tưởng tượng 
xem nếu bạn đang đi 
lạc ở giữa sa mạc và 
sắp chết vì khát, thì 
bạn ao ước có được 
điều gì nhất? Không 
phải là những tiện 
nghi cao cấp của cuộc 
sống hoặc những món 
nữ trang đắt tiền, mà 
đơn giản chỉ là nước. 
Vâng, nước lã! Bạn có 

biết rằng nếu thiếu nước lã thì sẽ 
không có sự sống, và thậm chí cũng 
sẽ không còn sự sống trên hành tinh 
nầy, không? Không một điều gì trên 
thế giới nầy có thể thay thế cho nước 
lã để duy trì sự sống của bạn và muôn 
vật. Nếu có một năm nào đó mà trời 
không mưa, khiến cho những thác 
nước ngừng chảy và những sông hồ 
bị cạn nước, thì cả thế giới sẽ thấy 
rằng nước lã là cực kỳ quí giá như thế 
nào. 
Nhưng Đấng Tạo-Hóa đã sắm sẵn cho 
chúng ta một nguồn nước lã mênh 
mông không những để uống, mà còn 
để tắm rửa, nấu nướng, giặt giũ và 
thậm chí còn để giải trí nữa. Phải 
chăng vì bạn đã được Đức Chúa Trời 
ban cho quá nhiều, nên bạn đã quên 
mất đi rằng một hớp nước lã là quí 
giá như thế nào sao? Một người bạn 
của tôi đã từng bị bệnh mà bác sĩ 
không tìm ra được nguyên nhân. 
Nhưng sau khi đã thẩm vấn anh đầy 

đủ, vị bác sĩ bèn nói rằng: “Hãy ngưng 
uống Coca và Pepsi mà chỉ uống 
nước, anh sẽ hết bịnh.” Quả thật, sau 
đó anh đã hết bịnh chỉ vì uống lại 
nước lã như khi trước. 
Hãy uống một hớp nước lã với tấm 
lòng tạ ơn Đấng Tạo-Hóa, bạn sẽ thấy 
rằng nó ngon và ngọt mà bạn chưa 
bao giờ biết tới. Như vậy, bạn không 
thỏa lòng sao khi được sống trong 
một thế giới có dư thừa những nguồn 
nước mà Đấng Tạo-Hóa đã sắm sẵn 
cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi nếm 
được những vị ngon ngọt của cây 
trái?

Bạn có biết rằng tới một ngày nào đó 
thì lưỡi của bạn sẽ không còn nhận ra 
được một mùi vị nào nữa không? Khi 
ấy thì những thức ăn sẽ giống như 
sạn hay cát trong miệng và cuộc sống 
của bạn sẽ chỉ còn ý nghĩa với những 
kỷ niệm và niềm vui trong tâm linh 
mà thôi. Nhưng giờ đây bạn có thể 
cảm nhận được tất cả những hương 
vị thì thật là tuyệt vời. Thông thường 
thì người ta chỉ thích những trái cây 
có vị ngọt. Nhưng thật ra thì những 
mùi vị bổ xung cho nhau và khiến 
cho cuộc sống của bạn thêm phong 
phú. Nếu những trái ổi, lê và khóm 
mà thiếu một chút vị chua, thì chúng 
sẽ không còn ngon nữa. Cũng vậy, vị 
cay của những trái ớt mà người ta hay 
sợ, lại khiến cho hương vị của tô phở 
thêm đậm đà. Điều đáng tiếc là nhiều 

khi bạn ăn vội vàng và có thể chỉ để 
lấy no, cho nên ít khi nào bạn cảm 
thấy hạnh phúc trong bữa ăn. Nhưng 
nếu bạn biết tạ ơn Đấng Tạo Hóa đã 
sắm sẵn cho bạn tất cả những thức ăn 
đó, thì bạn sẽ thấy càng ngon hơn 
mỗi khi được nếm chúng. Bạn sẽ thấy 
những miếng bánh mì cũng ngon 
ngọt, những hớp canh chua thật 
tuyệt vời và những miếng bánh ngọt 
cũng khiến cho bạn tràn trề hạnh 
phúc. Nói chung là bạn nhận được 
phước hạnh về cả thân thể, tâm hồn 
và tâm linh qua những thức ăn trong 
cuộc sống.
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
được nếm những hương vị tuyệt vời 
của cây trái và hàng ngàn thức ăn 
khác trong thế giới mà Đấng Tạo Hóa 
đã ban cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi đã 
được tha thứ tội lỗi?
Đó là một món nợ mà không ai muốn 
nghĩ tới và cũng không ai có thể trả 
được để làm sạch lòng mình. Khi còn 
nhỏ bạn biết rằng mình đã phạm rất 
nhiều tội lỗi, nhưng mỗi ngày bạn cứ 
phạm tội nhiều hơn mà cũng không 
biết mình phải làm thế nào? Khi đã 
bắt đầu trưởng thành, bạn mới thấy ở 
trong mình có những ý tưởng rất xấu 
xa, mà nếu có ai biết tới thì họ sẽ 
không bao giờ dám làm quen với 
bạn. Bạn bèn tìm cách đi tìm các niềm 
vui qua những tiếng cười nói ồn ào, 
để rồi khi tiệc tàn thì bạn mới cảm 
biết sự trống vắng của nó cho đến tận 
xương tủy. Nói chung, bạn không bao 
giờ cảm thấy thật sự thỏa lòng với 
chính mình, nhưng cũng không biết 
phải làm sao? 
Nhưng tới một ngày kia, bạn nghe 

nói rằng có một Đấng đã gánh thay 
tội lỗi cho bạn, đã khiến cho lòng bạn 
tan vỡ và nhìn thấy mình là một tội 
nhân nhơ nhớp ở trước mặt Ngài. Ban 
đầu thì bạn không muốn đến với 
Ngài vì sợ sẽ mất đi thế gian cùng với 
những thú vui của nó. Nhưng khi 
không còn chạy trốn Chúa nữa, bạn 
mới thành thật nói với Ngài rằng 
mình muốn tiếp rước Ngài bước vào 
lòng mình. Lập tức, những tội lỗi 
trong quá khứ của bạn được rửa sạch 
và một sự bình an tràn vào lòng bạn 
để thay thế cho khoảng 
trống ấy. Kể từ lúc đó, bạn 
trở thành một con người tự 
do, tự do khỏi những sự 
ràng buộc của tội lỗi. Bạn 
cảm thấy mình có thể yêu 
thương mọi người và cảm 
thông cho những lỗi lầm 
của họ, vì họ cũng giống 
như chính mình ngày xưa 
vậy …
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
đã được tha thứ tội lỗi, là một món 
quà vô giá để làm sạch lòng mình, mà 
chưa một con người nào có thể ban 
cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi biết 
mình đã có được sự sống đời đời?
Đó là sự sống mà thế giới nầy đã đi 
tìm từ hằng ngàn năm qua, nhưng 
chưa bao giờ gặp được. Những vị 
hoàng đế xa xưa đã bỏ ra bao nhiêu 
tài sản, đã sai người đi khắp mọi nơi, 
đã huy động hằng ngàn nô-lệ để xây 
Kim-tự-tháp và chuẩn bị đời sau cho 
mình, nhưng họ chưa bao giờ đụng 
tới được sự sống đời đời. Chính bạn 
cũng đã từng mơ ước tới sự sống ấy 

khi còn nhỏ, nhưng cũng không biết 
phải đi tìm nó ở đâu? Dù vậy, bạn đã 
có được sự sống ấy ngay trong đời 
nầy, khi quì gối nơi chân thập tự giá 
của Chúa và tiếp nhận Ngài vào lòng 
mình. Sự sống ấy đã đổi mới cuộc đời 
bạn mỗi ngày, nên bạn đã được sống 
những ngày của trời ở trên đất. Sự 
sống ấy đã nối liền những lời cầu 
nguyện của bạn với Thiên-đàng, nên 
bạn có thể nói chuyện với Chúa 
không thôi, mà không hề cảm thấy 
mỏi mệt hay buồn ngủ. Sự sống ấy đã 

khiến cho các thiên-sứ 
luôn bao phủ ở xung 
quanh bạn, để giúp đỡ 
bạn chiến thắng những 
thử thách ở giữa thế gian. 
Sự sống ấy sẽ được hiển lộ 
một cách trọn vẹn, khi bạn 
nhìn thấy Chúa tái lâm 
trong một ngày gần đây, 
và cùng với các thánh đồ 

được sống mãi mãi trên Thiên-đàng, 
là thế giới của ánh sáng và tình yêu 
thương. Như vậy, bạn không thỏa 
lòng sao khi mình đã nhận được sự 
sống đời đời?
Hãy quì gối xuống và nói với Chúa 
một cách tha thiết rằng: “Lạy Chúa, 
con thỏa lòng về mọi sự ban cho của 
Ngài trên cuộc đời con! Từ ánh sáng 
mặt trời, cho tới không khí, cho tới 
nước lã, cho tới những cây trái, cho 
tới sự tha tội và sự sống đời đời trên 
Thiên-đàng, trong Đức Chúa 
Jêsus-Christ.” A-men.

(Từ: songdaoonline.com)

 

Thu qua, đông về, xuân lại đến...
 Trong bầu không khí ấm áp của mùa 
xuân, cùng chút se lạnh của dư âm 
mùa đông, mọi người dường như 
bận bịu, tất bật hơn với công việc của 
mình. Nào người mua, kẻ bán tấp 
nập chen chân nhau. Đâu đó xa xa có 
giọng rao lảnh lót của những người 
bán đồ la, tiếng cười vui, ríu rít của trẻ 
thơ cùng với mẹ đi chợ, tiếng mời 
chào của những cô chú bán hoa, 
cùng những lời mời khe khẽ của 
những người bán vé số...
 Tôi nhìn thấy trên gương mặt mỗi 
người có những nụ cười khác nhau, 
người thì họ cười rất tươi và họ đang 
mong chờ điều gì đó tốt đẹp sẽ đến 
với họ trong năm mới, nhưng cũng 
có những người cố gắng gượng cười 
để che đậy những nỗi lo sâu kín 
trong lòng họ...
 Sau giờ nhóm với Hội Thánh, tôi 
cùng những em thiếu niên đi thông 
công với nhau tại một quán ăn gần 
bên khu chợ mà tôi vừa nói. Các em 
rất hồ hởi, vui vẻ kể nhau nghe 
những chuyện ở trường, ở lớp trong 
buổi liên hoan tất niên vừa qua. Các 
em cũng nêu ra những dự tính cho 
sự học hành của mình trong tương 

lai và không quên cầu nguyện cho 
những điều đó, nhờ những anh chị và 
các bạn cùng trang lứa cầu thay cho 
nhau. Tôi nhìn thấy đức tin của các 
em nơi Chúa, tôi tin rằng Chúa sẽ 
giúp các em thực hiện được điều 
lòng mình ao ước trong Thánh ý tốt 
lành của Ngài.
 Chúng tôi đang thao thao nói 
chuyện vui vẻ với nhau, mắt tôi nhìn 
ra ngoài quán thì thấy có một chị 
bước vào quán, ngồi chung bàn với 
tôi vì quán đã hết chổ. Chị ngồi 
xuống trong sự mệt mỏi của thể xác 
không toàn vẹn cùng sấp vé số trên 
tay và gương mặt đầy vẻ lo lắng. Chị 
cởi chiếc nón tai bèo trên đầu mình 
xuống, ngước lên nhìn tôi và miệng 
chị nở nụ cười đầy lo lắng. Chị có một 
gương mặt đầy phúc hậu và không 
có gì gọi là khắc khổ. Tôi nhìn chị 
trong sự đầy thông cảm và hỏi thăm 
chị:
- Sáng giờ bán được không chị?
Chị vừa cười, vừa trả lời tôi:
- Chậm quá cưng ơi.
Khi tôi nghe chị trả lời trong giọng 
buồn bã khiến tôi cũng thắt lòng 
mình lại:
- Sao vậy chị, mà mọi hôm giờ này chị 
bán hết chưa hay vẫn còn?
- Mọi  hôm thì giờ này chị bán hết rồi, 
nếu còn thì chỉ vài tờ thôi em à!
Dường như thấu hiểu điều gì đó 
trong chị, nên tôi tranh thủ khi chị 
vừa ăn thì tôi vừa tìm hiểu sâu về chị:
- Chị bán vé số lâu chưa hay chỉ mới 
đây thôi?
Chị không lấy làm khó chịu khi vừa 

ăn, vừa trả lời tôi:
- Lâu rồi em.
- Dạ, mà gia đình chị đông anh chị 
em gì không?
- Cũng có ba người thôi cưng, nhưng 
vì gia đình nghèo khó nên đi làm ăn 
xa hết, chỉ còn chị ở đây bán vé số 
nuôi con và mẹ chị.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì thấy chị 
trong bệnh tật còn gánh vác gia 
đình, tôi tiếp tục hỏi chị trong lo lắng, 
phập phồng vì sợ chạm tự ái của chị:
- Chị ơi! chị có cảm thấy khó chịu hay 
phiền vì những câu hỏi của em 
không. Nếu có thì cho em xin lỗi vì đã 
xen vào đời tư của chị
- Không đâu em, chị rất vui vì có 
người hỏi thăm về chị, chứ chị thấy ở 
xã hội bây giờ họ phân chia nhau dữ 
lắm, với lại việc bán vé số của chị là 
việc làm thấp kém, không ai để ý, 
không ai quan tâm, không ai thích 
nói chuyện và khi họ mua vé số thì họ 
cũng không thèm nhìn mặt người 
bán nữa, huống hồ gì mà nói chuyện 
hả em.
Đầu tôi vừa gật, mắt tôi vừa nhìn chị, 
cảm thương chị và dường như tôi có 
cảm giác Chúa Thánh Linh đang 
mách bảo với tôi điều gì đối với 
người nữ này. Ngay lúc đó, lòng tôi 
cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh ban 
cho tôi có được sự can đảm, dạn dĩ để 
nói về Chúa cho người nữ này và 
Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi ôn tồn tiếp 
tục hỏi chị:
- Vậy chị có gia đình năm chị bao 
nhiêu tuổi ạ?
- Chị có gia đình năm hai mươi bảy 
tuổi, anh ấy cũng bị khuyết tật đôi 
chân như chị.
- Mà anh chị vô tình gặp nhau hay có 

người quen giới thiệu cho anh chị?
Dường như hỏi đúng vào điểm yếu 
của chị, nên mặt chị đỏ lên, miệng 
chị cười bẽn lẽn và đáp lời tôi:
- Không ai làm mai cả em à, khi chị đi 
đến nơi lãnh vé số để bán thì chị vô 
tình gặp anh cũng đi lãnh vé số như 
chị. Sau những lần gặp nhau như vậy 
thì có tình cảm, rồi anh hẹn chị đi 
uống nước, dần dần hai người quen 
biết và đến với nhau, sống với nhau 
chung một mái nhà.
- Vậy mẹ chị có la hay phản đối gì 
không?
- Có chứ em! mẹ chị la nhiều lắm, vì 
chị mang bệnh tật, rồi lấy chồng 
cũng bị tật như chị, nên mẹ sợ rằng 
chị phải gánh nặng thêm. Nhưng bà 
không phản đối, bà chỉ kêu chị suy 
nghĩ kỹ trước khi quyết định, và 
quyết định của chị là chị đồng ý đến 
với ảnh.
- Vậy hôn lễ tổ chức bên gia đình chị 
hay bên gia đình ảnh?
- Tổ chức bên gia đình ảnh để hai nhà 
gặp nhau thôi em. Vì gia đình hai bên 
đều nghèo, nên anh chị đến với nhau 
chỉ trong hình thức sơ sài.
Tôi thấy mắt chị dường như rươm 
rướm lệ, tôi vuốt vai, an ủi chị:
- Thôi chị đừng buồn, chuyện gì qua 
cho nó qua đi, mà sao anh chị không 
kiếm việc làm khác đỡ cực hơn, chứ 
em thấy việc này dầm mưa, dãi nắng 
mà bán cũng không được bao nhiêu 
cả.
- Việc gì bây giờ hở em,không bằng 
cấp trong tay, sức khỏe không tốt mà 
lại bị tật nữa thì đâu có ai dám nhận 
đâu em.
Lúc này tôi chợt nhớ đến một cô 
trong Hội Thánh sẵn sàng tạo điều 

kiện và giúp đỡ cho những người 
khuyết tật có việc làm ổn định để 
kiếm thu nhập cho cuộc sống, nên 
tôi giới thiệu với chị:
- Chị ơi, em là người đạo Tin Lành, 
thấy hoàn cảnh chị khó khăn quá, em 
có quen cô kia giúp đỡ cho những 
người khuyết tật có công việc làm ổn 
định, thu nhập tương đối để lo cho 
cuộc sống, chị có muốn kiếm việc 
khác không, em sẽ giới thiệu chị với 
cô ấy.
Chị tròn xoe đôi mắt  nhìn tôi và hỏi:
- Vậy sao, hèn chi nãy giờ chị nói 
chuyện với em, chị thấy em có điều gì 
là lạ đối với những người mà chị đã 
tiếp xúc.
- Lạ như thế nào hả chị, em cũng thấy 
bình thường mà.
- Chị thấy qua cách nói chuyện của 
em có sự thông cảm những người 
khuyết tật như chị, có tình yêu 
thương, mà những người đạo Tin 
Lành ai cũng vậy hả em?
Tôi cười nhẹ nhàng với chị và tôi biết 
rằng đây là cơ hội để tôi nói về Chúa 
cho chị, tôi cũng không quên cầu 
nguyện xin Chúa Thánh Linh đặt Lời 
Ngài trong miệng tôi và hướng dẫn 
cho tôi những điều tôi phải nói với 
chị trong lúc này:
- Dạ, em cám ơn chị, nhưng để hiểu 
một người thì mình phải đứng vào vị 
trí của người đó chị à! em cũng 
không hay gì đâu chị, vì đôi chân em 
cũng đi yếu do tai nạn xe nên em mới 
biết được những người khuyết tật họ 
đang cần gì và lo lắng điều gì. Nhưng 
cũng nhờ tai nạn này mà em mới 
nhận biết được sự hiện diện của 
Thương Đế trên cuộc đời em. Ngài đã 
cứu em từ một người chết thuộc linh 

lẫn thuộc thể mà nay trở nên sống, 
Ngài sửa đổi em và làm em trở nên 
mới bởi hồng ân Thiên Thượng của 
Ngài, em đang sống thỏa vui trong 
ơn Ngài, em nghĩ rằng trong cuộc 
gặp mặt này thì cũng do ý muốn tốt 
lành của Ngài dành cho em với chị, 
chị có muốn biết về Đấng mà em nói 
với chị nãy giờ không?
- Chị nghe em nói mà trong lòng chị 
xốn xang hẳn lên, nhưng bây giờ chị 
không có thời gian em à. 
- Dạ, không sao đâu chị, khi nào chị 
có thời gian thì em mời chị đến Hội 
Thánh để nghe về Đấng mà em nói 
với chị, sẵn đó em giới thiệu với chị 
cô mà em nói với chị ban nãy.
- Mà em muốn mời chị đến  Hội 
Thánh nào, chứ Hội Thánh Nguyễn 
Trãi thì chị đã đến rồi.
Ngạc nhiên tôi nhìn chị và hỏi:
- Dạ, em tính mời chị đến Hội Thánh 
mà chị vừa nói đó, mà chị đã từng 
đến Hội Thánh này rồi à?
Chị cũng thiệt tình trả lời tôi:
- Có rồi em, chị cũng được một cô 
gần nhà thấy hoàn cảnh của chị nên 
cô giúp đỡ và giới thiệu về Đấng 
Nhân Từ gì đó mà em nói với chị nãy 
giờ. Cô mời chị đến Hội Thánh vào tối 
thứ bảy là lễ truyền giảng.  Khi chị 
đến thì được mọi người tiếp đón, 
giúp đỡ đưa chị vào ghế ngồi, họ rất 
tử tế. Khi nghe giảng về Đấng đó thì 
cô ấy ngồi kế bên giải thích cho chị 
hiểu và khi kết thúc bài giảng thì 
người đứng giảng có kêu gọi lên để 
tuyên xưng đức tin gì đó.  Ngay lúc 
đó, lòng chị được đụng chạm có điều 
gì đó thôi thúc chị, chị muốn lắm em, 
nhưng khi chị nghĩ về gia đình, về 
hoàn cảnh của chị thì chị không dám 

làm điều đó và dường như cô ngồi 
với chị thấu hiểu được điều đó nên cô 
nói với chị "Hãy buông bỏ mọi sự mà 
quay về bên Đấng yêu thương, Ngài 
sẽ chu cấp và lo liệu cho con,  bình an 
nha con và con hãy làm theo điều mà 
lòng con mách bảo". Nhưng rồi chị đã 
bỏ mất cơ hội đó. Cô ấy còn giới thiệu 
cho chị công việc làm khác nữa, chị 
cũng đi làm một thời gian, trong 
khoảng thời gian đó thì chị cũng có đi 
nhóm, được nghe giảng về Đấng yêu 
thương, nhưng chị chưa dám buông 
bỏ những gì mình đang nắm để quỳ 
gối cầu nguyện, xưng tội và tuyên 
xưng đức tin của mình.
- Vậy bây giờ chị còn đi nhóm không?
- Hết rồi em, vì khi chị đi làm nơi cô ấy 
giới thiệu thì mức lương không bằng 
so với lúc chị đi bán vé số, mà cũng 
không đủ cho chị lo chi tiêu trong gia 
đình nữa, nên chị ngưng công việc đó 
mà quay về với việc bán vé số của chị.
- Thế chị có suy nghĩ một ngày nào đó 
chị sẽ buông bỏ mọi sự mà quay về 
bên Đấng yêu thương mà chị nói với 
em và cầu nguyện tuyên xưng đức tin 
mình không?
- Có! chị hy vọng ngày ấy đến với chị 
không xa, nhưng không phải là lúc 
này em à.
- Sao vậy chị?
- Cũng như chị nói với em về cô mà 
giúp đỡ chị, cô ấy thường xuyên đến 
nhà thăm, giúp đỡ gia đình chị và cô 
cũng khuyên chị nên tin vào Đấng 
Toàn Năng, Ngài sẽ chu cấp, lo liệu 
cho những ai tin cậy và nương náu 
mình nơi Ngài. Cô cũng khuyên chị 
nên bỏ nghề bán vé số mà đi làm 
công việc cô giới thiệu cho chị, vì 
người chủ công việc mà cô giới thiệu 

cũng là Cơ Đốc nhân nên họ sẽ thông 
cảm cho hoàn cảnh của chị. Cô cứ 
bảo chị yên tâm mà quay về thờ 
phượng Đức Chúa Trời.
- Vậy chị nghĩ sao về những điều cô 
nói?
- Chị suy nghĩ rất nhiều, nhưng chị đã 
làm cho cô thất vọng.
Khi nói câu này ra thì giọt lệ chảy dài 
trên má chị, tôi thấy được trong giọt 
lệ đó chứa đựng biết bao hy vọng; hy 
vọng buông bỏ mọi sự mà đi đến Hội 
Thánh nghe giảng về Ông Trời một 
cách rõ hơn, hy vọng được quỳ gối 
tuyên xưng đức tin với Đấng Tạo 
Dựng nên mình, hy vọng thoát khỏi 
bệnh tật để không còn lo lắng nữa...
Chị vội lau nước mắt, chống cây nạn 
mà nó đồng hành cùng chị bấy lâu 
nay, chị đứng lên và nói với tôi:
- Thôi, chị em mình hẹn dịp khác nói 
chuyện tiếp em nha, chị phải tranh 
thủ đi bán nữa không thôi là đến giờ 
xổ đó em.
- Dạ, chị đi bán đi, nhưng chị cũng sắp 
xếp công việc đi nhà thờ nghe giảng 
chị nha!
- Chị chưa biết nữa em, nhưng chị 
cũng hy vọng làm được điều đó. 
Chào em!
Chị chống nạn đi ra chiếc xe đạp 
được dựng phía trước quán, leo lên 
và đạp đi, tiếp tục cuộc mưu sinh của 
mình, bỏ lại sau lưng biết bao hy 
vọng. Tôi nhìn theo chị mà không 
biết giúp gì cho chị hơn là cầu 
nguyện cho chị, xin Chúa thương xót, 
che chở và giúp chị nhận biết được sự 
hiện diện của Ngài trên cuộc đời chị, 
để chị sẵn sàng buông bỏ mọi sự mà 
quay về tuyên xưng đức tin của mình 
và thờ phượng Đấng luôn yêu 

thương chị.
 "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho 
Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em"
Phải! Chúa luôn thành tín, vì Ngài 
không thể từ chối mình. Điều Ngài đã 
nói thì Ngài sẽ làm, điều Ngài đã phán 
thì Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm.
Khi tôi viết bài viết này, mặc dù kết 
quả chưa được trọn vẹn, nhưng lòng 
tôi vẫn luôn mong muốn nơi chị, một 
ngày không xa tôi và chị được gặp 

nhau trong Hội Thánh, cùng nhau thờ 
phượng, chúc tôn danh Chúa Chí cao.
Trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn 
tìm kiếm những lối thoát cho riêng 
mình, nhưng chỉ có một lối thoát duy 
nhất chính là Chúa, Đấng bày tỏ cho 
chúng ta lối thoát đó và Ngài sẽ mở 
đường cho chúng ta ra khỏi, tuy 
nhiên, quyết định vẫn thuộc về 
chúng ta.
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Bạn không thỏa lòng 
sao? Khi có được cuộc 
sống trong thế giới 
nầy?
Đương nhiên là ai cũng 
muốn sống chứ không 
có ai mà lại muốn chết. 
Nhưng thông thường 
thì người ta lại vô tình 
đối với cuộc sống và chỉ 
cảm thấy nó là quí giá khi sắp phải 
đánh mất nó. Một người bạn của tôi 
trong đoàn làm phim Việt nam đã có 
lần bị lật xe trên một cây cầu nhỏ và 
khi nó sắp rớt xuống suối thì lại bị 
móc dính vào thành cầu. Tất cả mọi 
người đều hét lên và xanh mặt, bởi vì 
chỉ cần một rung động vừa phải cũng 
có thể làm cho chiếc xe đang lơ lửng 
đó bị rơi xuống thung lũng. May mắn 
thay là từng người một đã mở cửa sổ 
và lần-lượt bò ra khỏi chiếc xe ấy trên 
thành cầu. Tôi hỏi: “Anh thấy gì khi đã 
thoát ra khỏi chiếc xe đó?” Và anh ấy 
đã trả lời: “Cuộc sống, cuộc sống thật 
tuyệt vời! Tôi nhìn thấy từng cành cây 
hoặc ngọn cỏ cũng đều xinh đẹp. 
Chưa bao giờ tôi lại nhìn thấy cuộc 
sống đẹp như thế!” Đúng là như vậy, 
khi đã thoát khỏi cái chết, một cái 
chết sau hằng giờ căng thẳng và sợ 
hãi tột cùng, thì người ấy đã khám 
phá ra được vẻ đẹp của cuộc sống. 
Thật ra thì cuộc sống vẫn luôn tươi 
đẹp ở xung quanh chúng ta qua cõi 
thiên nhiên, mà trong đó có ánh 
sáng, không khí, nước uống và hằng 

trăm thức ăn mà Đấng 
Tạo Hóa đã ban cho cả 
thế giới. 
Như vậy bạn không 
thỏa lòng sao khi có 
được cuộc sống của 
một con người giữa 
thế giới xinh đẹp nầy?
           
Bạn không thỏa lòng 

sao? Khi mỗi ngày nhìn thấy ánh 
sáng mặt trời?
Hãy cứ tưởng tượng xem, nếu có một 
ngày nào đó mà mặt trời không chiếu 
sáng nữa, thì bạn sẽ nhìn thấy gì ở 
xung quanh mình? Một màn tối đen 
bao trùm quả địa cầu và ngay cả mặt 
trăng cũng không chiếu sáng nữa. 
Bầu trời luôn đắm chìm trong bóng 
đêm và bạn sẽ chẳng còn biết ban 
ngày là gì nữa. Khi ấy sẽ chỉ có một 
mùa Đông lạnh lẽo bao trùm quả địa 
cầu từ ngày nầy qua tháng khác và 
khiến cho muôn vật cũng chết dần 
trong băng giá. Bạn cũng sẽ không 
bao giờ còn nhìn thấy mây trời, 
không còn nhìn thấy những màu sắc 
rực rỡ của mây vào những buổi bình 
minh cũng như vào những lúc hoàng 
hôn. Bạn sẽ không còn nhìn thấy 
những cảnh đẹp của thiên nhiên 
hùng vĩ, những vườn hoa muôn màu 
rực rỡ, và ngay cả màu xanh tươi mát 
của những thảm cỏ mênh mông. Bạn 
cũng sẽ không còn nhìn thấy những 
tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá và làm 
ấm ngôi nhà của bạn vào mỗi buổi 

sớm mai …
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
mỗi ngày được nhìn thấy ánh sáng 
mặt trời?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi được 
hít thở bầu không khí của địa cầu?
Hãy cứ tưởng tượng 
xem nếu có một ngày 
nào đó mà bầu khí 
quyển của quả địa 
cầu bị cạn dần. Vì mặt 
trời không chiếu sáng 
cho nên khí ô-xy 
cũng không được tái 
tạo, và buồng phổi 
của bạn sẽ bị ngột 
ngạt vì không có đủ 
dưỡng khí. Muôn vật 
ở xung quanh bạn cũng sẽ bị rối loạn 
và tất cả đều chạy ngược chạy xuôi 
để tìm kiếm cho mình một bầu 
không khí dễ thở hơn. Nếu có ai bán 
không khí cho bạn, thì bạn cũng sẵn 
sàng mua, cho dù là mua bằng cả gia 
tài mà bạn đang có đi nữa, rồi sau đó 
sẽ tính tiếp… Nói chung là bạn sẽ 
không còn cảm thấy sự sảng khoái 
trong buồng phổi của mình nữa, và 
thậm chí bạn cũng sẽ không muốn 
cười, vì điều đó sẽ làm cạn thêm bầu 
không khí đang quá loãng ở xung 
quanh bạn. Sức khỏe của bạn sẽ bị 
suy giảm và mắt bạn sẽ mờ dần để 
không còn nhìn thấy rõ cảnh thiên 
nhiên cũng đang héo tàn ở xung 
quanh bạn. Như vậy, bạn không thỏa 
lòng sao khi mỗi ngày được tự do hít 
thở bầu không khí trong lành mà 
không cần phải trả tiền? Bầu không 
khí ấy luôn luôn có đầy đủ dưỡng khí 
mà Đức Chúa Trời đã tái tạo cho bạn 
qua cây xanh và ánh sáng mặt trời. 

Bạn và những người mà mình thương 
yêu có thể hít thở bầu không khí ấy 
cho đến trọn đời mà vẫn chưa hết … 
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi được 
uống một hớp nước lã?

Hãy cứ tưởng tượng 
xem nếu bạn đang đi 
lạc ở giữa sa mạc và 
sắp chết vì khát, thì 
bạn ao ước có được 
điều gì nhất? Không 
phải là những tiện 
nghi cao cấp của cuộc 
sống hoặc những món 
nữ trang đắt tiền, mà 
đơn giản chỉ là nước. 
Vâng, nước lã! Bạn có 

biết rằng nếu thiếu nước lã thì sẽ 
không có sự sống, và thậm chí cũng 
sẽ không còn sự sống trên hành tinh 
nầy, không? Không một điều gì trên 
thế giới nầy có thể thay thế cho nước 
lã để duy trì sự sống của bạn và muôn 
vật. Nếu có một năm nào đó mà trời 
không mưa, khiến cho những thác 
nước ngừng chảy và những sông hồ 
bị cạn nước, thì cả thế giới sẽ thấy 
rằng nước lã là cực kỳ quí giá như thế 
nào. 
Nhưng Đấng Tạo-Hóa đã sắm sẵn cho 
chúng ta một nguồn nước lã mênh 
mông không những để uống, mà còn 
để tắm rửa, nấu nướng, giặt giũ và 
thậm chí còn để giải trí nữa. Phải 
chăng vì bạn đã được Đức Chúa Trời 
ban cho quá nhiều, nên bạn đã quên 
mất đi rằng một hớp nước lã là quí 
giá như thế nào sao? Một người bạn 
của tôi đã từng bị bệnh mà bác sĩ 
không tìm ra được nguyên nhân. 
Nhưng sau khi đã thẩm vấn anh đầy 

đủ, vị bác sĩ bèn nói rằng: “Hãy ngưng 
uống Coca và Pepsi mà chỉ uống 
nước, anh sẽ hết bịnh.” Quả thật, sau 
đó anh đã hết bịnh chỉ vì uống lại 
nước lã như khi trước. 
Hãy uống một hớp nước lã với tấm 
lòng tạ ơn Đấng Tạo-Hóa, bạn sẽ thấy 
rằng nó ngon và ngọt mà bạn chưa 
bao giờ biết tới. Như vậy, bạn không 
thỏa lòng sao khi được sống trong 
một thế giới có dư thừa những nguồn 
nước mà Đấng Tạo-Hóa đã sắm sẵn 
cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi nếm 
được những vị ngon ngọt của cây 
trái?

Bạn có biết rằng tới một ngày nào đó 
thì lưỡi của bạn sẽ không còn nhận ra 
được một mùi vị nào nữa không? Khi 
ấy thì những thức ăn sẽ giống như 
sạn hay cát trong miệng và cuộc sống 
của bạn sẽ chỉ còn ý nghĩa với những 
kỷ niệm và niềm vui trong tâm linh 
mà thôi. Nhưng giờ đây bạn có thể 
cảm nhận được tất cả những hương 
vị thì thật là tuyệt vời. Thông thường 
thì người ta chỉ thích những trái cây 
có vị ngọt. Nhưng thật ra thì những 
mùi vị bổ xung cho nhau và khiến 
cho cuộc sống của bạn thêm phong 
phú. Nếu những trái ổi, lê và khóm 
mà thiếu một chút vị chua, thì chúng 
sẽ không còn ngon nữa. Cũng vậy, vị 
cay của những trái ớt mà người ta hay 
sợ, lại khiến cho hương vị của tô phở 
thêm đậm đà. Điều đáng tiếc là nhiều 

khi bạn ăn vội vàng và có thể chỉ để 
lấy no, cho nên ít khi nào bạn cảm 
thấy hạnh phúc trong bữa ăn. Nhưng 
nếu bạn biết tạ ơn Đấng Tạo Hóa đã 
sắm sẵn cho bạn tất cả những thức ăn 
đó, thì bạn sẽ thấy càng ngon hơn 
mỗi khi được nếm chúng. Bạn sẽ thấy 
những miếng bánh mì cũng ngon 
ngọt, những hớp canh chua thật 
tuyệt vời và những miếng bánh ngọt 
cũng khiến cho bạn tràn trề hạnh 
phúc. Nói chung là bạn nhận được 
phước hạnh về cả thân thể, tâm hồn 
và tâm linh qua những thức ăn trong 
cuộc sống.
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
được nếm những hương vị tuyệt vời 
của cây trái và hàng ngàn thức ăn 
khác trong thế giới mà Đấng Tạo Hóa 
đã ban cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi đã 
được tha thứ tội lỗi?
Đó là một món nợ mà không ai muốn 
nghĩ tới và cũng không ai có thể trả 
được để làm sạch lòng mình. Khi còn 
nhỏ bạn biết rằng mình đã phạm rất 
nhiều tội lỗi, nhưng mỗi ngày bạn cứ 
phạm tội nhiều hơn mà cũng không 
biết mình phải làm thế nào? Khi đã 
bắt đầu trưởng thành, bạn mới thấy ở 
trong mình có những ý tưởng rất xấu 
xa, mà nếu có ai biết tới thì họ sẽ 
không bao giờ dám làm quen với 
bạn. Bạn bèn tìm cách đi tìm các niềm 
vui qua những tiếng cười nói ồn ào, 
để rồi khi tiệc tàn thì bạn mới cảm 
biết sự trống vắng của nó cho đến tận 
xương tủy. Nói chung, bạn không bao 
giờ cảm thấy thật sự thỏa lòng với 
chính mình, nhưng cũng không biết 
phải làm sao? 
Nhưng tới một ngày kia, bạn nghe 

nói rằng có một Đấng đã gánh thay 
tội lỗi cho bạn, đã khiến cho lòng bạn 
tan vỡ và nhìn thấy mình là một tội 
nhân nhơ nhớp ở trước mặt Ngài. Ban 
đầu thì bạn không muốn đến với 
Ngài vì sợ sẽ mất đi thế gian cùng với 
những thú vui của nó. Nhưng khi 
không còn chạy trốn Chúa nữa, bạn 
mới thành thật nói với Ngài rằng 
mình muốn tiếp rước Ngài bước vào 
lòng mình. Lập tức, những tội lỗi 
trong quá khứ của bạn được rửa sạch 
và một sự bình an tràn vào lòng bạn 
để thay thế cho khoảng 
trống ấy. Kể từ lúc đó, bạn 
trở thành một con người tự 
do, tự do khỏi những sự 
ràng buộc của tội lỗi. Bạn 
cảm thấy mình có thể yêu 
thương mọi người và cảm 
thông cho những lỗi lầm 
của họ, vì họ cũng giống 
như chính mình ngày xưa 
vậy …
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
đã được tha thứ tội lỗi, là một món 
quà vô giá để làm sạch lòng mình, mà 
chưa một con người nào có thể ban 
cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi biết 
mình đã có được sự sống đời đời?
Đó là sự sống mà thế giới nầy đã đi 
tìm từ hằng ngàn năm qua, nhưng 
chưa bao giờ gặp được. Những vị 
hoàng đế xa xưa đã bỏ ra bao nhiêu 
tài sản, đã sai người đi khắp mọi nơi, 
đã huy động hằng ngàn nô-lệ để xây 
Kim-tự-tháp và chuẩn bị đời sau cho 
mình, nhưng họ chưa bao giờ đụng 
tới được sự sống đời đời. Chính bạn 
cũng đã từng mơ ước tới sự sống ấy 

khi còn nhỏ, nhưng cũng không biết 
phải đi tìm nó ở đâu? Dù vậy, bạn đã 
có được sự sống ấy ngay trong đời 
nầy, khi quì gối nơi chân thập tự giá 
của Chúa và tiếp nhận Ngài vào lòng 
mình. Sự sống ấy đã đổi mới cuộc đời 
bạn mỗi ngày, nên bạn đã được sống 
những ngày của trời ở trên đất. Sự 
sống ấy đã nối liền những lời cầu 
nguyện của bạn với Thiên-đàng, nên 
bạn có thể nói chuyện với Chúa 
không thôi, mà không hề cảm thấy 
mỏi mệt hay buồn ngủ. Sự sống ấy đã 

khiến cho các thiên-sứ 
luôn bao phủ ở xung 
quanh bạn, để giúp đỡ 
bạn chiến thắng những 
thử thách ở giữa thế gian. 
Sự sống ấy sẽ được hiển lộ 
một cách trọn vẹn, khi bạn 
nhìn thấy Chúa tái lâm 
trong một ngày gần đây, 
và cùng với các thánh đồ 

được sống mãi mãi trên Thiên-đàng, 
là thế giới của ánh sáng và tình yêu 
thương. Như vậy, bạn không thỏa 
lòng sao khi mình đã nhận được sự 
sống đời đời?
Hãy quì gối xuống và nói với Chúa 
một cách tha thiết rằng: “Lạy Chúa, 
con thỏa lòng về mọi sự ban cho của 
Ngài trên cuộc đời con! Từ ánh sáng 
mặt trời, cho tới không khí, cho tới 
nước lã, cho tới những cây trái, cho 
tới sự tha tội và sự sống đời đời trên 
Thiên-đàng, trong Đức Chúa 
Jêsus-Christ.” A-men.

(Từ: songdaoonline.com)

 

Thu qua, đông về, xuân lại đến...
 Trong bầu không khí ấm áp của mùa 
xuân, cùng chút se lạnh của dư âm 
mùa đông, mọi người dường như 
bận bịu, tất bật hơn với công việc của 
mình. Nào người mua, kẻ bán tấp 
nập chen chân nhau. Đâu đó xa xa có 
giọng rao lảnh lót của những người 
bán đồ la, tiếng cười vui, ríu rít của trẻ 
thơ cùng với mẹ đi chợ, tiếng mời 
chào của những cô chú bán hoa, 
cùng những lời mời khe khẽ của 
những người bán vé số...
 Tôi nhìn thấy trên gương mặt mỗi 
người có những nụ cười khác nhau, 
người thì họ cười rất tươi và họ đang 
mong chờ điều gì đó tốt đẹp sẽ đến 
với họ trong năm mới, nhưng cũng 
có những người cố gắng gượng cười 
để che đậy những nỗi lo sâu kín 
trong lòng họ...
 Sau giờ nhóm với Hội Thánh, tôi 
cùng những em thiếu niên đi thông 
công với nhau tại một quán ăn gần 
bên khu chợ mà tôi vừa nói. Các em 
rất hồ hởi, vui vẻ kể nhau nghe 
những chuyện ở trường, ở lớp trong 
buổi liên hoan tất niên vừa qua. Các 
em cũng nêu ra những dự tính cho 
sự học hành của mình trong tương 

lai và không quên cầu nguyện cho 
những điều đó, nhờ những anh chị và 
các bạn cùng trang lứa cầu thay cho 
nhau. Tôi nhìn thấy đức tin của các 
em nơi Chúa, tôi tin rằng Chúa sẽ 
giúp các em thực hiện được điều 
lòng mình ao ước trong Thánh ý tốt 
lành của Ngài.
 Chúng tôi đang thao thao nói 
chuyện vui vẻ với nhau, mắt tôi nhìn 
ra ngoài quán thì thấy có một chị 
bước vào quán, ngồi chung bàn với 
tôi vì quán đã hết chổ. Chị ngồi 
xuống trong sự mệt mỏi của thể xác 
không toàn vẹn cùng sấp vé số trên 
tay và gương mặt đầy vẻ lo lắng. Chị 
cởi chiếc nón tai bèo trên đầu mình 
xuống, ngước lên nhìn tôi và miệng 
chị nở nụ cười đầy lo lắng. Chị có một 
gương mặt đầy phúc hậu và không 
có gì gọi là khắc khổ. Tôi nhìn chị 
trong sự đầy thông cảm và hỏi thăm 
chị:
- Sáng giờ bán được không chị?
Chị vừa cười, vừa trả lời tôi:
- Chậm quá cưng ơi.
Khi tôi nghe chị trả lời trong giọng 
buồn bã khiến tôi cũng thắt lòng 
mình lại:
- Sao vậy chị, mà mọi hôm giờ này chị 
bán hết chưa hay vẫn còn?
- Mọi  hôm thì giờ này chị bán hết rồi, 
nếu còn thì chỉ vài tờ thôi em à!
Dường như thấu hiểu điều gì đó 
trong chị, nên tôi tranh thủ khi chị 
vừa ăn thì tôi vừa tìm hiểu sâu về chị:
- Chị bán vé số lâu chưa hay chỉ mới 
đây thôi?
Chị không lấy làm khó chịu khi vừa 

ăn, vừa trả lời tôi:
- Lâu rồi em.
- Dạ, mà gia đình chị đông anh chị 
em gì không?
- Cũng có ba người thôi cưng, nhưng 
vì gia đình nghèo khó nên đi làm ăn 
xa hết, chỉ còn chị ở đây bán vé số 
nuôi con và mẹ chị.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì thấy chị 
trong bệnh tật còn gánh vác gia 
đình, tôi tiếp tục hỏi chị trong lo lắng, 
phập phồng vì sợ chạm tự ái của chị:
- Chị ơi! chị có cảm thấy khó chịu hay 
phiền vì những câu hỏi của em 
không. Nếu có thì cho em xin lỗi vì đã 
xen vào đời tư của chị
- Không đâu em, chị rất vui vì có 
người hỏi thăm về chị, chứ chị thấy ở 
xã hội bây giờ họ phân chia nhau dữ 
lắm, với lại việc bán vé số của chị là 
việc làm thấp kém, không ai để ý, 
không ai quan tâm, không ai thích 
nói chuyện và khi họ mua vé số thì họ 
cũng không thèm nhìn mặt người 
bán nữa, huống hồ gì mà nói chuyện 
hả em.
Đầu tôi vừa gật, mắt tôi vừa nhìn chị, 
cảm thương chị và dường như tôi có 
cảm giác Chúa Thánh Linh đang 
mách bảo với tôi điều gì đối với 
người nữ này. Ngay lúc đó, lòng tôi 
cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh ban 
cho tôi có được sự can đảm, dạn dĩ để 
nói về Chúa cho người nữ này và 
Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi ôn tồn tiếp 
tục hỏi chị:
- Vậy chị có gia đình năm chị bao 
nhiêu tuổi ạ?
- Chị có gia đình năm hai mươi bảy 
tuổi, anh ấy cũng bị khuyết tật đôi 
chân như chị.
- Mà anh chị vô tình gặp nhau hay có 

người quen giới thiệu cho anh chị?
Dường như hỏi đúng vào điểm yếu 
của chị, nên mặt chị đỏ lên, miệng 
chị cười bẽn lẽn và đáp lời tôi:
- Không ai làm mai cả em à, khi chị đi 
đến nơi lãnh vé số để bán thì chị vô 
tình gặp anh cũng đi lãnh vé số như 
chị. Sau những lần gặp nhau như vậy 
thì có tình cảm, rồi anh hẹn chị đi 
uống nước, dần dần hai người quen 
biết và đến với nhau, sống với nhau 
chung một mái nhà.
- Vậy mẹ chị có la hay phản đối gì 
không?
- Có chứ em! mẹ chị la nhiều lắm, vì 
chị mang bệnh tật, rồi lấy chồng 
cũng bị tật như chị, nên mẹ sợ rằng 
chị phải gánh nặng thêm. Nhưng bà 
không phản đối, bà chỉ kêu chị suy 
nghĩ kỹ trước khi quyết định, và 
quyết định của chị là chị đồng ý đến 
với ảnh.
- Vậy hôn lễ tổ chức bên gia đình chị 
hay bên gia đình ảnh?
- Tổ chức bên gia đình ảnh để hai nhà 
gặp nhau thôi em. Vì gia đình hai bên 
đều nghèo, nên anh chị đến với nhau 
chỉ trong hình thức sơ sài.
Tôi thấy mắt chị dường như rươm 
rướm lệ, tôi vuốt vai, an ủi chị:
- Thôi chị đừng buồn, chuyện gì qua 
cho nó qua đi, mà sao anh chị không 
kiếm việc làm khác đỡ cực hơn, chứ 
em thấy việc này dầm mưa, dãi nắng 
mà bán cũng không được bao nhiêu 
cả.
- Việc gì bây giờ hở em,không bằng 
cấp trong tay, sức khỏe không tốt mà 
lại bị tật nữa thì đâu có ai dám nhận 
đâu em.
Lúc này tôi chợt nhớ đến một cô 
trong Hội Thánh sẵn sàng tạo điều 

kiện và giúp đỡ cho những người 
khuyết tật có việc làm ổn định để 
kiếm thu nhập cho cuộc sống, nên 
tôi giới thiệu với chị:
- Chị ơi, em là người đạo Tin Lành, 
thấy hoàn cảnh chị khó khăn quá, em 
có quen cô kia giúp đỡ cho những 
người khuyết tật có công việc làm ổn 
định, thu nhập tương đối để lo cho 
cuộc sống, chị có muốn kiếm việc 
khác không, em sẽ giới thiệu chị với 
cô ấy.
Chị tròn xoe đôi mắt  nhìn tôi và hỏi:
- Vậy sao, hèn chi nãy giờ chị nói 
chuyện với em, chị thấy em có điều gì 
là lạ đối với những người mà chị đã 
tiếp xúc.
- Lạ như thế nào hả chị, em cũng thấy 
bình thường mà.
- Chị thấy qua cách nói chuyện của 
em có sự thông cảm những người 
khuyết tật như chị, có tình yêu 
thương, mà những người đạo Tin 
Lành ai cũng vậy hả em?
Tôi cười nhẹ nhàng với chị và tôi biết 
rằng đây là cơ hội để tôi nói về Chúa 
cho chị, tôi cũng không quên cầu 
nguyện xin Chúa Thánh Linh đặt Lời 
Ngài trong miệng tôi và hướng dẫn 
cho tôi những điều tôi phải nói với 
chị trong lúc này:
- Dạ, em cám ơn chị, nhưng để hiểu 
một người thì mình phải đứng vào vị 
trí của người đó chị à! em cũng 
không hay gì đâu chị, vì đôi chân em 
cũng đi yếu do tai nạn xe nên em mới 
biết được những người khuyết tật họ 
đang cần gì và lo lắng điều gì. Nhưng 
cũng nhờ tai nạn này mà em mới 
nhận biết được sự hiện diện của 
Thương Đế trên cuộc đời em. Ngài đã 
cứu em từ một người chết thuộc linh 

lẫn thuộc thể mà nay trở nên sống, 
Ngài sửa đổi em và làm em trở nên 
mới bởi hồng ân Thiên Thượng của 
Ngài, em đang sống thỏa vui trong 
ơn Ngài, em nghĩ rằng trong cuộc 
gặp mặt này thì cũng do ý muốn tốt 
lành của Ngài dành cho em với chị, 
chị có muốn biết về Đấng mà em nói 
với chị nãy giờ không?
- Chị nghe em nói mà trong lòng chị 
xốn xang hẳn lên, nhưng bây giờ chị 
không có thời gian em à. 
- Dạ, không sao đâu chị, khi nào chị 
có thời gian thì em mời chị đến Hội 
Thánh để nghe về Đấng mà em nói 
với chị, sẵn đó em giới thiệu với chị 
cô mà em nói với chị ban nãy.
- Mà em muốn mời chị đến  Hội 
Thánh nào, chứ Hội Thánh Nguyễn 
Trãi thì chị đã đến rồi.
Ngạc nhiên tôi nhìn chị và hỏi:
- Dạ, em tính mời chị đến Hội Thánh 
mà chị vừa nói đó, mà chị đã từng 
đến Hội Thánh này rồi à?
Chị cũng thiệt tình trả lời tôi:
- Có rồi em, chị cũng được một cô 
gần nhà thấy hoàn cảnh của chị nên 
cô giúp đỡ và giới thiệu về Đấng 
Nhân Từ gì đó mà em nói với chị nãy 
giờ. Cô mời chị đến Hội Thánh vào tối 
thứ bảy là lễ truyền giảng.  Khi chị 
đến thì được mọi người tiếp đón, 
giúp đỡ đưa chị vào ghế ngồi, họ rất 
tử tế. Khi nghe giảng về Đấng đó thì 
cô ấy ngồi kế bên giải thích cho chị 
hiểu và khi kết thúc bài giảng thì 
người đứng giảng có kêu gọi lên để 
tuyên xưng đức tin gì đó.  Ngay lúc 
đó, lòng chị được đụng chạm có điều 
gì đó thôi thúc chị, chị muốn lắm em, 
nhưng khi chị nghĩ về gia đình, về 
hoàn cảnh của chị thì chị không dám 

làm điều đó và dường như cô ngồi 
với chị thấu hiểu được điều đó nên cô 
nói với chị "Hãy buông bỏ mọi sự mà 
quay về bên Đấng yêu thương, Ngài 
sẽ chu cấp và lo liệu cho con,  bình an 
nha con và con hãy làm theo điều mà 
lòng con mách bảo". Nhưng rồi chị đã 
bỏ mất cơ hội đó. Cô ấy còn giới thiệu 
cho chị công việc làm khác nữa, chị 
cũng đi làm một thời gian, trong 
khoảng thời gian đó thì chị cũng có đi 
nhóm, được nghe giảng về Đấng yêu 
thương, nhưng chị chưa dám buông 
bỏ những gì mình đang nắm để quỳ 
gối cầu nguyện, xưng tội và tuyên 
xưng đức tin của mình.
- Vậy bây giờ chị còn đi nhóm không?
- Hết rồi em, vì khi chị đi làm nơi cô ấy 
giới thiệu thì mức lương không bằng 
so với lúc chị đi bán vé số, mà cũng 
không đủ cho chị lo chi tiêu trong gia 
đình nữa, nên chị ngưng công việc đó 
mà quay về với việc bán vé số của chị.
- Thế chị có suy nghĩ một ngày nào đó 
chị sẽ buông bỏ mọi sự mà quay về 
bên Đấng yêu thương mà chị nói với 
em và cầu nguyện tuyên xưng đức tin 
mình không?
- Có! chị hy vọng ngày ấy đến với chị 
không xa, nhưng không phải là lúc 
này em à.
- Sao vậy chị?
- Cũng như chị nói với em về cô mà 
giúp đỡ chị, cô ấy thường xuyên đến 
nhà thăm, giúp đỡ gia đình chị và cô 
cũng khuyên chị nên tin vào Đấng 
Toàn Năng, Ngài sẽ chu cấp, lo liệu 
cho những ai tin cậy và nương náu 
mình nơi Ngài. Cô cũng khuyên chị 
nên bỏ nghề bán vé số mà đi làm 
công việc cô giới thiệu cho chị, vì 
người chủ công việc mà cô giới thiệu 

cũng là Cơ Đốc nhân nên họ sẽ thông 
cảm cho hoàn cảnh của chị. Cô cứ 
bảo chị yên tâm mà quay về thờ 
phượng Đức Chúa Trời.
- Vậy chị nghĩ sao về những điều cô 
nói?
- Chị suy nghĩ rất nhiều, nhưng chị đã 
làm cho cô thất vọng.
Khi nói câu này ra thì giọt lệ chảy dài 
trên má chị, tôi thấy được trong giọt 
lệ đó chứa đựng biết bao hy vọng; hy 
vọng buông bỏ mọi sự mà đi đến Hội 
Thánh nghe giảng về Ông Trời một 
cách rõ hơn, hy vọng được quỳ gối 
tuyên xưng đức tin với Đấng Tạo 
Dựng nên mình, hy vọng thoát khỏi 
bệnh tật để không còn lo lắng nữa...
Chị vội lau nước mắt, chống cây nạn 
mà nó đồng hành cùng chị bấy lâu 
nay, chị đứng lên và nói với tôi:
- Thôi, chị em mình hẹn dịp khác nói 
chuyện tiếp em nha, chị phải tranh 
thủ đi bán nữa không thôi là đến giờ 
xổ đó em.
- Dạ, chị đi bán đi, nhưng chị cũng sắp 
xếp công việc đi nhà thờ nghe giảng 
chị nha!
- Chị chưa biết nữa em, nhưng chị 
cũng hy vọng làm được điều đó. 
Chào em!
Chị chống nạn đi ra chiếc xe đạp 
được dựng phía trước quán, leo lên 
và đạp đi, tiếp tục cuộc mưu sinh của 
mình, bỏ lại sau lưng biết bao hy 
vọng. Tôi nhìn theo chị mà không 
biết giúp gì cho chị hơn là cầu 
nguyện cho chị, xin Chúa thương xót, 
che chở và giúp chị nhận biết được sự 
hiện diện của Ngài trên cuộc đời chị, 
để chị sẵn sàng buông bỏ mọi sự mà 
quay về tuyên xưng đức tin của mình 
và thờ phượng Đấng luôn yêu 

thương chị.
 "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho 
Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em"
Phải! Chúa luôn thành tín, vì Ngài 
không thể từ chối mình. Điều Ngài đã 
nói thì Ngài sẽ làm, điều Ngài đã phán 
thì Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm.
Khi tôi viết bài viết này, mặc dù kết 
quả chưa được trọn vẹn, nhưng lòng 
tôi vẫn luôn mong muốn nơi chị, một 
ngày không xa tôi và chị được gặp 

nhau trong Hội Thánh, cùng nhau thờ 
phượng, chúc tôn danh Chúa Chí cao.
Trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn 
tìm kiếm những lối thoát cho riêng 
mình, nhưng chỉ có một lối thoát duy 
nhất chính là Chúa, Đấng bày tỏ cho 
chúng ta lối thoát đó và Ngài sẽ mở 
đường cho chúng ta ra khỏi, tuy 
nhiên, quyết định vẫn thuộc về 
chúng ta.
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Bạn không thỏa lòng 
sao? Khi có được cuộc 
sống trong thế giới 
nầy?
Đương nhiên là ai cũng 
muốn sống chứ không 
có ai mà lại muốn chết. 
Nhưng thông thường 
thì người ta lại vô tình 
đối với cuộc sống và chỉ 
cảm thấy nó là quí giá khi sắp phải 
đánh mất nó. Một người bạn của tôi 
trong đoàn làm phim Việt nam đã có 
lần bị lật xe trên một cây cầu nhỏ và 
khi nó sắp rớt xuống suối thì lại bị 
móc dính vào thành cầu. Tất cả mọi 
người đều hét lên và xanh mặt, bởi vì 
chỉ cần một rung động vừa phải cũng 
có thể làm cho chiếc xe đang lơ lửng 
đó bị rơi xuống thung lũng. May mắn 
thay là từng người một đã mở cửa sổ 
và lần-lượt bò ra khỏi chiếc xe ấy trên 
thành cầu. Tôi hỏi: “Anh thấy gì khi đã 
thoát ra khỏi chiếc xe đó?” Và anh ấy 
đã trả lời: “Cuộc sống, cuộc sống thật 
tuyệt vời! Tôi nhìn thấy từng cành cây 
hoặc ngọn cỏ cũng đều xinh đẹp. 
Chưa bao giờ tôi lại nhìn thấy cuộc 
sống đẹp như thế!” Đúng là như vậy, 
khi đã thoát khỏi cái chết, một cái 
chết sau hằng giờ căng thẳng và sợ 
hãi tột cùng, thì người ấy đã khám 
phá ra được vẻ đẹp của cuộc sống. 
Thật ra thì cuộc sống vẫn luôn tươi 
đẹp ở xung quanh chúng ta qua cõi 
thiên nhiên, mà trong đó có ánh 
sáng, không khí, nước uống và hằng 

trăm thức ăn mà Đấng 
Tạo Hóa đã ban cho cả 
thế giới. 
Như vậy bạn không 
thỏa lòng sao khi có 
được cuộc sống của 
một con người giữa 
thế giới xinh đẹp nầy?
           
Bạn không thỏa lòng 

sao? Khi mỗi ngày nhìn thấy ánh 
sáng mặt trời?
Hãy cứ tưởng tượng xem, nếu có một 
ngày nào đó mà mặt trời không chiếu 
sáng nữa, thì bạn sẽ nhìn thấy gì ở 
xung quanh mình? Một màn tối đen 
bao trùm quả địa cầu và ngay cả mặt 
trăng cũng không chiếu sáng nữa. 
Bầu trời luôn đắm chìm trong bóng 
đêm và bạn sẽ chẳng còn biết ban 
ngày là gì nữa. Khi ấy sẽ chỉ có một 
mùa Đông lạnh lẽo bao trùm quả địa 
cầu từ ngày nầy qua tháng khác và 
khiến cho muôn vật cũng chết dần 
trong băng giá. Bạn cũng sẽ không 
bao giờ còn nhìn thấy mây trời, 
không còn nhìn thấy những màu sắc 
rực rỡ của mây vào những buổi bình 
minh cũng như vào những lúc hoàng 
hôn. Bạn sẽ không còn nhìn thấy 
những cảnh đẹp của thiên nhiên 
hùng vĩ, những vườn hoa muôn màu 
rực rỡ, và ngay cả màu xanh tươi mát 
của những thảm cỏ mênh mông. Bạn 
cũng sẽ không còn nhìn thấy những 
tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá và làm 
ấm ngôi nhà của bạn vào mỗi buổi 

sớm mai …
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
mỗi ngày được nhìn thấy ánh sáng 
mặt trời?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi được 
hít thở bầu không khí của địa cầu?
Hãy cứ tưởng tượng 
xem nếu có một ngày 
nào đó mà bầu khí 
quyển của quả địa 
cầu bị cạn dần. Vì mặt 
trời không chiếu sáng 
cho nên khí ô-xy 
cũng không được tái 
tạo, và buồng phổi 
của bạn sẽ bị ngột 
ngạt vì không có đủ 
dưỡng khí. Muôn vật 
ở xung quanh bạn cũng sẽ bị rối loạn 
và tất cả đều chạy ngược chạy xuôi 
để tìm kiếm cho mình một bầu 
không khí dễ thở hơn. Nếu có ai bán 
không khí cho bạn, thì bạn cũng sẵn 
sàng mua, cho dù là mua bằng cả gia 
tài mà bạn đang có đi nữa, rồi sau đó 
sẽ tính tiếp… Nói chung là bạn sẽ 
không còn cảm thấy sự sảng khoái 
trong buồng phổi của mình nữa, và 
thậm chí bạn cũng sẽ không muốn 
cười, vì điều đó sẽ làm cạn thêm bầu 
không khí đang quá loãng ở xung 
quanh bạn. Sức khỏe của bạn sẽ bị 
suy giảm và mắt bạn sẽ mờ dần để 
không còn nhìn thấy rõ cảnh thiên 
nhiên cũng đang héo tàn ở xung 
quanh bạn. Như vậy, bạn không thỏa 
lòng sao khi mỗi ngày được tự do hít 
thở bầu không khí trong lành mà 
không cần phải trả tiền? Bầu không 
khí ấy luôn luôn có đầy đủ dưỡng khí 
mà Đức Chúa Trời đã tái tạo cho bạn 
qua cây xanh và ánh sáng mặt trời. 

Bạn và những người mà mình thương 
yêu có thể hít thở bầu không khí ấy 
cho đến trọn đời mà vẫn chưa hết … 
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi được 
uống một hớp nước lã?

Hãy cứ tưởng tượng 
xem nếu bạn đang đi 
lạc ở giữa sa mạc và 
sắp chết vì khát, thì 
bạn ao ước có được 
điều gì nhất? Không 
phải là những tiện 
nghi cao cấp của cuộc 
sống hoặc những món 
nữ trang đắt tiền, mà 
đơn giản chỉ là nước. 
Vâng, nước lã! Bạn có 

biết rằng nếu thiếu nước lã thì sẽ 
không có sự sống, và thậm chí cũng 
sẽ không còn sự sống trên hành tinh 
nầy, không? Không một điều gì trên 
thế giới nầy có thể thay thế cho nước 
lã để duy trì sự sống của bạn và muôn 
vật. Nếu có một năm nào đó mà trời 
không mưa, khiến cho những thác 
nước ngừng chảy và những sông hồ 
bị cạn nước, thì cả thế giới sẽ thấy 
rằng nước lã là cực kỳ quí giá như thế 
nào. 
Nhưng Đấng Tạo-Hóa đã sắm sẵn cho 
chúng ta một nguồn nước lã mênh 
mông không những để uống, mà còn 
để tắm rửa, nấu nướng, giặt giũ và 
thậm chí còn để giải trí nữa. Phải 
chăng vì bạn đã được Đức Chúa Trời 
ban cho quá nhiều, nên bạn đã quên 
mất đi rằng một hớp nước lã là quí 
giá như thế nào sao? Một người bạn 
của tôi đã từng bị bệnh mà bác sĩ 
không tìm ra được nguyên nhân. 
Nhưng sau khi đã thẩm vấn anh đầy 

đủ, vị bác sĩ bèn nói rằng: “Hãy ngưng 
uống Coca và Pepsi mà chỉ uống 
nước, anh sẽ hết bịnh.” Quả thật, sau 
đó anh đã hết bịnh chỉ vì uống lại 
nước lã như khi trước. 
Hãy uống một hớp nước lã với tấm 
lòng tạ ơn Đấng Tạo-Hóa, bạn sẽ thấy 
rằng nó ngon và ngọt mà bạn chưa 
bao giờ biết tới. Như vậy, bạn không 
thỏa lòng sao khi được sống trong 
một thế giới có dư thừa những nguồn 
nước mà Đấng Tạo-Hóa đã sắm sẵn 
cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi nếm 
được những vị ngon ngọt của cây 
trái?

Bạn có biết rằng tới một ngày nào đó 
thì lưỡi của bạn sẽ không còn nhận ra 
được một mùi vị nào nữa không? Khi 
ấy thì những thức ăn sẽ giống như 
sạn hay cát trong miệng và cuộc sống 
của bạn sẽ chỉ còn ý nghĩa với những 
kỷ niệm và niềm vui trong tâm linh 
mà thôi. Nhưng giờ đây bạn có thể 
cảm nhận được tất cả những hương 
vị thì thật là tuyệt vời. Thông thường 
thì người ta chỉ thích những trái cây 
có vị ngọt. Nhưng thật ra thì những 
mùi vị bổ xung cho nhau và khiến 
cho cuộc sống của bạn thêm phong 
phú. Nếu những trái ổi, lê và khóm 
mà thiếu một chút vị chua, thì chúng 
sẽ không còn ngon nữa. Cũng vậy, vị 
cay của những trái ớt mà người ta hay 
sợ, lại khiến cho hương vị của tô phở 
thêm đậm đà. Điều đáng tiếc là nhiều 

khi bạn ăn vội vàng và có thể chỉ để 
lấy no, cho nên ít khi nào bạn cảm 
thấy hạnh phúc trong bữa ăn. Nhưng 
nếu bạn biết tạ ơn Đấng Tạo Hóa đã 
sắm sẵn cho bạn tất cả những thức ăn 
đó, thì bạn sẽ thấy càng ngon hơn 
mỗi khi được nếm chúng. Bạn sẽ thấy 
những miếng bánh mì cũng ngon 
ngọt, những hớp canh chua thật 
tuyệt vời và những miếng bánh ngọt 
cũng khiến cho bạn tràn trề hạnh 
phúc. Nói chung là bạn nhận được 
phước hạnh về cả thân thể, tâm hồn 
và tâm linh qua những thức ăn trong 
cuộc sống.
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
được nếm những hương vị tuyệt vời 
của cây trái và hàng ngàn thức ăn 
khác trong thế giới mà Đấng Tạo Hóa 
đã ban cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi đã 
được tha thứ tội lỗi?
Đó là một món nợ mà không ai muốn 
nghĩ tới và cũng không ai có thể trả 
được để làm sạch lòng mình. Khi còn 
nhỏ bạn biết rằng mình đã phạm rất 
nhiều tội lỗi, nhưng mỗi ngày bạn cứ 
phạm tội nhiều hơn mà cũng không 
biết mình phải làm thế nào? Khi đã 
bắt đầu trưởng thành, bạn mới thấy ở 
trong mình có những ý tưởng rất xấu 
xa, mà nếu có ai biết tới thì họ sẽ 
không bao giờ dám làm quen với 
bạn. Bạn bèn tìm cách đi tìm các niềm 
vui qua những tiếng cười nói ồn ào, 
để rồi khi tiệc tàn thì bạn mới cảm 
biết sự trống vắng của nó cho đến tận 
xương tủy. Nói chung, bạn không bao 
giờ cảm thấy thật sự thỏa lòng với 
chính mình, nhưng cũng không biết 
phải làm sao? 
Nhưng tới một ngày kia, bạn nghe 

nói rằng có một Đấng đã gánh thay 
tội lỗi cho bạn, đã khiến cho lòng bạn 
tan vỡ và nhìn thấy mình là một tội 
nhân nhơ nhớp ở trước mặt Ngài. Ban 
đầu thì bạn không muốn đến với 
Ngài vì sợ sẽ mất đi thế gian cùng với 
những thú vui của nó. Nhưng khi 
không còn chạy trốn Chúa nữa, bạn 
mới thành thật nói với Ngài rằng 
mình muốn tiếp rước Ngài bước vào 
lòng mình. Lập tức, những tội lỗi 
trong quá khứ của bạn được rửa sạch 
và một sự bình an tràn vào lòng bạn 
để thay thế cho khoảng 
trống ấy. Kể từ lúc đó, bạn 
trở thành một con người tự 
do, tự do khỏi những sự 
ràng buộc của tội lỗi. Bạn 
cảm thấy mình có thể yêu 
thương mọi người và cảm 
thông cho những lỗi lầm 
của họ, vì họ cũng giống 
như chính mình ngày xưa 
vậy …
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
đã được tha thứ tội lỗi, là một món 
quà vô giá để làm sạch lòng mình, mà 
chưa một con người nào có thể ban 
cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi biết 
mình đã có được sự sống đời đời?
Đó là sự sống mà thế giới nầy đã đi 
tìm từ hằng ngàn năm qua, nhưng 
chưa bao giờ gặp được. Những vị 
hoàng đế xa xưa đã bỏ ra bao nhiêu 
tài sản, đã sai người đi khắp mọi nơi, 
đã huy động hằng ngàn nô-lệ để xây 
Kim-tự-tháp và chuẩn bị đời sau cho 
mình, nhưng họ chưa bao giờ đụng 
tới được sự sống đời đời. Chính bạn 
cũng đã từng mơ ước tới sự sống ấy 

khi còn nhỏ, nhưng cũng không biết 
phải đi tìm nó ở đâu? Dù vậy, bạn đã 
có được sự sống ấy ngay trong đời 
nầy, khi quì gối nơi chân thập tự giá 
của Chúa và tiếp nhận Ngài vào lòng 
mình. Sự sống ấy đã đổi mới cuộc đời 
bạn mỗi ngày, nên bạn đã được sống 
những ngày của trời ở trên đất. Sự 
sống ấy đã nối liền những lời cầu 
nguyện của bạn với Thiên-đàng, nên 
bạn có thể nói chuyện với Chúa 
không thôi, mà không hề cảm thấy 
mỏi mệt hay buồn ngủ. Sự sống ấy đã 

khiến cho các thiên-sứ 
luôn bao phủ ở xung 
quanh bạn, để giúp đỡ 
bạn chiến thắng những 
thử thách ở giữa thế gian. 
Sự sống ấy sẽ được hiển lộ 
một cách trọn vẹn, khi bạn 
nhìn thấy Chúa tái lâm 
trong một ngày gần đây, 
và cùng với các thánh đồ 

được sống mãi mãi trên Thiên-đàng, 
là thế giới của ánh sáng và tình yêu 
thương. Như vậy, bạn không thỏa 
lòng sao khi mình đã nhận được sự 
sống đời đời?
Hãy quì gối xuống và nói với Chúa 
một cách tha thiết rằng: “Lạy Chúa, 
con thỏa lòng về mọi sự ban cho của 
Ngài trên cuộc đời con! Từ ánh sáng 
mặt trời, cho tới không khí, cho tới 
nước lã, cho tới những cây trái, cho 
tới sự tha tội và sự sống đời đời trên 
Thiên-đàng, trong Đức Chúa 
Jêsus-Christ.” A-men.

(Từ: songdaoonline.com)

 

Thu qua, đông về, xuân lại đến...
 Trong bầu không khí ấm áp của mùa 
xuân, cùng chút se lạnh của dư âm 
mùa đông, mọi người dường như 
bận bịu, tất bật hơn với công việc của 
mình. Nào người mua, kẻ bán tấp 
nập chen chân nhau. Đâu đó xa xa có 
giọng rao lảnh lót của những người 
bán đồ la, tiếng cười vui, ríu rít của trẻ 
thơ cùng với mẹ đi chợ, tiếng mời 
chào của những cô chú bán hoa, 
cùng những lời mời khe khẽ của 
những người bán vé số...
 Tôi nhìn thấy trên gương mặt mỗi 
người có những nụ cười khác nhau, 
người thì họ cười rất tươi và họ đang 
mong chờ điều gì đó tốt đẹp sẽ đến 
với họ trong năm mới, nhưng cũng 
có những người cố gắng gượng cười 
để che đậy những nỗi lo sâu kín 
trong lòng họ...
 Sau giờ nhóm với Hội Thánh, tôi 
cùng những em thiếu niên đi thông 
công với nhau tại một quán ăn gần 
bên khu chợ mà tôi vừa nói. Các em 
rất hồ hởi, vui vẻ kể nhau nghe 
những chuyện ở trường, ở lớp trong 
buổi liên hoan tất niên vừa qua. Các 
em cũng nêu ra những dự tính cho 
sự học hành của mình trong tương 

lai và không quên cầu nguyện cho 
những điều đó, nhờ những anh chị và 
các bạn cùng trang lứa cầu thay cho 
nhau. Tôi nhìn thấy đức tin của các 
em nơi Chúa, tôi tin rằng Chúa sẽ 
giúp các em thực hiện được điều 
lòng mình ao ước trong Thánh ý tốt 
lành của Ngài.
 Chúng tôi đang thao thao nói 
chuyện vui vẻ với nhau, mắt tôi nhìn 
ra ngoài quán thì thấy có một chị 
bước vào quán, ngồi chung bàn với 
tôi vì quán đã hết chổ. Chị ngồi 
xuống trong sự mệt mỏi của thể xác 
không toàn vẹn cùng sấp vé số trên 
tay và gương mặt đầy vẻ lo lắng. Chị 
cởi chiếc nón tai bèo trên đầu mình 
xuống, ngước lên nhìn tôi và miệng 
chị nở nụ cười đầy lo lắng. Chị có một 
gương mặt đầy phúc hậu và không 
có gì gọi là khắc khổ. Tôi nhìn chị 
trong sự đầy thông cảm và hỏi thăm 
chị:
- Sáng giờ bán được không chị?
Chị vừa cười, vừa trả lời tôi:
- Chậm quá cưng ơi.
Khi tôi nghe chị trả lời trong giọng 
buồn bã khiến tôi cũng thắt lòng 
mình lại:
- Sao vậy chị, mà mọi hôm giờ này chị 
bán hết chưa hay vẫn còn?
- Mọi  hôm thì giờ này chị bán hết rồi, 
nếu còn thì chỉ vài tờ thôi em à!
Dường như thấu hiểu điều gì đó 
trong chị, nên tôi tranh thủ khi chị 
vừa ăn thì tôi vừa tìm hiểu sâu về chị:
- Chị bán vé số lâu chưa hay chỉ mới 
đây thôi?
Chị không lấy làm khó chịu khi vừa 

ăn, vừa trả lời tôi:
- Lâu rồi em.
- Dạ, mà gia đình chị đông anh chị 
em gì không?
- Cũng có ba người thôi cưng, nhưng 
vì gia đình nghèo khó nên đi làm ăn 
xa hết, chỉ còn chị ở đây bán vé số 
nuôi con và mẹ chị.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì thấy chị 
trong bệnh tật còn gánh vác gia 
đình, tôi tiếp tục hỏi chị trong lo lắng, 
phập phồng vì sợ chạm tự ái của chị:
- Chị ơi! chị có cảm thấy khó chịu hay 
phiền vì những câu hỏi của em 
không. Nếu có thì cho em xin lỗi vì đã 
xen vào đời tư của chị
- Không đâu em, chị rất vui vì có 
người hỏi thăm về chị, chứ chị thấy ở 
xã hội bây giờ họ phân chia nhau dữ 
lắm, với lại việc bán vé số của chị là 
việc làm thấp kém, không ai để ý, 
không ai quan tâm, không ai thích 
nói chuyện và khi họ mua vé số thì họ 
cũng không thèm nhìn mặt người 
bán nữa, huống hồ gì mà nói chuyện 
hả em.
Đầu tôi vừa gật, mắt tôi vừa nhìn chị, 
cảm thương chị và dường như tôi có 
cảm giác Chúa Thánh Linh đang 
mách bảo với tôi điều gì đối với 
người nữ này. Ngay lúc đó, lòng tôi 
cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh ban 
cho tôi có được sự can đảm, dạn dĩ để 
nói về Chúa cho người nữ này và 
Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi ôn tồn tiếp 
tục hỏi chị:
- Vậy chị có gia đình năm chị bao 
nhiêu tuổi ạ?
- Chị có gia đình năm hai mươi bảy 
tuổi, anh ấy cũng bị khuyết tật đôi 
chân như chị.
- Mà anh chị vô tình gặp nhau hay có 

người quen giới thiệu cho anh chị?
Dường như hỏi đúng vào điểm yếu 
của chị, nên mặt chị đỏ lên, miệng 
chị cười bẽn lẽn và đáp lời tôi:
- Không ai làm mai cả em à, khi chị đi 
đến nơi lãnh vé số để bán thì chị vô 
tình gặp anh cũng đi lãnh vé số như 
chị. Sau những lần gặp nhau như vậy 
thì có tình cảm, rồi anh hẹn chị đi 
uống nước, dần dần hai người quen 
biết và đến với nhau, sống với nhau 
chung một mái nhà.
- Vậy mẹ chị có la hay phản đối gì 
không?
- Có chứ em! mẹ chị la nhiều lắm, vì 
chị mang bệnh tật, rồi lấy chồng 
cũng bị tật như chị, nên mẹ sợ rằng 
chị phải gánh nặng thêm. Nhưng bà 
không phản đối, bà chỉ kêu chị suy 
nghĩ kỹ trước khi quyết định, và 
quyết định của chị là chị đồng ý đến 
với ảnh.
- Vậy hôn lễ tổ chức bên gia đình chị 
hay bên gia đình ảnh?
- Tổ chức bên gia đình ảnh để hai nhà 
gặp nhau thôi em. Vì gia đình hai bên 
đều nghèo, nên anh chị đến với nhau 
chỉ trong hình thức sơ sài.
Tôi thấy mắt chị dường như rươm 
rướm lệ, tôi vuốt vai, an ủi chị:
- Thôi chị đừng buồn, chuyện gì qua 
cho nó qua đi, mà sao anh chị không 
kiếm việc làm khác đỡ cực hơn, chứ 
em thấy việc này dầm mưa, dãi nắng 
mà bán cũng không được bao nhiêu 
cả.
- Việc gì bây giờ hở em,không bằng 
cấp trong tay, sức khỏe không tốt mà 
lại bị tật nữa thì đâu có ai dám nhận 
đâu em.
Lúc này tôi chợt nhớ đến một cô 
trong Hội Thánh sẵn sàng tạo điều 

kiện và giúp đỡ cho những người 
khuyết tật có việc làm ổn định để 
kiếm thu nhập cho cuộc sống, nên 
tôi giới thiệu với chị:
- Chị ơi, em là người đạo Tin Lành, 
thấy hoàn cảnh chị khó khăn quá, em 
có quen cô kia giúp đỡ cho những 
người khuyết tật có công việc làm ổn 
định, thu nhập tương đối để lo cho 
cuộc sống, chị có muốn kiếm việc 
khác không, em sẽ giới thiệu chị với 
cô ấy.
Chị tròn xoe đôi mắt  nhìn tôi và hỏi:
- Vậy sao, hèn chi nãy giờ chị nói 
chuyện với em, chị thấy em có điều gì 
là lạ đối với những người mà chị đã 
tiếp xúc.
- Lạ như thế nào hả chị, em cũng thấy 
bình thường mà.
- Chị thấy qua cách nói chuyện của 
em có sự thông cảm những người 
khuyết tật như chị, có tình yêu 
thương, mà những người đạo Tin 
Lành ai cũng vậy hả em?
Tôi cười nhẹ nhàng với chị và tôi biết 
rằng đây là cơ hội để tôi nói về Chúa 
cho chị, tôi cũng không quên cầu 
nguyện xin Chúa Thánh Linh đặt Lời 
Ngài trong miệng tôi và hướng dẫn 
cho tôi những điều tôi phải nói với 
chị trong lúc này:
- Dạ, em cám ơn chị, nhưng để hiểu 
một người thì mình phải đứng vào vị 
trí của người đó chị à! em cũng 
không hay gì đâu chị, vì đôi chân em 
cũng đi yếu do tai nạn xe nên em mới 
biết được những người khuyết tật họ 
đang cần gì và lo lắng điều gì. Nhưng 
cũng nhờ tai nạn này mà em mới 
nhận biết được sự hiện diện của 
Thương Đế trên cuộc đời em. Ngài đã 
cứu em từ một người chết thuộc linh 

lẫn thuộc thể mà nay trở nên sống, 
Ngài sửa đổi em và làm em trở nên 
mới bởi hồng ân Thiên Thượng của 
Ngài, em đang sống thỏa vui trong 
ơn Ngài, em nghĩ rằng trong cuộc 
gặp mặt này thì cũng do ý muốn tốt 
lành của Ngài dành cho em với chị, 
chị có muốn biết về Đấng mà em nói 
với chị nãy giờ không?
- Chị nghe em nói mà trong lòng chị 
xốn xang hẳn lên, nhưng bây giờ chị 
không có thời gian em à. 
- Dạ, không sao đâu chị, khi nào chị 
có thời gian thì em mời chị đến Hội 
Thánh để nghe về Đấng mà em nói 
với chị, sẵn đó em giới thiệu với chị 
cô mà em nói với chị ban nãy.
- Mà em muốn mời chị đến  Hội 
Thánh nào, chứ Hội Thánh Nguyễn 
Trãi thì chị đã đến rồi.
Ngạc nhiên tôi nhìn chị và hỏi:
- Dạ, em tính mời chị đến Hội Thánh 
mà chị vừa nói đó, mà chị đã từng 
đến Hội Thánh này rồi à?
Chị cũng thiệt tình trả lời tôi:
- Có rồi em, chị cũng được một cô 
gần nhà thấy hoàn cảnh của chị nên 
cô giúp đỡ và giới thiệu về Đấng 
Nhân Từ gì đó mà em nói với chị nãy 
giờ. Cô mời chị đến Hội Thánh vào tối 
thứ bảy là lễ truyền giảng.  Khi chị 
đến thì được mọi người tiếp đón, 
giúp đỡ đưa chị vào ghế ngồi, họ rất 
tử tế. Khi nghe giảng về Đấng đó thì 
cô ấy ngồi kế bên giải thích cho chị 
hiểu và khi kết thúc bài giảng thì 
người đứng giảng có kêu gọi lên để 
tuyên xưng đức tin gì đó.  Ngay lúc 
đó, lòng chị được đụng chạm có điều 
gì đó thôi thúc chị, chị muốn lắm em, 
nhưng khi chị nghĩ về gia đình, về 
hoàn cảnh của chị thì chị không dám 

làm điều đó và dường như cô ngồi 
với chị thấu hiểu được điều đó nên cô 
nói với chị "Hãy buông bỏ mọi sự mà 
quay về bên Đấng yêu thương, Ngài 
sẽ chu cấp và lo liệu cho con,  bình an 
nha con và con hãy làm theo điều mà 
lòng con mách bảo". Nhưng rồi chị đã 
bỏ mất cơ hội đó. Cô ấy còn giới thiệu 
cho chị công việc làm khác nữa, chị 
cũng đi làm một thời gian, trong 
khoảng thời gian đó thì chị cũng có đi 
nhóm, được nghe giảng về Đấng yêu 
thương, nhưng chị chưa dám buông 
bỏ những gì mình đang nắm để quỳ 
gối cầu nguyện, xưng tội và tuyên 
xưng đức tin của mình.
- Vậy bây giờ chị còn đi nhóm không?
- Hết rồi em, vì khi chị đi làm nơi cô ấy 
giới thiệu thì mức lương không bằng 
so với lúc chị đi bán vé số, mà cũng 
không đủ cho chị lo chi tiêu trong gia 
đình nữa, nên chị ngưng công việc đó 
mà quay về với việc bán vé số của chị.
- Thế chị có suy nghĩ một ngày nào đó 
chị sẽ buông bỏ mọi sự mà quay về 
bên Đấng yêu thương mà chị nói với 
em và cầu nguyện tuyên xưng đức tin 
mình không?
- Có! chị hy vọng ngày ấy đến với chị 
không xa, nhưng không phải là lúc 
này em à.
- Sao vậy chị?
- Cũng như chị nói với em về cô mà 
giúp đỡ chị, cô ấy thường xuyên đến 
nhà thăm, giúp đỡ gia đình chị và cô 
cũng khuyên chị nên tin vào Đấng 
Toàn Năng, Ngài sẽ chu cấp, lo liệu 
cho những ai tin cậy và nương náu 
mình nơi Ngài. Cô cũng khuyên chị 
nên bỏ nghề bán vé số mà đi làm 
công việc cô giới thiệu cho chị, vì 
người chủ công việc mà cô giới thiệu 

cũng là Cơ Đốc nhân nên họ sẽ thông 
cảm cho hoàn cảnh của chị. Cô cứ 
bảo chị yên tâm mà quay về thờ 
phượng Đức Chúa Trời.
- Vậy chị nghĩ sao về những điều cô 
nói?
- Chị suy nghĩ rất nhiều, nhưng chị đã 
làm cho cô thất vọng.
Khi nói câu này ra thì giọt lệ chảy dài 
trên má chị, tôi thấy được trong giọt 
lệ đó chứa đựng biết bao hy vọng; hy 
vọng buông bỏ mọi sự mà đi đến Hội 
Thánh nghe giảng về Ông Trời một 
cách rõ hơn, hy vọng được quỳ gối 
tuyên xưng đức tin với Đấng Tạo 
Dựng nên mình, hy vọng thoát khỏi 
bệnh tật để không còn lo lắng nữa...
Chị vội lau nước mắt, chống cây nạn 
mà nó đồng hành cùng chị bấy lâu 
nay, chị đứng lên và nói với tôi:
- Thôi, chị em mình hẹn dịp khác nói 
chuyện tiếp em nha, chị phải tranh 
thủ đi bán nữa không thôi là đến giờ 
xổ đó em.
- Dạ, chị đi bán đi, nhưng chị cũng sắp 
xếp công việc đi nhà thờ nghe giảng 
chị nha!
- Chị chưa biết nữa em, nhưng chị 
cũng hy vọng làm được điều đó. 
Chào em!
Chị chống nạn đi ra chiếc xe đạp 
được dựng phía trước quán, leo lên 
và đạp đi, tiếp tục cuộc mưu sinh của 
mình, bỏ lại sau lưng biết bao hy 
vọng. Tôi nhìn theo chị mà không 
biết giúp gì cho chị hơn là cầu 
nguyện cho chị, xin Chúa thương xót, 
che chở và giúp chị nhận biết được sự 
hiện diện của Ngài trên cuộc đời chị, 
để chị sẵn sàng buông bỏ mọi sự mà 
quay về tuyên xưng đức tin của mình 
và thờ phượng Đấng luôn yêu 

thương chị.
 "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho 
Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em"
Phải! Chúa luôn thành tín, vì Ngài 
không thể từ chối mình. Điều Ngài đã 
nói thì Ngài sẽ làm, điều Ngài đã phán 
thì Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm.
Khi tôi viết bài viết này, mặc dù kết 
quả chưa được trọn vẹn, nhưng lòng 
tôi vẫn luôn mong muốn nơi chị, một 
ngày không xa tôi và chị được gặp 

nhau trong Hội Thánh, cùng nhau thờ 
phượng, chúc tôn danh Chúa Chí cao.
Trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn 
tìm kiếm những lối thoát cho riêng 
mình, nhưng chỉ có một lối thoát duy 
nhất chính là Chúa, Đấng bày tỏ cho 
chúng ta lối thoát đó và Ngài sẽ mở 
đường cho chúng ta ra khỏi, tuy 
nhiên, quyết định vẫn thuộc về 
chúng ta.
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Thu qua, đông về, xuân lại đến...
 Trong bầu không khí ấm áp của mùa 
xuân, cùng chút se lạnh của dư âm 
mùa đông, mọi người dường như 
bận bịu, tất bật hơn với công việc của 
mình. Nào người mua, kẻ bán tấp 
nập chen chân nhau. Đâu đó xa xa có 
giọng rao lảnh lót của những người 
bán đồ la, tiếng cười vui, ríu rít của trẻ 
thơ cùng với mẹ đi chợ, tiếng mời 
chào của những cô chú bán hoa, 
cùng những lời mời khe khẽ của 
những người bán vé số...
 Tôi nhìn thấy trên gương mặt mỗi 
người có những nụ cười khác nhau, 
người thì họ cười rất tươi và họ đang 
mong chờ điều gì đó tốt đẹp sẽ đến 
với họ trong năm mới, nhưng cũng 
có những người cố gắng gượng cười 
để che đậy những nỗi lo sâu kín 
trong lòng họ...
 Sau giờ nhóm với Hội Thánh, tôi 
cùng những em thiếu niên đi thông 
công với nhau tại một quán ăn gần 
bên khu chợ mà tôi vừa nói. Các em 
rất hồ hởi, vui vẻ kể nhau nghe 
những chuyện ở trường, ở lớp trong 
buổi liên hoan tất niên vừa qua. Các 
em cũng nêu ra những dự tính cho 
sự học hành của mình trong tương 

lai và không quên cầu nguyện cho 
những điều đó, nhờ những anh chị và 
các bạn cùng trang lứa cầu thay cho 
nhau. Tôi nhìn thấy đức tin của các 
em nơi Chúa, tôi tin rằng Chúa sẽ 
giúp các em thực hiện được điều 
lòng mình ao ước trong Thánh ý tốt 
lành của Ngài.
 Chúng tôi đang thao thao nói 
chuyện vui vẻ với nhau, mắt tôi nhìn 
ra ngoài quán thì thấy có một chị 
bước vào quán, ngồi chung bàn với 
tôi vì quán đã hết chổ. Chị ngồi 
xuống trong sự mệt mỏi của thể xác 
không toàn vẹn cùng sấp vé số trên 
tay và gương mặt đầy vẻ lo lắng. Chị 
cởi chiếc nón tai bèo trên đầu mình 
xuống, ngước lên nhìn tôi và miệng 
chị nở nụ cười đầy lo lắng. Chị có một 
gương mặt đầy phúc hậu và không 
có gì gọi là khắc khổ. Tôi nhìn chị 
trong sự đầy thông cảm và hỏi thăm 
chị:
- Sáng giờ bán được không chị?
Chị vừa cười, vừa trả lời tôi:
- Chậm quá cưng ơi.
Khi tôi nghe chị trả lời trong giọng 
buồn bã khiến tôi cũng thắt lòng 
mình lại:
- Sao vậy chị, mà mọi hôm giờ này chị 
bán hết chưa hay vẫn còn?
- Mọi  hôm thì giờ này chị bán hết rồi, 
nếu còn thì chỉ vài tờ thôi em à!
Dường như thấu hiểu điều gì đó 
trong chị, nên tôi tranh thủ khi chị 
vừa ăn thì tôi vừa tìm hiểu sâu về chị:
- Chị bán vé số lâu chưa hay chỉ mới 
đây thôi?
Chị không lấy làm khó chịu khi vừa 

ăn, vừa trả lời tôi:
- Lâu rồi em.
- Dạ, mà gia đình chị đông anh chị 
em gì không?
- Cũng có ba người thôi cưng, nhưng 
vì gia đình nghèo khó nên đi làm ăn 
xa hết, chỉ còn chị ở đây bán vé số 
nuôi con và mẹ chị.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì thấy chị 
trong bệnh tật còn gánh vác gia 
đình, tôi tiếp tục hỏi chị trong lo lắng, 
phập phồng vì sợ chạm tự ái của chị:
- Chị ơi! chị có cảm thấy khó chịu hay 
phiền vì những câu hỏi của em 
không. Nếu có thì cho em xin lỗi vì đã 
xen vào đời tư của chị
- Không đâu em, chị rất vui vì có 
người hỏi thăm về chị, chứ chị thấy ở 
xã hội bây giờ họ phân chia nhau dữ 
lắm, với lại việc bán vé số của chị là 
việc làm thấp kém, không ai để ý, 
không ai quan tâm, không ai thích 
nói chuyện và khi họ mua vé số thì họ 
cũng không thèm nhìn mặt người 
bán nữa, huống hồ gì mà nói chuyện 
hả em.
Đầu tôi vừa gật, mắt tôi vừa nhìn chị, 
cảm thương chị và dường như tôi có 
cảm giác Chúa Thánh Linh đang 
mách bảo với tôi điều gì đối với 
người nữ này. Ngay lúc đó, lòng tôi 
cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh ban 
cho tôi có được sự can đảm, dạn dĩ để 
nói về Chúa cho người nữ này và 
Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi ôn tồn tiếp 
tục hỏi chị:
- Vậy chị có gia đình năm chị bao 
nhiêu tuổi ạ?
- Chị có gia đình năm hai mươi bảy 
tuổi, anh ấy cũng bị khuyết tật đôi 
chân như chị.
- Mà anh chị vô tình gặp nhau hay có 

người quen giới thiệu cho anh chị?
Dường như hỏi đúng vào điểm yếu 
của chị, nên mặt chị đỏ lên, miệng 
chị cười bẽn lẽn và đáp lời tôi:
- Không ai làm mai cả em à, khi chị đi 
đến nơi lãnh vé số để bán thì chị vô 
tình gặp anh cũng đi lãnh vé số như 
chị. Sau những lần gặp nhau như vậy 
thì có tình cảm, rồi anh hẹn chị đi 
uống nước, dần dần hai người quen 
biết và đến với nhau, sống với nhau 
chung một mái nhà.
- Vậy mẹ chị có la hay phản đối gì 
không?
- Có chứ em! mẹ chị la nhiều lắm, vì 
chị mang bệnh tật, rồi lấy chồng 
cũng bị tật như chị, nên mẹ sợ rằng 
chị phải gánh nặng thêm. Nhưng bà 
không phản đối, bà chỉ kêu chị suy 
nghĩ kỹ trước khi quyết định, và 
quyết định của chị là chị đồng ý đến 
với ảnh.
- Vậy hôn lễ tổ chức bên gia đình chị 
hay bên gia đình ảnh?
- Tổ chức bên gia đình ảnh để hai nhà 
gặp nhau thôi em. Vì gia đình hai bên 
đều nghèo, nên anh chị đến với nhau 
chỉ trong hình thức sơ sài.
Tôi thấy mắt chị dường như rươm 
rướm lệ, tôi vuốt vai, an ủi chị:
- Thôi chị đừng buồn, chuyện gì qua 
cho nó qua đi, mà sao anh chị không 
kiếm việc làm khác đỡ cực hơn, chứ 
em thấy việc này dầm mưa, dãi nắng 
mà bán cũng không được bao nhiêu 
cả.
- Việc gì bây giờ hở em,không bằng 
cấp trong tay, sức khỏe không tốt mà 
lại bị tật nữa thì đâu có ai dám nhận 
đâu em.
Lúc này tôi chợt nhớ đến một cô 
trong Hội Thánh sẵn sàng tạo điều 

kiện và giúp đỡ cho những người 
khuyết tật có việc làm ổn định để 
kiếm thu nhập cho cuộc sống, nên 
tôi giới thiệu với chị:
- Chị ơi, em là người đạo Tin Lành, 
thấy hoàn cảnh chị khó khăn quá, em 
có quen cô kia giúp đỡ cho những 
người khuyết tật có công việc làm ổn 
định, thu nhập tương đối để lo cho 
cuộc sống, chị có muốn kiếm việc 
khác không, em sẽ giới thiệu chị với 
cô ấy.
Chị tròn xoe đôi mắt  nhìn tôi và hỏi:
- Vậy sao, hèn chi nãy giờ chị nói 
chuyện với em, chị thấy em có điều gì 
là lạ đối với những người mà chị đã 
tiếp xúc.
- Lạ như thế nào hả chị, em cũng thấy 
bình thường mà.
- Chị thấy qua cách nói chuyện của 
em có sự thông cảm những người 
khuyết tật như chị, có tình yêu 
thương, mà những người đạo Tin 
Lành ai cũng vậy hả em?
Tôi cười nhẹ nhàng với chị và tôi biết 
rằng đây là cơ hội để tôi nói về Chúa 
cho chị, tôi cũng không quên cầu 
nguyện xin Chúa Thánh Linh đặt Lời 
Ngài trong miệng tôi và hướng dẫn 
cho tôi những điều tôi phải nói với 
chị trong lúc này:
- Dạ, em cám ơn chị, nhưng để hiểu 
một người thì mình phải đứng vào vị 
trí của người đó chị à! em cũng 
không hay gì đâu chị, vì đôi chân em 
cũng đi yếu do tai nạn xe nên em mới 
biết được những người khuyết tật họ 
đang cần gì và lo lắng điều gì. Nhưng 
cũng nhờ tai nạn này mà em mới 
nhận biết được sự hiện diện của 
Thương Đế trên cuộc đời em. Ngài đã 
cứu em từ một người chết thuộc linh 

lẫn thuộc thể mà nay trở nên sống, 
Ngài sửa đổi em và làm em trở nên 
mới bởi hồng ân Thiên Thượng của 
Ngài, em đang sống thỏa vui trong 
ơn Ngài, em nghĩ rằng trong cuộc 
gặp mặt này thì cũng do ý muốn tốt 
lành của Ngài dành cho em với chị, 
chị có muốn biết về Đấng mà em nói 
với chị nãy giờ không?
- Chị nghe em nói mà trong lòng chị 
xốn xang hẳn lên, nhưng bây giờ chị 
không có thời gian em à. 
- Dạ, không sao đâu chị, khi nào chị 
có thời gian thì em mời chị đến Hội 
Thánh để nghe về Đấng mà em nói 
với chị, sẵn đó em giới thiệu với chị 
cô mà em nói với chị ban nãy.
- Mà em muốn mời chị đến  Hội 
Thánh nào, chứ Hội Thánh Nguyễn 
Trãi thì chị đã đến rồi.
Ngạc nhiên tôi nhìn chị và hỏi:
- Dạ, em tính mời chị đến Hội Thánh 
mà chị vừa nói đó, mà chị đã từng 
đến Hội Thánh này rồi à?
Chị cũng thiệt tình trả lời tôi:
- Có rồi em, chị cũng được một cô 
gần nhà thấy hoàn cảnh của chị nên 
cô giúp đỡ và giới thiệu về Đấng 
Nhân Từ gì đó mà em nói với chị nãy 
giờ. Cô mời chị đến Hội Thánh vào tối 
thứ bảy là lễ truyền giảng.  Khi chị 
đến thì được mọi người tiếp đón, 
giúp đỡ đưa chị vào ghế ngồi, họ rất 
tử tế. Khi nghe giảng về Đấng đó thì 
cô ấy ngồi kế bên giải thích cho chị 
hiểu và khi kết thúc bài giảng thì 
người đứng giảng có kêu gọi lên để 
tuyên xưng đức tin gì đó.  Ngay lúc 
đó, lòng chị được đụng chạm có điều 
gì đó thôi thúc chị, chị muốn lắm em, 
nhưng khi chị nghĩ về gia đình, về 
hoàn cảnh của chị thì chị không dám 

làm điều đó và dường như cô ngồi 
với chị thấu hiểu được điều đó nên cô 
nói với chị "Hãy buông bỏ mọi sự mà 
quay về bên Đấng yêu thương, Ngài 
sẽ chu cấp và lo liệu cho con,  bình an 
nha con và con hãy làm theo điều mà 
lòng con mách bảo". Nhưng rồi chị đã 
bỏ mất cơ hội đó. Cô ấy còn giới thiệu 
cho chị công việc làm khác nữa, chị 
cũng đi làm một thời gian, trong 
khoảng thời gian đó thì chị cũng có đi 
nhóm, được nghe giảng về Đấng yêu 
thương, nhưng chị chưa dám buông 
bỏ những gì mình đang nắm để quỳ 
gối cầu nguyện, xưng tội và tuyên 
xưng đức tin của mình.
- Vậy bây giờ chị còn đi nhóm không?
- Hết rồi em, vì khi chị đi làm nơi cô ấy 
giới thiệu thì mức lương không bằng 
so với lúc chị đi bán vé số, mà cũng 
không đủ cho chị lo chi tiêu trong gia 
đình nữa, nên chị ngưng công việc đó 
mà quay về với việc bán vé số của chị.
- Thế chị có suy nghĩ một ngày nào đó 
chị sẽ buông bỏ mọi sự mà quay về 
bên Đấng yêu thương mà chị nói với 
em và cầu nguyện tuyên xưng đức tin 
mình không?
- Có! chị hy vọng ngày ấy đến với chị 
không xa, nhưng không phải là lúc 
này em à.
- Sao vậy chị?
- Cũng như chị nói với em về cô mà 
giúp đỡ chị, cô ấy thường xuyên đến 
nhà thăm, giúp đỡ gia đình chị và cô 
cũng khuyên chị nên tin vào Đấng 
Toàn Năng, Ngài sẽ chu cấp, lo liệu 
cho những ai tin cậy và nương náu 
mình nơi Ngài. Cô cũng khuyên chị 
nên bỏ nghề bán vé số mà đi làm 
công việc cô giới thiệu cho chị, vì 
người chủ công việc mà cô giới thiệu 

cũng là Cơ Đốc nhân nên họ sẽ thông 
cảm cho hoàn cảnh của chị. Cô cứ 
bảo chị yên tâm mà quay về thờ 
phượng Đức Chúa Trời.
- Vậy chị nghĩ sao về những điều cô 
nói?
- Chị suy nghĩ rất nhiều, nhưng chị đã 
làm cho cô thất vọng.
Khi nói câu này ra thì giọt lệ chảy dài 
trên má chị, tôi thấy được trong giọt 
lệ đó chứa đựng biết bao hy vọng; hy 
vọng buông bỏ mọi sự mà đi đến Hội 
Thánh nghe giảng về Ông Trời một 
cách rõ hơn, hy vọng được quỳ gối 
tuyên xưng đức tin với Đấng Tạo 
Dựng nên mình, hy vọng thoát khỏi 
bệnh tật để không còn lo lắng nữa...
Chị vội lau nước mắt, chống cây nạn 
mà nó đồng hành cùng chị bấy lâu 
nay, chị đứng lên và nói với tôi:
- Thôi, chị em mình hẹn dịp khác nói 
chuyện tiếp em nha, chị phải tranh 
thủ đi bán nữa không thôi là đến giờ 
xổ đó em.
- Dạ, chị đi bán đi, nhưng chị cũng sắp 
xếp công việc đi nhà thờ nghe giảng 
chị nha!
- Chị chưa biết nữa em, nhưng chị 
cũng hy vọng làm được điều đó. 
Chào em!
Chị chống nạn đi ra chiếc xe đạp 
được dựng phía trước quán, leo lên 
và đạp đi, tiếp tục cuộc mưu sinh của 
mình, bỏ lại sau lưng biết bao hy 
vọng. Tôi nhìn theo chị mà không 
biết giúp gì cho chị hơn là cầu 
nguyện cho chị, xin Chúa thương xót, 
che chở và giúp chị nhận biết được sự 
hiện diện của Ngài trên cuộc đời chị, 
để chị sẵn sàng buông bỏ mọi sự mà 
quay về tuyên xưng đức tin của mình 
và thờ phượng Đấng luôn yêu 

Chẳng có ai như Cứu Chúa tôi
Nhân từ chất ngất ngút mây trời

Thương yêu tha thứ người đau khổ
Cứu giúp dìu nâng kẻ nổi trôi

Thế giới khác chi chiên thất lạc
Loài người ví thể đóa hoa rơi
Bơ vơ lảo đảo tìm nguồn cội

Nguyện ước thiên ân trọn cõi đời.

Có kẻ đi hoang mới trở về
Thân tàn ma dại tỉnh hồn mê

Ngài ôm lấy cổ hôn da diết
Áo mặc giày mang vẻ chỉnh tề
Mở tiệc ăn mừng ngày hội ngộ

Ðàn ca hát chúc buổi về quê
Ân ban gói trọn vòng tay lớn
Chúa đãi nhân từ dạ hả hê.

Có kẻ tà dâm bị quả tang
Người ta định ném đá trên nàng

Tình thương Chúa cứu người hư mất
Ân sủng Ngài ban kẻ lạc đàng

Thánh khiết cản ngăn đời tội lỗi
Nhân từ mở rộng cõi ân ban

Ngài không định tội khi lầm lỡ
Miễn phải ăn năn lánh ác gian.

Có kẻ vào tay cướp dọc đường
Máu me chân gãy nát tan xương
Vài ba khách thấy không hề giúp
Chỉ một người qua rịt vết thương

Cấp cứu loài người khi khổ nạn
Giải nguy nhân thế lúc thê lương
Chúa tôi cúi xuống ôm người thế

Vẻ mặt nhân từ rạng thánh vương.

CHÚA TÔI NHÂN TỪ
Trần Nguyên Lam Bửu

(Trích trong tập thơ  Ngất Ngây Tình Chúa, bài số 99)

Ngân Võ

thương chị.
 "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho 
Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em"
Phải! Chúa luôn thành tín, vì Ngài 
không thể từ chối mình. Điều Ngài đã 
nói thì Ngài sẽ làm, điều Ngài đã phán 
thì Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm.
Khi tôi viết bài viết này, mặc dù kết 
quả chưa được trọn vẹn, nhưng lòng 
tôi vẫn luôn mong muốn nơi chị, một 
ngày không xa tôi và chị được gặp 

nhau trong Hội Thánh, cùng nhau thờ 
phượng, chúc tôn danh Chúa Chí cao.
Trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn 
tìm kiếm những lối thoát cho riêng 
mình, nhưng chỉ có một lối thoát duy 
nhất chính là Chúa, Đấng bày tỏ cho 
chúng ta lối thoát đó và Ngài sẽ mở 
đường cho chúng ta ra khỏi, tuy 
nhiên, quyết định vẫn thuộc về 
chúng ta.
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Xung quanh chúng ta có nhiều người 
theo các tôn giáo khác nhau. Thường 
là họ theo các tôn giáo đã có trong 
gia đình, do ông bà để lại. Họ theo 
đạo với những nghi thức quen thuộc 
từ khi còn nhỏ và cũng có nhiều điều 
an ủi tâm hồn nên họ không muốn 
thay đổi hoặc tìm hiểu đạo khác. Câu 
nói quen thuộc nói lên lý do giữ đạo 
cũ theo họ vẫn là đạo nào cũng giống 
nhau thôi, thay đổi làm chi. Có người 
nghĩ rằng thay đổi qua đạo khác là 
phản bội. Có người bị dọa là sẽ bị trời 
tru đất diệt nếu thay đổi đạo và vì thế 
họ không dám thay đổi.
Nghĩ đạo nào cũng giống nhau là 
một ý tưởng hấp dẫn. Trên thế giới có 
quá nhiều bất đồng, bắt bớ đạo và 
thậm chí chiến tranh đã nổi lên vì 
những sự khác biệt tôn giáo rồi. Thôi, 
chỉ có một Ông Trời và các tôn giáo 
khác nhau đều đang tìm kiếm Ngài 
theo cách riêng của họ. Hãy để người 
Hồi Giáo và Cơ-đốc Giáo, người Ấn 
Giáo và người Phật Giáo đồng ý với 
nhau là họ cùng đang thờ phượng 

cùng một Ông Trời bằng các cách 
khác nhau. Phải chăng các tôn giáo 
lớn đều có những niềm tin giống 
nhau về đạo đức: họ theo đuổi hoà 
bình, không cỗ vũ cho giết người, 
hãm hiếp hay cướp bóc ai. Đạo nào 
cũng dạy người ta làm lành, vậy đạo 
nào cũng giống nhau thôi.
Tôi không có ý so sánh tôn giáo hay 
coi thường bất cứ tôn giáo khác nào. 
Tôi tôn trọng quyền lựa chọn của mỗi 
người. Dĩ nhiên mỗi người phải chịu 
trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. 
Tôi chỉ xin chúng ta suy nghĩ đến sự 
thật. Mặc dù ý nghĩ đạo nào cũng 
giống nhau trông có vẽ hấp dẫn 
nhưng sự thật là thế nào? Có đúng là 
đạo nào cũng giống nhau không? 
-Theo tôi là không! Tại sao các tôn 
giáo không giống nhau?
Trước hết nếu hỏi trực tiếp những 
người đã theo đạo rồi xem thử có 
phải tất cả các tôn giáo đều giống 
nhau không thì câu trả lời của họ sẽ là 
không. Có lẽ họ sẽ khuyên bạn nên 
theo tôn giáo của họ đã theo. Chẳng 

hạn, người theo đạo biết chắc là có 
sự khác nhau giữa Hồi Giáo và Ấn 
Giáo, bên nào cũng cho mình đúng 
và khước từ bên kia. Chẳng hạn, 
trong kinh Qur’an của Hồi Giáo có 
chép, ” Hãy chiến đấu và chém giết 
những người ngoại đạo nơi nào gặp 
họ.” (Fight and slay the pagans 
wherever you �nd them. Qur’an, sura 
9.5). Ở Nigeria và 
Sudan việc nầy đã và 
đang xảy ra trong một 
diện rộng.
Thứ hai, các tôn giáo 
giải thích những niềm 
tin của họ khác nhau. 
Chẳng hạn họ giữ các niềm tin khác 
nhau về Ông Trời. Theo Ấn Giáo 
(Hinduism) Trời là vô số hình tượng 
và không có bản thể (impersonal). 
Trong khi đó Allah của Hồi Giáo  là 
Đấng có bản thể (personal), duy nhất 
và họ tuyệt đối cấm dùng hình tượng 
hoặc cách nào khác tiêu biểu cho 
Allah. Phật Giáo thế giới là một tôn 
giáo không có Ông Trời và thậm chí 
không có một hiện hữu cuối cùng. Cơ 
Đốc Giáo thì dạy rằng có Ông Trời và 
Ngài yêu thương tha tội giúp đỡ cho 
người tin cậy Ngài. Trong Phật Giáo 
và Ấn Giáo thì không có sự tha tội, chỉ 
có nghiệp karma, và cũng không có 
sự trợ giúp siêu nhiên.
Thứ ba, mục đích đời sống của con 
người theo các tôn giáo cũng không 
giống nhau. Chúng ta sẽ đi đâu sau 
khi lìa cuộc đời nầy? Mục tiêu của 
mọi sự hiện hữu trong Phật Giáo là 
niết bàn nirvana nghĩa là tiệt diệt hay 
“chấm dứt hoàn toàn tất cả tham 
muốn và bản thân.” Đây là điều mà 
người ta tin là Đức Phật đã đạt được 
sau khi tái sanh 547 lần. Hồi Giáo thì 

hướng về một thiên đàng vui thoả 
với rượu, đàn bà và ca nhạc. Mục đích 
cuối cùng của tất cả sự hiện hữu 
trong Cơ Đốc Giáo là biết Đức Chúa 
Trời và vui hưởng chính mình Ngài 
mãi mãi cùng với những người đã 
được Ngài cứu chuộc. Như vậy, giáo 
lý các tôn giáo rất khác nhau.
Thứ tư, theo tôi có lẽ khác biệt lớn 

nhất giữa Cơ- Đốc 
Giáo và tất cả các tôn 
giáo khác là kết quả 
của sự cứu rỗi. Sự cứu 
rỗi do mình tự tạo ra 
hay do Đức Chúa Trời 
ban cho không và 

mình tiếp nhận lấy. Trong khi các tôn 
giáo khác nhấn mạnh rằng bằng 
cách vâng giữ các giáo lý của tôn giáo 
mình, một người làm theo sẽ có thể 
được cứu rỗi, được thoả mãn hoặc 
được giải thoát, thì Cơ Đốc Giáo lại 
dạy “ấy là nhờ ân điển của Chúa ban, 
bởi đức tin tiếp nhận lấy mà một 
người được cứu rỗi.” Ấy là tặng phẩm 
quý giá nhất từ Đức Chúa Trời ban 
cho chứ không phải từ người nào làm 
nên, bởi đức tin nơi việc Chúa đã làm, 
không phải bởi việc mình làm. Không 
ai khoe mình về công đức nhưng ai 
cũng tạ ơn Trời về sự ban cho.
Trong khi các tôn giáo Á Đông dạy về 
luật karma (nghĩa là luật nhân quả, có 
vay phải có trả, có tội phải đền tội, có 
nợ phải tự trả nợ, không ai trả được) 
thì đạo Chúa lại giảng rao về luật ân 
điển khi Chúa ban cho nhưng không 
món quà cứu rỗi do Chúa Giê-su đã 
trả giá xong trên thập tự giá cho bất 
cứ người nào có lòng tin nhận thì 
được mặc dù trước mắt Chúa không 
ai là người xứng đáng cả. Không phải 
đạo nào cũng giống nhau!

Có Phải Đạo Nào 
Cũng Giống Nhau?

“Nguyền xin anh em được ân điển và sự 
bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, 

Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!”  
Phi-líp 1:2

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Sáng nay, 
thức giấc 
thật sớm, 
sớm hơn 
mọi khi 
n h i ề u 
lắm, vì tôi đã không ngủ được như 
mọi khi. Vào chat-room để nghe 
hát tôn vinh Chúa, để ngồi thật im 
và lắng lòng theo những lời nhạc 
Thánh Ca Cơ đốc. Thật bất ngờ quá, 
khi nhìn thấy nick-name của bạn 
trong room. Bạn đã trở lại rồi, sau 
gần hai tháng không được gặp. 
Cảm tạ ơn Chúa.
Trong những room của người đời 
vẫn không thể tìm thấy được sự 
bình an thật như trong room Tin 
Lành có phải không bạn? Người 
bạn nhỏ của tôi, người mà đã có lần 
chúng ta trò chuyện, trao đổi với 
nhau những suy nghĩ về đạo Tin 
Lành. 
Lần đó, tôi vẫn còn nhớ thật rõ, bạn 
đã nói thích lắm khi được ngồi im 
nghe hát Thánh ca. Vâng, bạn thích 
lắm và  tôi cũng vậy. Chúng ta cùng 
thích lắm những lời nhạc Cơ Đốc 
thật “siêu nhiên” và “đụng chạm” 
lòng người. Vì âm nhạc làm cho 
tâm linh con người hạnh phúc và 
đầy trọn. Và cũng đã có rất nhiều 
lần tôi hát Tôn Vinh Chúa thật hăng 
say.
Ngày xưa, tôi cũng hay vào room 
đời để nghe chia sẻ và học hỏi kinh 
nghiệm sống nào đó của những 
người khác. Nhưng từ những ngày 
tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa 

của đời 
mình, tôi 
đã chọn 
lựa chỉ 
v à o 
r o o m 

“Tin Lành Âu Châu”. Vì từ nơi đây, tôi 
đã quen và nhận được rất nhiều 
tình yêu thương từ những anh chị 
em trong Chúa, một thứ tình cảm 
thật trân quí, luôn ôm ấp khi nhận 
được và trao ra của những người 
con cái trong nhà Cha.
“Ta ban cho các ngươi một điều 
răn mới, nghĩa là các ngươi phải 
yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi 
thể nào, thì các ngươi cũng hãy 
yêu nhau thể ấy.” Trích Kinh Thánh, 
sách Giăng 13: 34
Tình yêu thương này, chúng ta phải 
biết nhớ đến luôn, phải biết vâng 
lời Người và luôn luôn nói cảm tạ 
ơn Chúa, có phải không?
Chúa Giê-xu trong vườn Ghêt-sê-
ma-nê ngày nào, Ngài đã chọn lựa 
con đường chấp nhận mọi điều 
đau đớn là chịu chết trên Thập tự 
giá để chuộc tội cho loài người, 
trong đó có chúng ta : tôi và bạn. 
Ngài đã lựa chọn con đường hoàn 
toàn tuân phục Đức Chúa Trời. Sự 
chọn lựa này của Chúa Giê-xu 
chính là vì yêu thương loài người 
chúng ta. Ngài đã đánh đổi ngay cả 
mạng sống của mình để cứu chuộc 
lại ta, bạn có thấy không? Vì khi 
chọn lựa là chấp nhận, ngay cả khi 
sự chọn lựa của mình phải trải qua 
một thời kỳ thật sự rất quặn đau.

Chúa là Đấng quyền năng, Ngài làm 
được tất cả mọi điều, Ngài có quyền 
bắt chúng ta theo ý Ngài chứ. 
Nhưng sao Chúa vẫn cho chúng ta 
quyền được lựa chọn: Tin nhận 
Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không 
tin? Đây cũng là điều, khi tìm hiểu 
về Chúa, đã thật sự làm tôi suy nghĩ 
thật nhiều. 
Chúng ta được quyền chọn lựa. Vậy 
thì, chúng ta chọn được làm con cái 
yêu dấu của một Đấng đầy tình yêu 
thương, Đấng nhân từ và vị tha, 
Đấng luôn chăm sóc, giữ gìn và 
không bao giờ rời bỏ chúng ta....hay 
chúng ta chọn lựa một cuộc sống 
mà trong đó là những bất an, nghi 
kỵ hoặc một cuộc sống tràn ngập 
những đam mê trụy lạc để rồi sự 
trống vắng vẫn luôn luôn đeo đuổi 
một kiếp người?
Tôi đã chọn con đường tin nhận 

Chúa, Đấng đã cứu tôi trong ca mổ 
vì bệnh tật thật nguy hiểm của đời 
mình. Đấng đã ban lại cho tôi một 
cuộc đời mới tốt đẹp hơn gấp 
muôn lần trước đó. Và tôi vẫn luôn 
đang sống và cảm nhận Sự Bình An 
thật quá nồng nàn của Chúa Cứu 
Thế Giê-xu.
Sự chọn lựa này là lần chọn lựa 
đúng đắn nhất, kết quả nhất cho 
cuộc đời của tôi, một người đàn 
ông đã quá nhiều thất bại trong 
cuộc đời .
Cầu xin Chúa là Đấng Yêu thương 
luôn giữ gìn chúng ta trong từng 
bước đi, trong mỗi lần suy nghĩ, để 
rồi mong bạn thêm một lần nữa 
chọn lựa con đường duy nhất dù 
thật hẹp để cùng tôi chung đức tin 
vui thỏa trở về nhà.

Hữu Phúc



Xung quanh chúng ta có nhiều người 
theo các tôn giáo khác nhau. Thường 
là họ theo các tôn giáo đã có trong 
gia đình, do ông bà để lại. Họ theo 
đạo với những nghi thức quen thuộc 
từ khi còn nhỏ và cũng có nhiều điều 
an ủi tâm hồn nên họ không muốn 
thay đổi hoặc tìm hiểu đạo khác. Câu 
nói quen thuộc nói lên lý do giữ đạo 
cũ theo họ vẫn là đạo nào cũng giống 
nhau thôi, thay đổi làm chi. Có người 
nghĩ rằng thay đổi qua đạo khác là 
phản bội. Có người bị dọa là sẽ bị trời 
tru đất diệt nếu thay đổi đạo và vì thế 
họ không dám thay đổi.
Nghĩ đạo nào cũng giống nhau là 
một ý tưởng hấp dẫn. Trên thế giới có 
quá nhiều bất đồng, bắt bớ đạo và 
thậm chí chiến tranh đã nổi lên vì 
những sự khác biệt tôn giáo rồi. Thôi, 
chỉ có một Ông Trời và các tôn giáo 
khác nhau đều đang tìm kiếm Ngài 
theo cách riêng của họ. Hãy để người 
Hồi Giáo và Cơ-đốc Giáo, người Ấn 
Giáo và người Phật Giáo đồng ý với 
nhau là họ cùng đang thờ phượng 

cùng một Ông Trời bằng các cách 
khác nhau. Phải chăng các tôn giáo 
lớn đều có những niềm tin giống 
nhau về đạo đức: họ theo đuổi hoà 
bình, không cỗ vũ cho giết người, 
hãm hiếp hay cướp bóc ai. Đạo nào 
cũng dạy người ta làm lành, vậy đạo 
nào cũng giống nhau thôi.
Tôi không có ý so sánh tôn giáo hay 
coi thường bất cứ tôn giáo khác nào. 
Tôi tôn trọng quyền lựa chọn của mỗi 
người. Dĩ nhiên mỗi người phải chịu 
trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. 
Tôi chỉ xin chúng ta suy nghĩ đến sự 
thật. Mặc dù ý nghĩ đạo nào cũng 
giống nhau trông có vẽ hấp dẫn 
nhưng sự thật là thế nào? Có đúng là 
đạo nào cũng giống nhau không? 
-Theo tôi là không! Tại sao các tôn 
giáo không giống nhau?
Trước hết nếu hỏi trực tiếp những 
người đã theo đạo rồi xem thử có 
phải tất cả các tôn giáo đều giống 
nhau không thì câu trả lời của họ sẽ là 
không. Có lẽ họ sẽ khuyên bạn nên 
theo tôn giáo của họ đã theo. Chẳng 

hạn, người theo đạo biết chắc là có 
sự khác nhau giữa Hồi Giáo và Ấn 
Giáo, bên nào cũng cho mình đúng 
và khước từ bên kia. Chẳng hạn, 
trong kinh Qur’an của Hồi Giáo có 
chép, ” Hãy chiến đấu và chém giết 
những người ngoại đạo nơi nào gặp 
họ.” (Fight and slay the pagans 
wherever you �nd them. Qur’an, sura 
9.5). Ở Nigeria và 
Sudan việc nầy đã và 
đang xảy ra trong một 
diện rộng.
Thứ hai, các tôn giáo 
giải thích những niềm 
tin của họ khác nhau. 
Chẳng hạn họ giữ các niềm tin khác 
nhau về Ông Trời. Theo Ấn Giáo 
(Hinduism) Trời là vô số hình tượng 
và không có bản thể (impersonal). 
Trong khi đó Allah của Hồi Giáo  là 
Đấng có bản thể (personal), duy nhất 
và họ tuyệt đối cấm dùng hình tượng 
hoặc cách nào khác tiêu biểu cho 
Allah. Phật Giáo thế giới là một tôn 
giáo không có Ông Trời và thậm chí 
không có một hiện hữu cuối cùng. Cơ 
Đốc Giáo thì dạy rằng có Ông Trời và 
Ngài yêu thương tha tội giúp đỡ cho 
người tin cậy Ngài. Trong Phật Giáo 
và Ấn Giáo thì không có sự tha tội, chỉ 
có nghiệp karma, và cũng không có 
sự trợ giúp siêu nhiên.
Thứ ba, mục đích đời sống của con 
người theo các tôn giáo cũng không 
giống nhau. Chúng ta sẽ đi đâu sau 
khi lìa cuộc đời nầy? Mục tiêu của 
mọi sự hiện hữu trong Phật Giáo là 
niết bàn nirvana nghĩa là tiệt diệt hay 
“chấm dứt hoàn toàn tất cả tham 
muốn và bản thân.” Đây là điều mà 
người ta tin là Đức Phật đã đạt được 
sau khi tái sanh 547 lần. Hồi Giáo thì 

hướng về một thiên đàng vui thoả 
với rượu, đàn bà và ca nhạc. Mục đích 
cuối cùng của tất cả sự hiện hữu 
trong Cơ Đốc Giáo là biết Đức Chúa 
Trời và vui hưởng chính mình Ngài 
mãi mãi cùng với những người đã 
được Ngài cứu chuộc. Như vậy, giáo 
lý các tôn giáo rất khác nhau.
Thứ tư, theo tôi có lẽ khác biệt lớn 

nhất giữa Cơ- Đốc 
Giáo và tất cả các tôn 
giáo khác là kết quả 
của sự cứu rỗi. Sự cứu 
rỗi do mình tự tạo ra 
hay do Đức Chúa Trời 
ban cho không và 

mình tiếp nhận lấy. Trong khi các tôn 
giáo khác nhấn mạnh rằng bằng 
cách vâng giữ các giáo lý của tôn giáo 
mình, một người làm theo sẽ có thể 
được cứu rỗi, được thoả mãn hoặc 
được giải thoát, thì Cơ Đốc Giáo lại 
dạy “ấy là nhờ ân điển của Chúa ban, 
bởi đức tin tiếp nhận lấy mà một 
người được cứu rỗi.” Ấy là tặng phẩm 
quý giá nhất từ Đức Chúa Trời ban 
cho chứ không phải từ người nào làm 
nên, bởi đức tin nơi việc Chúa đã làm, 
không phải bởi việc mình làm. Không 
ai khoe mình về công đức nhưng ai 
cũng tạ ơn Trời về sự ban cho.
Trong khi các tôn giáo Á Đông dạy về 
luật karma (nghĩa là luật nhân quả, có 
vay phải có trả, có tội phải đền tội, có 
nợ phải tự trả nợ, không ai trả được) 
thì đạo Chúa lại giảng rao về luật ân 
điển khi Chúa ban cho nhưng không 
món quà cứu rỗi do Chúa Giê-su đã 
trả giá xong trên thập tự giá cho bất 
cứ người nào có lòng tin nhận thì 
được mặc dù trước mắt Chúa không 
ai là người xứng đáng cả. Không phải 
đạo nào cũng giống nhau!

Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 13    920   Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 13 

Sáng nay, 
thức giấc 
thật sớm, 
sớm hơn 
mọi khi 
n h i ề u 
lắm, vì tôi đã không ngủ được như 
mọi khi. Vào chat-room để nghe 
hát tôn vinh Chúa, để ngồi thật im 
và lắng lòng theo những lời nhạc 
Thánh Ca Cơ đốc. Thật bất ngờ quá, 
khi nhìn thấy nick-name của bạn 
trong room. Bạn đã trở lại rồi, sau 
gần hai tháng không được gặp. 
Cảm tạ ơn Chúa.
Trong những room của người đời 
vẫn không thể tìm thấy được sự 
bình an thật như trong room Tin 
Lành có phải không bạn? Người 
bạn nhỏ của tôi, người mà đã có lần 
chúng ta trò chuyện, trao đổi với 
nhau những suy nghĩ về đạo Tin 
Lành. 
Lần đó, tôi vẫn còn nhớ thật rõ, bạn 
đã nói thích lắm khi được ngồi im 
nghe hát Thánh ca. Vâng, bạn thích 
lắm và  tôi cũng vậy. Chúng ta cùng 
thích lắm những lời nhạc Cơ Đốc 
thật “siêu nhiên” và “đụng chạm” 
lòng người. Vì âm nhạc làm cho 
tâm linh con người hạnh phúc và 
đầy trọn. Và cũng đã có rất nhiều 
lần tôi hát Tôn Vinh Chúa thật hăng 
say.
Ngày xưa, tôi cũng hay vào room 
đời để nghe chia sẻ và học hỏi kinh 
nghiệm sống nào đó của những 
người khác. Nhưng từ những ngày 
tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa 

của đời 
mình, tôi 
đã chọn 
lựa chỉ 
v à o 
r o o m 

“Tin Lành Âu Châu”. Vì từ nơi đây, tôi 
đã quen và nhận được rất nhiều 
tình yêu thương từ những anh chị 
em trong Chúa, một thứ tình cảm 
thật trân quí, luôn ôm ấp khi nhận 
được và trao ra của những người 
con cái trong nhà Cha.
“Ta ban cho các ngươi một điều 
răn mới, nghĩa là các ngươi phải 
yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi 
thể nào, thì các ngươi cũng hãy 
yêu nhau thể ấy.” Trích Kinh Thánh, 
sách Giăng 13: 34
Tình yêu thương này, chúng ta phải 
biết nhớ đến luôn, phải biết vâng 
lời Người và luôn luôn nói cảm tạ 
ơn Chúa, có phải không?
Chúa Giê-xu trong vườn Ghêt-sê-
ma-nê ngày nào, Ngài đã chọn lựa 
con đường chấp nhận mọi điều 
đau đớn là chịu chết trên Thập tự 
giá để chuộc tội cho loài người, 
trong đó có chúng ta : tôi và bạn. 
Ngài đã lựa chọn con đường hoàn 
toàn tuân phục Đức Chúa Trời. Sự 
chọn lựa này của Chúa Giê-xu 
chính là vì yêu thương loài người 
chúng ta. Ngài đã đánh đổi ngay cả 
mạng sống của mình để cứu chuộc 
lại ta, bạn có thấy không? Vì khi 
chọn lựa là chấp nhận, ngay cả khi 
sự chọn lựa của mình phải trải qua 
một thời kỳ thật sự rất quặn đau.

Chúa là Đấng quyền năng, Ngài làm 
được tất cả mọi điều, Ngài có quyền 
bắt chúng ta theo ý Ngài chứ. 
Nhưng sao Chúa vẫn cho chúng ta 
quyền được lựa chọn: Tin nhận 
Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không 
tin? Đây cũng là điều, khi tìm hiểu 
về Chúa, đã thật sự làm tôi suy nghĩ 
thật nhiều. 
Chúng ta được quyền chọn lựa. Vậy 
thì, chúng ta chọn được làm con cái 
yêu dấu của một Đấng đầy tình yêu 
thương, Đấng nhân từ và vị tha, 
Đấng luôn chăm sóc, giữ gìn và 
không bao giờ rời bỏ chúng ta....hay 
chúng ta chọn lựa một cuộc sống 
mà trong đó là những bất an, nghi 
kỵ hoặc một cuộc sống tràn ngập 
những đam mê trụy lạc để rồi sự 
trống vắng vẫn luôn luôn đeo đuổi 
một kiếp người?
Tôi đã chọn con đường tin nhận 

Chúa, Đấng đã cứu tôi trong ca mổ 
vì bệnh tật thật nguy hiểm của đời 
mình. Đấng đã ban lại cho tôi một 
cuộc đời mới tốt đẹp hơn gấp 
muôn lần trước đó. Và tôi vẫn luôn 
đang sống và cảm nhận Sự Bình An 
thật quá nồng nàn của Chúa Cứu 
Thế Giê-xu.
Sự chọn lựa này là lần chọn lựa 
đúng đắn nhất, kết quả nhất cho 
cuộc đời của tôi, một người đàn 
ông đã quá nhiều thất bại trong 
cuộc đời .
Cầu xin Chúa là Đấng Yêu thương 
luôn giữ gìn chúng ta trong từng 
bước đi, trong mỗi lần suy nghĩ, để 
rồi mong bạn thêm một lần nữa 
chọn lựa con đường duy nhất dù 
thật hẹp để cùng tôi chung đức tin 
vui thỏa trở về nhà.

Hữu Phúc

LỰA CHỌNLỰA CHỌN

“Kỳ đã trọn, nước Đức 
Chúa Trời đã đến gần; 
các ngươi hãy ăn năn 
và tin đạo Tin Lành.” 

Mác 1:15
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Sứ điệp trọng tâm của Cơ Đốc Giáo 
rất đơn giản, có thể tóm tắt trong vài 
trang. Đó là sứ điệp từ Kinh Thánh về 
Đức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa 
Giê-xu.
Đây cũng là sứ điệp về cuộc sống và 
cái chết, và về sự lựa chọn mà tất cả 
chúng ta đều phải đối diện.
Toàn bộ sứ điệp bắt đầu với Đấng Tạo 
Hóa yêu thương...

Đức Chúa Trời là Đấng 
Tạo Hóa, Ngài yêu 
thương thế giới.
Chúa đã tạo nên trái 
đất.
Chúa đã tạo nên chúng 
ta để cai quản trái đất 
dưới sự lãnh đạo của 
Ngài.

"Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của 
chúng con, Chúa xứng đáng nhận 
vinh quang, danh dự và quyền năng, 
vì Chúa đã sáng tạo vạn vật, do ý chỉ 
của Chúa mà vạn vật được tạo nên 
và hiện hữu." Khải Huyền 4:11
Sứ điệp Cơ Đốc Giáo trước nhất nói về 
Đức Chúa Trời, Đấng tể trị cả thế giới. 
Ngài là Đấng Lãnh đạo Tối cao, là Vua 
của cả vũ trụ, là Thượng Đế Toàn 
năng. Tuy nhiên, không giống như 
các lãnh tụ thuộc về trần gian, Đức 
Chúa Trời luôn luôn làm điều tốt nhất 
cho con dân Ngài. Chúa là một vị Vua 
mà mọi người đều mong đợi.
Đức Chúa Trời cai trị thế giới vì Ngài 
đã tạo dựng thế giới. Giống như 
người thợ gốm với đất sét của mình, 
Đức Chúa Trời đã tạo thành thế giới 
với hình thể và những chi tiết hoàn 
hảo đáng kinh ngạc theo ý muốn của 

Ngài. Đức 
Chúa trời đã 
sáng tạo thế 
giới và là chủ 
của thế giới.
Đức Chúa 
Trời cũng đã 
tạo dựng 
chúng ta. 
Chúa làm 
nên loài 
người gần 
giống như chính Ngài. Hơn nữa, Chúa 
giao cho chúng ta trách nhiệm cai 
quản, chăm sóc trái đất để vui hưởng 
vẻ đẹp và mọi điều tốt lành mà Chúa 
đã sáng tạo nên. Chúa chỉ định loài 
người làm giám sát và quản trị trái 
đất, nhưng luôn luôn phải ở dưới 
năng quyền của Chúa, trong sự tôn 
kính và vâng theo sự hướng dẫn của 
Ngài.
Bạn có thể thấy những điều này được 
minh họa bằng bức hình ở trên. Đức 
Chúa Trời là Đấng tể trị (biểu tượng là 
vương miện), con người được Chúa 
sáng tạo để sống và cai quản thế giới 
dưới thẩm quyền yêu thương của 
Ngài.
Có lẽ điều này nghe thì khá lý tưởng. 
Chúa ở trên trời, con người quản trị 
trái đất theo những hướng dẫn của 
Chúa, và mọi sự đều tốt đẹp với thế 
giới này. Thế nhưng, rõ ràng là mọi sự 
lại không đúng như vậy - với con 
người hoặc với thế giới.
Tuy nhiên, thế giới hiện nay có như 
thế không?
Chúng ta thảy đều đã chối bỏ ĐấngTể 
Trị, là Đức Chúa Trời, bằng cách cố 

gắng sống 
cuộc đời 
theo cách 
riêng của 
mình, một 
cuộc đời 
không có 
Chúa. 
N h ư n g 
chúng ta đã 
thất bại 
trong việc 

quản trị chính bản thân mình, cả xã 
hội lẫn thế giới.
"Chẳng có ai công chính cả, dù một 
người cũng không. Chẳng có ai hiểu 
biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa 
Trời; tất cả đều lầm lạc." Rô-ma 
3:10-12

Sự thật đáng 
buồn là, từ buổi 
ban đầu, mọi 
người ở mọi nơi 
đều đã chối bỏ 
Chúa bằng cách 
làm mọi việc theo 

đường lối riêng của mình. Chúng ta 
thảy đều làm như vậy. Chúng ta 
không thích người khác bảo chúng ta 
điều phải làm hoặc cách phải sống. Tệ 
nhất nếu người đó lại là Đức Chúa 
Trời. Và như vậy, chúng ta chống lại 
Ngài bằng nhiều hình thức khác 
nhau. Chúng ta phớt lờ Chúa và sống 
cuộc đời của riêng mình; hoặc chúng 
ta bất tuân những huấn thị của Chúa 
khi sống trong thế giới của Ngài; 
hoặc chúng ta chỉ tay vào mặt Chúa 
và nói rằng Ngài hãy đi khỏi chúng ta.
Dù làm theo cách nào, tất cả chúng ta 

đều là những người chống nghịch 
Chúa vì chúng ta đã không sống theo 
đường lối của Chúa. Chúng ta thích 
chiều theo những ước muốn riêng, 
hành xử mọi sự theo phương cách 
của chính chúng ta. Kinh Thánh gọi 
thái độ chống nghịch, tự cho mình có 
thẩm quyền này là "tội lỗi."
Vấn đề là, trong thái độ chối bỏ Chúa, 
chúng ta đã tạo nên một sự hỗn loạn, 
không những cho cuộc đời chúng ta 
mà còn cho xã hội và thế giới chúng 
ta nữa. Cả thế giới đầy dẫy những 
người có xu hướng làm những điều 
khiến họ thỏa mãn mà không theo 
cách thức của Chúa.
Chúng ta thảy đều hành động như 
những vị thần nhỏ, với vương miện 
của chính mình, và tranh  cạnh lẫn 
nhau. Hậu quả thật khốn khổ. Sự đau 
đớn và bất công mà chúng ta thấy 
xung quanh đều là hậu quả đương 
nhiên cho tội chống nghịch Chúa của 
chúng ta.
Vì chống nghịch Đức Chúa Trời, 
chúng ta đã khiến cho mọi sự trở nên 
hỗn loạn và tệ hại. Câu hỏi là: Đức 
Chúa Trời sẽ làm gì cho vấn đề này? 
Đức Chúa Trời sẽ làm gì đối với sự 
chống nghịch này?
Đức Chúa Trời sẽ không để cho 
chúng ta nổi loạn mãi mãi.
Hình phạt của Chúa đối với tội chống 

nghịch là sự chết và 
bị phán xét.
"Loài người bị định 
phải chết một lần, 
sau đó phải chịu xét 
đoán." 
Hê-bơ-rơ 9:27

Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến 
loài người và Ngài xem xét cách 
nghiêm túc sự chống nghịch của 
chúng ta. Ngài xem trọng và ra lệnh 
cho chúng ta phải tường trình về các 
hành động, cách đối xử quá xấu xa mà 
chúng ta đối với Ngài cũng như với 
người khác. Nói cách khác, Đức Chúa 
Trời sẽ không để cho sự chống trả 
Ngài cứ tiếp diễn mãi.
Sự kết án của Đức Chúa Trời trên 
chúng ta là hoàn toàn công chính vì 
Ngài cho chúng ta nhận lãnh chính 
xác điều chúng ta xin Ngài. Trong khi 
loạn nghịch chống Chúa, chúng ta 
đang nói với Ngài rằng, "Chúa đi đi! 
Con không muốn Ngài bảo con việc gì 
con phải làm. Để con một mình đi!" Và 
đây chính là điều Đức Chúa Trời làm. 
Hình phạt Ngài cho những kẻ chống 
lại là lìa khỏi họ, tách rời họ ra khỏi 
chính mình Ngài... mãi mãi. Nhưng 
bởi vì Đức Chúa Trời là nguồn sự sống 
và mọi điều tốt lành, cho nên bị tách 
lìa khỏi Chúa cũng có nghĩa là sự chết 
và địa ngục. Sự trừng phạt của Đức 
Chúa Trời nghịch cùng kẻ nổi loạn ấy 
là sự chết mất đời đời không có Đức 
Chúa Trời.
Ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời 
là điều vô cùng khủng khiếp. Đó là 
viễn cảnh tất cả chúng ta phải đối 
diện, vì chúng ta tất cả đều phạm tội 
chống nghịch Ngài. 
Có đúng như vậy không? Có phải tất 
cả chúng ta đều bị định tội chết và 
diệt vong vĩnh viễn? Nếu không bởi 
sự can thiệp của Đức Chúa Trời, tất cả 
chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu hình 
phạt này.
Công lý của Đức Chúa Trời nghiêm 
khắc. Nhưng…
Vì tình yêu thương của Ngài, Đức 

Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế 
giới: Đức Chúa Giê-Xu Christ, là người.
Đức Chúa Giê-Xu đã luôn luôn sống 
dưới sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời.
Và bây giờ bởi chết thay cho chúng ta, 
Ngài đã chịu hình phạt thế cho chúng 
ta và đem lại sự tha thứ.
"Đấng Christ đã chết cho tội lỗi một 
lần đầy đủ, Đấng công chính thay 
cho người không công chính, để đem 
anh chị em đến với Đức Chúa Trời." 
1 Phê-rơ 3:18

Vì tình yêu thương vĩ 
đại và sự khoan hồng 
của Đức Chúa Trời, 
Ngài đã không để mặc 
chúng ta nhận chịu 
hậu quả của sự chống 
nghịch ngu xuẩn. Đức 
Chúa Trời đã hành 

động để cứu chúng ta. Ngài đã sai 
Con thánh Ngài đến trong thế giới 
của chúng ta để trở thành một con 
người - Giê-xu, người Na-xa-rét.
Khác với chúng ta, Chúa Giê-xu đã 
không chống nghịch với Đức Chúa 
Trời. Ngài đã luôn luôn vâng theo sự 
lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Ngài luôn 
luôn làm điều Đức Chúa Trời phán 
bảo, và vì vậy Ngài không đáng phải 
chịu chết hay chịu bất cứ hình phạt 
nào. Thế nhưng, Ngài thật đã chịu 
chết. Tuy rằng Ngài có năng quyền 
của Đức Chúa Trời để chữa lành người 
bệnh, đi bộ trên mặt biển, và ngay cả 
khiến kẻ chết sống lại, nhưng Chúa 
Giê-Xu đã chấp nhận bị hành hình 
trên cây thập tự. Tại sao như vậy?
Kinh Thánh công bố tin tức rất vui 
mừng, rằng Chúa Giê-xu đã chết thế 
cho những kẻ nổi loạn giống như 
chúng ta. Chúa Giê-Xu đã đền trả món 
nợ của chúng ta với Đức Chúa Trời bởi 

chết thay trong địa vị của chúng ta. 
Ngài đã thỏa đáp trọn vẹn mọi điều 
kiện về sự công chính của Đức Chúa 
Trời bởi sự chết của Ngài để sự tha thứ 
có thể có hiệu lực cho chúng ta.
Quả thật chúng ta không đáng được 
Chúa tha thứ như thế. Đây chính là 
một quà tặng hào phóng trọn vẹn 
ngay từ ban đầu.
Nhưng điều đó chưa phải là tất cả…
Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa 
Giê-xu sống lại như Đấng tể trị thế 
giới.
Đức Chúa Giê-Xu đã chiến thắng sự 
chết, hiện nay ban cho đời sống mới, 
và sẽ trở lại để phán xét.
"Trong sự thương xót lớn lao của 
Ngài, Chúa đã cho chúng ta được tái 
sinh với một hy vọng sống qua sự 
sống lại của Chúa Giê-xu từ kẻ chết." I 
Phê-rơ 1:3

Đức Chúa Trời chấp 
nhận sự chết của Chúa 
Giê-xu như là sự đền bồi 
toàn hảo cho tội lỗi của 
chúng ta, và Ngài đã 
khiến Chúa Giê-xu từ kẻ 
chết sống lại. Chúa 
Giê-xu, Đấng đã sống 

lại, hiện nay là Đấng mà loài người đã 
luôn luôn mong đợi: Đấng lãnh đạo 
thế giới của Đức Chúa Trời.
Lãnh đạo thế giới thay cho Đức Chúa 
Trời, Chúa Giê-xu cũng là Thẩm phán 
của thế giới. Kinh Thánh nói chắc rằng 
một ngày kia Ngài sẽ trở lại để ra lệnh 
cho tất cả chúng ta tường trình về các 
hành động của chúng ta.
Trong khi chờ đợi ngày ấy, Chúa 
Giê-xu ban tặng chúng ta đời sống 
mới - cả hiện tại và mãi mãi. Giờ đây, 
những tội lỗi của chúng ta có thể được 
tha thứ bởi sự chết của Ngài. Chúng ta 

có thể khởi đầu lại mối quan hệ mới 
với Đức Chúa Trời, không còn là kẻ 
chống nghịch Ngài nhưng là bạn hữu 
Ngài. Trong cuộc đời mới này, chính 
Đức Chúa Trời đến để sống trong 
chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Chúng 
ta có thể kinh nghiệm niềm vui trong 
mối quan hệ tươi mới với Đức Chúa 
Trời.
Hơn nữa, khi chúng ta được tha thứ 
nhờ sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta 
có thể chắc chắn rằng khi Ngài trở lại 
để phán xét, chúng ta sẽ được Ngài 
chấp nhận. Chúa Giê-xu, Đấng đã 
sống lại sẽ ban cho chúng ta sự sống 
đời đời, không phải vì chúng ta giành 
được sự sống ấy, nhưng vì Ngài đã 
chết thay cho chúng ta.
Thế thì, bây giờ chúng ta phải làm gì? 
Chúng ta phải lựa một trong hai lối 
sống.
Bây giờ chúng ta phải làm gì?
"Ai tin Con thì được sự sống vĩnh 
phúc; ai không tin không chịu vâng 
phục Con thì chẳng được sự sống 
đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức 
Chúa Trời vẫn trên người đó." Giăng 
3:36
      Hai Lối Sống
A. Lối của chúng ta:
• Chối bỏ Đấng Cai Trị, là Đức Chúa Trời
• Cố gắng sống một cuộc đời theo ý 
riêng
Kết quả:
• Bị kết tội bởi Đức Chúa Trời
• Đối diện sự chết và sự phán xét
B. Lối mới của Đức Chúa Trời:
• Vâng phục Chúa Giê-su là Đấng cai 
trị
• Tin vào sự chết và sự sống lại của 
Chúa Giê-xu.
Kết quả:
• Được Đức Chúa Trời tha thứ

Có Thượng Đế Hay Không? • Được ban cho sự sống đời đời.
Chúng ta có thể tiếp tục nổi loạn 
chống nghịch Đức Chúa Trời và cố 
gắng sống cuộc đời theo ý riêng mà 
không có Ngài. Tiếc rằng 
đây là cách sống mà nhiều 
người khăng khăng chọn 
lấy.
Hậu quả cuối cùng là Đức 
Chúa Trời cho chúng ta thứ 
chúng ta xin và đáng được. 
Đức Chúa Trời kết án 
chúng ta vì chúng ta chối 
bỏ quyền điều khiển hợp 
pháp của Ngài trên cuộc đời chúng ta. 
Chúng ta không phải chỉ nhận chịu 
những hậu quả hỗn loạn từ sự chối bỏ 
Ngài trong hiện tại trên thế gian này, 
nhưng còn phải đối diện tương lai 
kinh khiếp bị xa cách Đức Chúa Trời 
đời đời, không có sự sống, tình yêu 
thương hay là mối liên hệ với Ngài.
Đối với những người đã nhận ra tình 
trạng vô vọng, thì có một con đường 
sống. Nếu chúng ta trở lại với Đức 
Chúa Trời và cầu xin sự thương xót 
của Ngài, tin cậy sự chết và sự sống lại 
của Chúa Giê-xu, thì mọi sự thay đổi.
Trước hết, Đức Chúa Trời làm trong 
sạch cuộc đời ô uế của chúng ta. Ngài 
chấp nhận sự chết của Chúa Giê-xu là 
sự thay thế cho những tội lỗi chúng 
ta, tha thứ chúng ta một cách hào 
phóng trọn vẹn. Sau đó, Ngài ban Đức 
Thánh Linh vào lòng chúng ta và cho 
chúng ta đời sống mới vượt khỏi sự 
chết mà đến sự sống đời đời. Chúng 
ta không phải là những kẻ nổi loạn 
nữa, mà là thành viên trong gia đình 
của chính Đức Chúa Trời, được nhận 
làm con trai, con gái Ngài. Giờ đây, 
chúng ta được sống với Chúa Giê-xu, 
là Đấng chủ tể của chúng ta.

Hai lối sống hoàn toàn khác biệt này 
vừa được trình bày cho bạn, là các độc 
giả. Và đặt trước mặt bạn sự lựa chọn.
Bạn muốn sống theo lối nào?

Câu hỏi đầu tiên mà bạn 
phải tự hỏi, đó là:
"Tôi muốn sống lối sống 
nào?"
Nếu bạn trả lời câu hỏi 
trên như: "lối sống riêng 
của mình", thì có lẽ bạn 
chưa tin hoặc một vài 
hoặc tất cả của sự kiện 
chúng tôi đã đưa ra cho 

bạn biết.
Có lẽ bạn chưa tin rằng Đức Chúa Trời 
sẽ xét đoán kẻ nổi loạn, hay là chưa tin 
rằng bạn thật sự là một kẻ nổi loạn. 
Nếu là như vậy thì xin bạn hãy suy 
nghĩ một cách cẩn thận. Bạn nên 
nghiên cứu các điều đã trình bày ở 
đây bởi vì nếu các điều này là sự thật 
thì hậu quả là một là sống; hai là chết.
Có lẽ bạn nên tìm một cuốn Kinh 
Thánh (Bản Hiện đại) và tự đọc. Phúc 
Âm Mác là một sách tốt cho bạn khởi 
sự đọc. Hay là bạn nói chuyện với một 
người bạn Cơ đốc, hoặc liên lạc với 
nhà xuất bản của sách nhỏ này để xin 
thêm thông tin.
Nhưng nếu bạn biết mình là một kẻ 
nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa 
Trời và bạn muốn sống lối sống của 
Ngài thì câu hỏi rõ ràng là, "Tôi có thể 
làm gì về việc này?"
1. Cầu nguyện với Chúa
Điều thứ nhất bạn cần làm là cầu 
nguyện với Đức Chúa Trời. Bạn cần 
xưng nhận trước mặt Ngài rằng bạn 
đã từng nổi loạn chống nghịch Ngài, 
rằng bạn xứng đáng phải chịu hình 
phạt, và bạn đang xin Chúa thương 
xót dựa vào căn cứ trên cái chết của 

Chúa Giê-xu chết thay cho bạn. Bạn 
cũng cần phải xin Ngài giúp cho bạn 
được Ngài thay đổi từ một kẻ nổi loạn 
trở thành một người sống với Chúa 
Giê-xu làm Đấng cai trị của chính 
mình.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa,
Con biết rằng con không đáng được 
Ngài chấp nhận. Con không đáng 
nhận được sự ban cho sự sống đời đời 
của Ngài. Con có tội vì đã nổi loạn 
chống nghịch Ngài và đã phớt lờ Ngài. 
Con cần Ngài tha thứ cho con.
Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã sai Con 
Ngài chịu chết thay cho con để con 
được tha tội. Cảm ơn Ngài vì Chúa 
Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại để ban đời 
sống mới cho con.
Xin Chúa tha tội con và thay đổi con để 
con có thể sống với Chúa Giê-xu, là 
Đấng cai trị (làm chủ cuộc đời) con.
Nhân danh của Chúa Giê-xu, Amen
Bước thứ nhất là cầu nguyện như thế.
2. Quy Phục Chúa Giê-xu
Bước thứ hai khá hiển nhiên. Đã cầu 
nguyện như lời cầu nguyện trong 
trang trước, bạn muốn bắt đầu thực 
hành điều đó, tức là quy phục Chúa 
Giê-xu. Chắc chắn rằng có đủ mọi 
lãnh vực trong cuộc đời của bạn cần 
phải thay đổi.
Bạn nên bỏ những thói quen nổi loạn 
như tính tham lam, dễ nóng giận, 
tính ích kỷ v.v., và bắt đầu những thói 
quen mới mà làm Chúa đẹp lòng như 
rộng lượng, ân cần và tính kiên nhẫn.
Bước thứ hai này sẽ kéo dài cả cuộc 
đời còn lại của bạn, nhưng Ngài sẽ ở 
cùng bạn trọn cả con đường. Ngài sẽ 
liên tục nói với bạn qua Kinh Thánh. 
Ngài sẽ liên tục nghe bạn và giúp bạn 
khi nghe lời cầu nguyện của bạn. 

Ngài sẽ ban cho bạn năng quyền để 
sống theo ý muốn của Ngài qua Đức 
Thánh Linh, là Đấng đang sống trong 
lòng bạn. Và Ngài sẽ ban cho bạn 
những anh chị em trong Chúa để 
khích lệ bạn trên bước đường theo 
Ngài khi bạn gặp những tin hữu khác.
Vậy, bước thứ hai là quy phục Chúa 
Giê-xu và bắt đầu sống để Ngài làm 
Chủ cuộc đời của bạn.
3. Tiếp tục tin cậy
Điều gì thứ ba mà bạn phải làm cũng 
là một điều liên tục nữa. Bạn phải tiếp 
tục đặt niềm tin đúng chỗ. Chỉ vì 
Chúa Giê-xu mà thôi (tức là nhờ sự 
chết và sự sống lại của Ngài), mà bạn 
được tha thứ và được hòa thuận lại 
cùng Đức Chúa Trời.
Bạn sẽ cần tiếp tục trở lại với điều này, 
vì khi bạn bắt đầu nếp sống mới của 
Đức Chúa Trời, bạn sẽ còn thất bại và 
sẽ còn làm điều sai trật. Hêt thảy 
chúng ta đều như vậy.
Chúng ta thảy đều cần nhìn lại cái 
chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, 
là nguyên nhân duy nhất chúng ta 
được tha thứ. Chúng ta không bao 
giờ nên ngừng nương cậy vào Ngài, 
và chỉ vào Ngài mà thôi, là phương 
thức qua đó chúng ta được Ngài tha 
thứ và được ban tặng sự sống đời đời.
Nếu bạn biết rõ là bạn chưa làm theo 
những bước này, và bạn còn là kẻ nổi 
loạn chưa được tha thứ, thì bạn phải 
gấp làm một việc gì đó. Bạn đang ở 
tại ngã ba đường. Đây là sự lựa chọn 
mà hết thảy chúng ta đều phải đối 
diện. Chỉ có hai lối sống mà thôi!

Tài liệu từ : “Two ways to live – The 
choice we all face”
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Gần đây nhà Vật lý nổi 
tiếng của Anh Quốc 
Stephen Hawking 
trong quyển “The 
Grand Design” (Kế 
hoạch Vĩ  Đại) mới xuất 
bản năm 2010 viết 
rằng vũ trụ không cần 
Đấng Sáng tạo, vì vật 
chất tự nhiên theo quy 
luật của thiên nhiên 
gom góp lại mà tạo thành, vì sáng tạo 
có nghĩa là tạo một vật từ chỗ không 
có gì. Lời tuyên bố của Hawking 
khiến nhiều người hoang mang.
Thật ra quan niệm của Stephen 
Hawking không có gì mới, vì trước 
đây trong quyển sách nổi tiếng của 
ông do nhà Bantam Dell xuất bản 
năm 1988 tựa đề A Brief History of 
Time (Lịch sử vắn tắt của thời gian), 
Hawking đã tỏ ra hoài nghi về việc 
Thượng Đế tạo thành vũ trụ.
Chúng ta không cần phải tranh luận 
với Hawking về niềm tin của ông về 
vũ trụ vô tri giác. Chỉ tiếc một điều 
Hawking không hề đả động đến 
nguồn gốc sinh vật trên trái đất nầy. 
Tới bây giờ khoa học vẫn chưa trả lời 
được các câu hỏi sau:
1)   Sinh vật hay sự sống từ đâu mà ra? 
Có phải sự sống đột nhiên xuất hiện 
không?
2)   Nếu sự sống tự nhiên xuất hiện thì 
tại sao nó không xuất hiện trên bất cứ 
hành tinh nào khác trong thái dương 
hệ hay trong dải ngân hà, nơi tập họp 
của hàng tỉ ngôi sao trong đó  nhiều 
cái có cấu trúc giống y quả đất?
3)   Cái gì tạo ra hàng triệu chủng loại 

khác nhau trên quả địa 
cầu nầy?
4)   Sự chết của sinh vật 
hay loài người có phải 
là điểm kết thúc 
không?
Nhà khoa học thiên 
văn  Robert Jastrow 
của Cơ Quan Không 
Gian Hoa-kỳ (NASA) 
trong quyển Journey 

to the Stars (Hành trình đến các ngôi 
sao) do nhà xuất bản Bantam, Nữu 
Ước, ấn hành năm 1989, trang 119 
viết rằng “Đến giờ nầy khoa học chưa 
tạo ra được sự sống từ vật thể.” Khoa 
học có thể tạo ra một quả trứng gà, 
có vỏ, có tròng đỏ, tròng trắng giống 
y như trứng thật về mặt hóa chất, 
nhưng khoa học không thể đưa vào 
quả trứng ấy một mầm sống để có 
thể ấp và nở ra con. Nói chung khoa 
học chưa thể tạo ra sự sống từ vật thể 
vô tri vô giác được. Nhưng đó chính là  
phương cách Thượng Đế tạo dựng 
con người qua lời Thánh Kinh ghi lại 
trong sách Sáng thế chương 2 câu 7: 
“Thượng Đế lấy bụi đất tạo nên con 
người. Ngài thổi hơi thở vào lỗ mũi, 
thì con người trở thành người sống.” 
(Bản Phổ thông)
Bây giờ, chúng ta hãy quan sát một 
vài hiện tượng lạ lùng sau đây trong 
thiên nhiên mà khoa học hiện đang 
lắc đầu không hiểu nổi:
1.    Hành trình của loại cá mòi đỏ (Red 
salmon): Loại cá nầy sinh trưởng ở 
các ao nước ngọt thuộc vùng thượng 
lưu sông Columbia ở tiểu bang 
Washington, Hoa-kỳ. Sau khi nở ra 

khỏi trứng thì chúng theo dòng sông đi 
ra biển và sống ở nước mặn cho đến 
khi trưởng thành vài năm sau. Vùng 
biển mà loại cá nầy sinh sống cách nơi 
sinh trưởng của chúng đến mấy ngàn 
dặm. Khi lớn lên và sẵn sàng sinh đẻ thì 
chúng bơi ngược trở về nơi sinh ra. 
Trong cuộc hành trình trở về sinh quán 
nhiều khi chúng phải chống lại với 
ghềnh thác (vì bơi ngược dòng) hay 
nhảy qua chướng ngại vật như đập 
nước do con người tạo ra. Bằng mọi giá 
chúng phải trở lại nơi sinh ra để đẻ 
trứng rồi chết. Điều lạ là mặc dù có vô 
số ao và vũng, nhưng mỗi con đều trở 
về đúng ngay nơi ao hay vũng nó sinh 
ra. Khoa học không trả lời được là làm 
cách nào chúng biết đường trở về 
đúng nơi sinh đẻ? Động lực nào thúc 
đẩy chúng cố gắng bơi về sinh quán 
của chúng?
2.  Hành trình của loài lươn (Eel). Trái với 
loài cá mòi đỏ là loài sinh ra ở nước 
ngọt và lớn lên ở nước mặn, loài lươn 
sinh trưởng ở nước mặn và lớn lên ở 
nước ngọt. Có hai loại lươn. Một loại 
sống ở Bắc Mỹ, và một loại sống ở Âu 
Châu. Đến kỳ sinh đẻ cả hai loại đều bơi 
về vùng biển Rong Đuôi Ngựa 
(Sargasso Sea) ở giữa Đại tây dương. 
Chúng đẻ trứng ở đó rồi qua đời. Các 
con lươn con mới nở bơi trở về quê 
quán của cha mẹ chúng, hoặc ở Mỹ 
châu, hay ở Âu châu. Không một con 
lươn Âu châu nào bơi về Mỹ châu, và 
cũng không có một con lươn Mỹ châu 
nào bơi lạc về Âu-châu. Đó là điểm kỳ lạ 
thứ nhất. Điểm kỳ lạ thứ nhì là làm sao 
các con lươn con mới nở biết đường 
bơi về quê quán cha mẹ chúng cách 
nơi sinh trưởng của chúng hơn 4.000 
cây số? Khoa học không trả lời được.
3. Cuộc di cư của loài chim (Bird 

Migration)  Ở Mỹ và Âu-châu vào mùa 
thu người ta thấy hàng ngàn hàng triệu 
con chim bay về vùng ấm áp để sinh 
sống hoặc đẻ trứng làm tổ. Việc di cư 
của loài chim là một điều làm khoa học 
rất bối rối, vì nhiều loại chim như chim 
yến Bắc cực (Arctic Tern) di cư xuống 
Nam Cực cách nơi chúng ở hơn nửa 
vòng trái đất tức khoảng 22,000 cây số. 
Hầu hết các loài chim di cư bay xa ít 
nhất vài ngàn cây số. Chẳng hạn  từ Bắc 
Mỹ xuống Nam Mỹ, từ Âu-châu sang 
Phi-châu... Làm thế nào mà  chúng bay 
đúng hướng để đến đích mà không có 
địa bàn hay dụng cụ không hành 
(navigation aids) là điều mà khoa học 
chưa giải thích nổi. Có khi chúng bay 
một mạch băng qua đại dương bát 
ngát vài ngàn cây số chẳng có địa hình 
địa vật gì để làm chuẩn. Một vài nhà 
khoa học tin rằng loài chim định hướng 
theo ngôi sao lúc ban đêm hay theo 
mặt trời lúc ban ngày. Nhưng nếu gặp 
giông tố hoặc mây mù thì làm sao dựa 
vào ngôi sao hay mặt trời? Thế mà 
chúng vẫn bay đến đúng đích. Một 
điểm kỳ diệu khác: Vài loài chim di cư 
đến vùng ấm áp ở Nam Bán Cầu để 
sinh đẻ, nuôi con lớn lên xong cha mẹ 
bay về trước, vài tuần sau các con chim 
non đủ lông cánh bay sau trở về đúng 
gốc của cha mẹ chúng mà không bị lạc, 
mặc dù chúng chưa hề bay con đường 
ấy bao giờ.
4.  Sự sinh trưởng của cá bạc (grunion) 
Ở vùng biển nam California và 
Mễ-tây-cơ phía Thái bình dương người 
ta thường hay ra xem mùa cá bạc sinh 
đẻ. Loài cá nầy tương tự như cá mòi, dài 
khoảng gần 2 tấc, sống ở biển khơi, 
nhưng đẻ trứng trên bờ biển. Chúng 
chờ đúng một lượn sóng cao nhất theo 
con trăng vào mùa hạ đẩy chúng lên 

cát, rồi hối hả dùng đuôi đào lỗ và đẻ 
trứng dưới cát xong chờ lượn sóng 
cao thứ nhì, sau đó mấy phút kéo 
chúng trở về biển. Nếu chúng hụt 
lượn sóng nầy thì xem như dãy chết 
trên cát. Khoảng hai tuần sau, một 
lượn sóng cao khác đến phủ lấp 
trứng khiến cá con nở ra trong tích 
tắc và được sóng kéo ra biển để bắt 
đầu sinh sống. Điểm lạ là lượn sóng 
cao nầy chỉ đến có một lần trong năm 
theo chu kỳ. Các chú cá con phải phá 
vỡ trứng, nở ra và trượt theo sóng 
trong vòng vài ba giây đồng hồ. Nếu 
chúng hụt lượn sóng nầy thì xem như 
không bao giờ nở, vì các lượn sóng 
sau không bao giờ lên cao đến chỗ có 
trứng. Trứng coi như bỏ. Điểm kỳ lạ là 
cá mẹ biết canh đúng lượn sóng cao 
để vào bờ đẻ trứng, và cá con biết 
đúng lượn sóng cao duy nhất sau đó 
2 tuần để nở ra và theo sóng ra biển. 
Cư dân California hay chờ mùa cá bạc 
sinh sản trên cát để bắt chúng.
Trên đây chỉ là một vài hiện tượng lạ 
trong số hàng ngàn hiện tượng kỳ 
diệu trong thiên nhiên mà khoa học 
chưa hiểu nổi. Chắc hẳn trong chúng 
ta không ai nghĩ rằng sở dĩ các loài 
sinh vật trên đây thực hiện được 
những kỳ công ngoài sức tưởng 
tượng của con người là do thiên 
nhiên tạo ra.
Đó là chúng ta chưa nói đến cấu trúc 
vô cùng phức tạp của cơ thể con 
người là loài được Thượng Đế xếp 
hàng đầu trong các loài thọ tạo của 
Ngài. Dùng thuyết ngẫu sinh hay tiến 
hóa cũng không thể nào giải thích 
được sự xuất hiện của con người trên 
trái đất nầy. Hiện tượng các tế bào 
phân hóa (cell division) sau khi thụ 
tinh để trở thành các bộ phận trong 

cơ thể, mỗi bộ phận mang một chức 
năng riêng biệt vẫn còn là một điều 
huyền bí đối với các nhà sinh vật học.
Tuy nhiên, đối với tín hữu Cơ Đốc thì 
việc tin tưởng vào một Đấng Tạo Hóa 
siêu việt đã sắp xếp những điều kỳ 
diệu ấy không có gì lạ cả. Đứng trước 
những hiện tượng siêu nhiên đó, việc 
tin có một Thượng Đế dễ hơn là 
không tin.
Nếu bạn tin có Thượng Đế thì bạn 
hãy đặt mình dưới sự hướng dẫn của 
Ngài. Chính đời sống của bạn sẽ trở 
thành một hiện tượng kỳ diệu cho 
nhiều người. Lưu ý rằng điều kỳ diệu 
nhất của Cơ đốc giáo không phải ở 
những lễ nghi phiền toái, những giáo 
đường nguy nga, những tín hữu 
đông đảo mà là quyền năng thay đổi 
con người,  từ xấu ra tốt, từ ganh ghét 
hóa ra yêu thương, từ ích kỷ trở thành 
vị tha, từ tội nhân trở thành con của 
Thượng Đế đặng làm người hữu 
dụng cho xã hội. Vậy nếu bạn tin có 
Thượng Đế thì bạn hãy đến với Ngài 
bằng lời cầu nguyện chân thành và 
vắn tắt như sau:
      “Lạy Thượng Đế, con tin Ngài là 
Đấng tạo nên vũ trụ, sinh vật và tạo ra 
chính con. Lâu nay con đã hoài nghi 
về sự thực hữu của Ngài. Nay con tin 
có Ngài. Xin Ngài hãy tiếp nhận con 
làm con cái của Ngài và biến con trở 
nên người hữu dụng cho Ngài và cho 
xã hội. A-men.” 
Sau đó bạn có thể tiếp xúc với Mục sư 
Tin Lành gần nơi bạn ở, cho mục sư 
biết bạn đã trở thành tín hữu qua bài 
tham luận nầy. Mục sư sẽ rất vui giải 
thích thêm về cuộc sống mới trong 
Thượng Đế, Đấng tạo ra vũ trụ và con 
người.
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Sứ điệp trọng tâm của Cơ Đốc Giáo 
rất đơn giản, có thể tóm tắt trong vài 
trang. Đó là sứ điệp từ Kinh Thánh về 
Đức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa 
Giê-xu.
Đây cũng là sứ điệp về cuộc sống và 
cái chết, và về sự lựa chọn mà tất cả 
chúng ta đều phải đối diện.
Toàn bộ sứ điệp bắt đầu với Đấng Tạo 
Hóa yêu thương...

Đức Chúa Trời là Đấng 
Tạo Hóa, Ngài yêu 
thương thế giới.
Chúa đã tạo nên trái 
đất.
Chúa đã tạo nên chúng 
ta để cai quản trái đất 
dưới sự lãnh đạo của 
Ngài.

"Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của 
chúng con, Chúa xứng đáng nhận 
vinh quang, danh dự và quyền năng, 
vì Chúa đã sáng tạo vạn vật, do ý chỉ 
của Chúa mà vạn vật được tạo nên 
và hiện hữu." Khải Huyền 4:11
Sứ điệp Cơ Đốc Giáo trước nhất nói về 
Đức Chúa Trời, Đấng tể trị cả thế giới. 
Ngài là Đấng Lãnh đạo Tối cao, là Vua 
của cả vũ trụ, là Thượng Đế Toàn 
năng. Tuy nhiên, không giống như 
các lãnh tụ thuộc về trần gian, Đức 
Chúa Trời luôn luôn làm điều tốt nhất 
cho con dân Ngài. Chúa là một vị Vua 
mà mọi người đều mong đợi.
Đức Chúa Trời cai trị thế giới vì Ngài 
đã tạo dựng thế giới. Giống như 
người thợ gốm với đất sét của mình, 
Đức Chúa Trời đã tạo thành thế giới 
với hình thể và những chi tiết hoàn 
hảo đáng kinh ngạc theo ý muốn của 

Ngài. Đức 
Chúa trời đã 
sáng tạo thế 
giới và là chủ 
của thế giới.
Đức Chúa 
Trời cũng đã 
tạo dựng 
chúng ta. 
Chúa làm 
nên loài 
người gần 
giống như chính Ngài. Hơn nữa, Chúa 
giao cho chúng ta trách nhiệm cai 
quản, chăm sóc trái đất để vui hưởng 
vẻ đẹp và mọi điều tốt lành mà Chúa 
đã sáng tạo nên. Chúa chỉ định loài 
người làm giám sát và quản trị trái 
đất, nhưng luôn luôn phải ở dưới 
năng quyền của Chúa, trong sự tôn 
kính và vâng theo sự hướng dẫn của 
Ngài.
Bạn có thể thấy những điều này được 
minh họa bằng bức hình ở trên. Đức 
Chúa Trời là Đấng tể trị (biểu tượng là 
vương miện), con người được Chúa 
sáng tạo để sống và cai quản thế giới 
dưới thẩm quyền yêu thương của 
Ngài.
Có lẽ điều này nghe thì khá lý tưởng. 
Chúa ở trên trời, con người quản trị 
trái đất theo những hướng dẫn của 
Chúa, và mọi sự đều tốt đẹp với thế 
giới này. Thế nhưng, rõ ràng là mọi sự 
lại không đúng như vậy - với con 
người hoặc với thế giới.
Tuy nhiên, thế giới hiện nay có như 
thế không?
Chúng ta thảy đều đã chối bỏ ĐấngTể 
Trị, là Đức Chúa Trời, bằng cách cố 

gắng sống 
cuộc đời 
theo cách 
riêng của 
mình, một 
cuộc đời 
không có 
Chúa. 
N h ư n g 
chúng ta đã 
thất bại 
trong việc 

quản trị chính bản thân mình, cả xã 
hội lẫn thế giới.
"Chẳng có ai công chính cả, dù một 
người cũng không. Chẳng có ai hiểu 
biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa 
Trời; tất cả đều lầm lạc." Rô-ma 
3:10-12

Sự thật đáng 
buồn là, từ buổi 
ban đầu, mọi 
người ở mọi nơi 
đều đã chối bỏ 
Chúa bằng cách 
làm mọi việc theo 

đường lối riêng của mình. Chúng ta 
thảy đều làm như vậy. Chúng ta 
không thích người khác bảo chúng ta 
điều phải làm hoặc cách phải sống. Tệ 
nhất nếu người đó lại là Đức Chúa 
Trời. Và như vậy, chúng ta chống lại 
Ngài bằng nhiều hình thức khác 
nhau. Chúng ta phớt lờ Chúa và sống 
cuộc đời của riêng mình; hoặc chúng 
ta bất tuân những huấn thị của Chúa 
khi sống trong thế giới của Ngài; 
hoặc chúng ta chỉ tay vào mặt Chúa 
và nói rằng Ngài hãy đi khỏi chúng ta.
Dù làm theo cách nào, tất cả chúng ta 

đều là những người chống nghịch 
Chúa vì chúng ta đã không sống theo 
đường lối của Chúa. Chúng ta thích 
chiều theo những ước muốn riêng, 
hành xử mọi sự theo phương cách 
của chính chúng ta. Kinh Thánh gọi 
thái độ chống nghịch, tự cho mình có 
thẩm quyền này là "tội lỗi."
Vấn đề là, trong thái độ chối bỏ Chúa, 
chúng ta đã tạo nên một sự hỗn loạn, 
không những cho cuộc đời chúng ta 
mà còn cho xã hội và thế giới chúng 
ta nữa. Cả thế giới đầy dẫy những 
người có xu hướng làm những điều 
khiến họ thỏa mãn mà không theo 
cách thức của Chúa.
Chúng ta thảy đều hành động như 
những vị thần nhỏ, với vương miện 
của chính mình, và tranh  cạnh lẫn 
nhau. Hậu quả thật khốn khổ. Sự đau 
đớn và bất công mà chúng ta thấy 
xung quanh đều là hậu quả đương 
nhiên cho tội chống nghịch Chúa của 
chúng ta.
Vì chống nghịch Đức Chúa Trời, 
chúng ta đã khiến cho mọi sự trở nên 
hỗn loạn và tệ hại. Câu hỏi là: Đức 
Chúa Trời sẽ làm gì cho vấn đề này? 
Đức Chúa Trời sẽ làm gì đối với sự 
chống nghịch này?
Đức Chúa Trời sẽ không để cho 
chúng ta nổi loạn mãi mãi.
Hình phạt của Chúa đối với tội chống 

nghịch là sự chết và 
bị phán xét.
"Loài người bị định 
phải chết một lần, 
sau đó phải chịu xét 
đoán." 
Hê-bơ-rơ 9:27

Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến 
loài người và Ngài xem xét cách 
nghiêm túc sự chống nghịch của 
chúng ta. Ngài xem trọng và ra lệnh 
cho chúng ta phải tường trình về các 
hành động, cách đối xử quá xấu xa mà 
chúng ta đối với Ngài cũng như với 
người khác. Nói cách khác, Đức Chúa 
Trời sẽ không để cho sự chống trả 
Ngài cứ tiếp diễn mãi.
Sự kết án của Đức Chúa Trời trên 
chúng ta là hoàn toàn công chính vì 
Ngài cho chúng ta nhận lãnh chính 
xác điều chúng ta xin Ngài. Trong khi 
loạn nghịch chống Chúa, chúng ta 
đang nói với Ngài rằng, "Chúa đi đi! 
Con không muốn Ngài bảo con việc gì 
con phải làm. Để con một mình đi!" Và 
đây chính là điều Đức Chúa Trời làm. 
Hình phạt Ngài cho những kẻ chống 
lại là lìa khỏi họ, tách rời họ ra khỏi 
chính mình Ngài... mãi mãi. Nhưng 
bởi vì Đức Chúa Trời là nguồn sự sống 
và mọi điều tốt lành, cho nên bị tách 
lìa khỏi Chúa cũng có nghĩa là sự chết 
và địa ngục. Sự trừng phạt của Đức 
Chúa Trời nghịch cùng kẻ nổi loạn ấy 
là sự chết mất đời đời không có Đức 
Chúa Trời.
Ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời 
là điều vô cùng khủng khiếp. Đó là 
viễn cảnh tất cả chúng ta phải đối 
diện, vì chúng ta tất cả đều phạm tội 
chống nghịch Ngài. 
Có đúng như vậy không? Có phải tất 
cả chúng ta đều bị định tội chết và 
diệt vong vĩnh viễn? Nếu không bởi 
sự can thiệp của Đức Chúa Trời, tất cả 
chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu hình 
phạt này.
Công lý của Đức Chúa Trời nghiêm 
khắc. Nhưng…
Vì tình yêu thương của Ngài, Đức 

Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế 
giới: Đức Chúa Giê-Xu Christ, là người.
Đức Chúa Giê-Xu đã luôn luôn sống 
dưới sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời.
Và bây giờ bởi chết thay cho chúng ta, 
Ngài đã chịu hình phạt thế cho chúng 
ta và đem lại sự tha thứ.
"Đấng Christ đã chết cho tội lỗi một 
lần đầy đủ, Đấng công chính thay 
cho người không công chính, để đem 
anh chị em đến với Đức Chúa Trời." 
1 Phê-rơ 3:18

Vì tình yêu thương vĩ 
đại và sự khoan hồng 
của Đức Chúa Trời, 
Ngài đã không để mặc 
chúng ta nhận chịu 
hậu quả của sự chống 
nghịch ngu xuẩn. Đức 
Chúa Trời đã hành 

động để cứu chúng ta. Ngài đã sai 
Con thánh Ngài đến trong thế giới 
của chúng ta để trở thành một con 
người - Giê-xu, người Na-xa-rét.
Khác với chúng ta, Chúa Giê-xu đã 
không chống nghịch với Đức Chúa 
Trời. Ngài đã luôn luôn vâng theo sự 
lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Ngài luôn 
luôn làm điều Đức Chúa Trời phán 
bảo, và vì vậy Ngài không đáng phải 
chịu chết hay chịu bất cứ hình phạt 
nào. Thế nhưng, Ngài thật đã chịu 
chết. Tuy rằng Ngài có năng quyền 
của Đức Chúa Trời để chữa lành người 
bệnh, đi bộ trên mặt biển, và ngay cả 
khiến kẻ chết sống lại, nhưng Chúa 
Giê-Xu đã chấp nhận bị hành hình 
trên cây thập tự. Tại sao như vậy?
Kinh Thánh công bố tin tức rất vui 
mừng, rằng Chúa Giê-xu đã chết thế 
cho những kẻ nổi loạn giống như 
chúng ta. Chúa Giê-Xu đã đền trả món 
nợ của chúng ta với Đức Chúa Trời bởi 

chết thay trong địa vị của chúng ta. 
Ngài đã thỏa đáp trọn vẹn mọi điều 
kiện về sự công chính của Đức Chúa 
Trời bởi sự chết của Ngài để sự tha thứ 
có thể có hiệu lực cho chúng ta.
Quả thật chúng ta không đáng được 
Chúa tha thứ như thế. Đây chính là 
một quà tặng hào phóng trọn vẹn 
ngay từ ban đầu.
Nhưng điều đó chưa phải là tất cả…
Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa 
Giê-xu sống lại như Đấng tể trị thế 
giới.
Đức Chúa Giê-Xu đã chiến thắng sự 
chết, hiện nay ban cho đời sống mới, 
và sẽ trở lại để phán xét.
"Trong sự thương xót lớn lao của 
Ngài, Chúa đã cho chúng ta được tái 
sinh với một hy vọng sống qua sự 
sống lại của Chúa Giê-xu từ kẻ chết." I 
Phê-rơ 1:3

Đức Chúa Trời chấp 
nhận sự chết của Chúa 
Giê-xu như là sự đền bồi 
toàn hảo cho tội lỗi của 
chúng ta, và Ngài đã 
khiến Chúa Giê-xu từ kẻ 
chết sống lại. Chúa 
Giê-xu, Đấng đã sống 

lại, hiện nay là Đấng mà loài người đã 
luôn luôn mong đợi: Đấng lãnh đạo 
thế giới của Đức Chúa Trời.
Lãnh đạo thế giới thay cho Đức Chúa 
Trời, Chúa Giê-xu cũng là Thẩm phán 
của thế giới. Kinh Thánh nói chắc rằng 
một ngày kia Ngài sẽ trở lại để ra lệnh 
cho tất cả chúng ta tường trình về các 
hành động của chúng ta.
Trong khi chờ đợi ngày ấy, Chúa 
Giê-xu ban tặng chúng ta đời sống 
mới - cả hiện tại và mãi mãi. Giờ đây, 
những tội lỗi của chúng ta có thể được 
tha thứ bởi sự chết của Ngài. Chúng ta 

có thể khởi đầu lại mối quan hệ mới 
với Đức Chúa Trời, không còn là kẻ 
chống nghịch Ngài nhưng là bạn hữu 
Ngài. Trong cuộc đời mới này, chính 
Đức Chúa Trời đến để sống trong 
chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Chúng 
ta có thể kinh nghiệm niềm vui trong 
mối quan hệ tươi mới với Đức Chúa 
Trời.
Hơn nữa, khi chúng ta được tha thứ 
nhờ sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta 
có thể chắc chắn rằng khi Ngài trở lại 
để phán xét, chúng ta sẽ được Ngài 
chấp nhận. Chúa Giê-xu, Đấng đã 
sống lại sẽ ban cho chúng ta sự sống 
đời đời, không phải vì chúng ta giành 
được sự sống ấy, nhưng vì Ngài đã 
chết thay cho chúng ta.
Thế thì, bây giờ chúng ta phải làm gì? 
Chúng ta phải lựa một trong hai lối 
sống.
Bây giờ chúng ta phải làm gì?
"Ai tin Con thì được sự sống vĩnh 
phúc; ai không tin không chịu vâng 
phục Con thì chẳng được sự sống 
đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức 
Chúa Trời vẫn trên người đó." Giăng 
3:36
      Hai Lối Sống
A. Lối của chúng ta:
• Chối bỏ Đấng Cai Trị, là Đức Chúa Trời
• Cố gắng sống một cuộc đời theo ý 
riêng
Kết quả:
• Bị kết tội bởi Đức Chúa Trời
• Đối diện sự chết và sự phán xét
B. Lối mới của Đức Chúa Trời:
• Vâng phục Chúa Giê-su là Đấng cai 
trị
• Tin vào sự chết và sự sống lại của 
Chúa Giê-xu.
Kết quả:
• Được Đức Chúa Trời tha thứ

• Được ban cho sự sống đời đời.
Chúng ta có thể tiếp tục nổi loạn 
chống nghịch Đức Chúa Trời và cố 
gắng sống cuộc đời theo ý riêng mà 
không có Ngài. Tiếc rằng 
đây là cách sống mà nhiều 
người khăng khăng chọn 
lấy.
Hậu quả cuối cùng là Đức 
Chúa Trời cho chúng ta thứ 
chúng ta xin và đáng được. 
Đức Chúa Trời kết án 
chúng ta vì chúng ta chối 
bỏ quyền điều khiển hợp 
pháp của Ngài trên cuộc đời chúng ta. 
Chúng ta không phải chỉ nhận chịu 
những hậu quả hỗn loạn từ sự chối bỏ 
Ngài trong hiện tại trên thế gian này, 
nhưng còn phải đối diện tương lai 
kinh khiếp bị xa cách Đức Chúa Trời 
đời đời, không có sự sống, tình yêu 
thương hay là mối liên hệ với Ngài.
Đối với những người đã nhận ra tình 
trạng vô vọng, thì có một con đường 
sống. Nếu chúng ta trở lại với Đức 
Chúa Trời và cầu xin sự thương xót 
của Ngài, tin cậy sự chết và sự sống lại 
của Chúa Giê-xu, thì mọi sự thay đổi.
Trước hết, Đức Chúa Trời làm trong 
sạch cuộc đời ô uế của chúng ta. Ngài 
chấp nhận sự chết của Chúa Giê-xu là 
sự thay thế cho những tội lỗi chúng 
ta, tha thứ chúng ta một cách hào 
phóng trọn vẹn. Sau đó, Ngài ban Đức 
Thánh Linh vào lòng chúng ta và cho 
chúng ta đời sống mới vượt khỏi sự 
chết mà đến sự sống đời đời. Chúng 
ta không phải là những kẻ nổi loạn 
nữa, mà là thành viên trong gia đình 
của chính Đức Chúa Trời, được nhận 
làm con trai, con gái Ngài. Giờ đây, 
chúng ta được sống với Chúa Giê-xu, 
là Đấng chủ tể của chúng ta.

Hai lối sống hoàn toàn khác biệt này 
vừa được trình bày cho bạn, là các độc 
giả. Và đặt trước mặt bạn sự lựa chọn.
Bạn muốn sống theo lối nào?

Câu hỏi đầu tiên mà bạn 
phải tự hỏi, đó là:
"Tôi muốn sống lối sống 
nào?"
Nếu bạn trả lời câu hỏi 
trên như: "lối sống riêng 
của mình", thì có lẽ bạn 
chưa tin hoặc một vài 
hoặc tất cả của sự kiện 
chúng tôi đã đưa ra cho 

bạn biết.
Có lẽ bạn chưa tin rằng Đức Chúa Trời 
sẽ xét đoán kẻ nổi loạn, hay là chưa tin 
rằng bạn thật sự là một kẻ nổi loạn. 
Nếu là như vậy thì xin bạn hãy suy 
nghĩ một cách cẩn thận. Bạn nên 
nghiên cứu các điều đã trình bày ở 
đây bởi vì nếu các điều này là sự thật 
thì hậu quả là một là sống; hai là chết.
Có lẽ bạn nên tìm một cuốn Kinh 
Thánh (Bản Hiện đại) và tự đọc. Phúc 
Âm Mác là một sách tốt cho bạn khởi 
sự đọc. Hay là bạn nói chuyện với một 
người bạn Cơ đốc, hoặc liên lạc với 
nhà xuất bản của sách nhỏ này để xin 
thêm thông tin.
Nhưng nếu bạn biết mình là một kẻ 
nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa 
Trời và bạn muốn sống lối sống của 
Ngài thì câu hỏi rõ ràng là, "Tôi có thể 
làm gì về việc này?"
1. Cầu nguyện với Chúa
Điều thứ nhất bạn cần làm là cầu 
nguyện với Đức Chúa Trời. Bạn cần 
xưng nhận trước mặt Ngài rằng bạn 
đã từng nổi loạn chống nghịch Ngài, 
rằng bạn xứng đáng phải chịu hình 
phạt, và bạn đang xin Chúa thương 
xót dựa vào căn cứ trên cái chết của 

Chúa Giê-xu chết thay cho bạn. Bạn 
cũng cần phải xin Ngài giúp cho bạn 
được Ngài thay đổi từ một kẻ nổi loạn 
trở thành một người sống với Chúa 
Giê-xu làm Đấng cai trị của chính 
mình.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa,
Con biết rằng con không đáng được 
Ngài chấp nhận. Con không đáng 
nhận được sự ban cho sự sống đời đời 
của Ngài. Con có tội vì đã nổi loạn 
chống nghịch Ngài và đã phớt lờ Ngài. 
Con cần Ngài tha thứ cho con.
Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã sai Con 
Ngài chịu chết thay cho con để con 
được tha tội. Cảm ơn Ngài vì Chúa 
Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại để ban đời 
sống mới cho con.
Xin Chúa tha tội con và thay đổi con để 
con có thể sống với Chúa Giê-xu, là 
Đấng cai trị (làm chủ cuộc đời) con.
Nhân danh của Chúa Giê-xu, Amen
Bước thứ nhất là cầu nguyện như thế.
2. Quy Phục Chúa Giê-xu
Bước thứ hai khá hiển nhiên. Đã cầu 
nguyện như lời cầu nguyện trong 
trang trước, bạn muốn bắt đầu thực 
hành điều đó, tức là quy phục Chúa 
Giê-xu. Chắc chắn rằng có đủ mọi 
lãnh vực trong cuộc đời của bạn cần 
phải thay đổi.
Bạn nên bỏ những thói quen nổi loạn 
như tính tham lam, dễ nóng giận, 
tính ích kỷ v.v., và bắt đầu những thói 
quen mới mà làm Chúa đẹp lòng như 
rộng lượng, ân cần và tính kiên nhẫn.
Bước thứ hai này sẽ kéo dài cả cuộc 
đời còn lại của bạn, nhưng Ngài sẽ ở 
cùng bạn trọn cả con đường. Ngài sẽ 
liên tục nói với bạn qua Kinh Thánh. 
Ngài sẽ liên tục nghe bạn và giúp bạn 
khi nghe lời cầu nguyện của bạn. 

Ngài sẽ ban cho bạn năng quyền để 
sống theo ý muốn của Ngài qua Đức 
Thánh Linh, là Đấng đang sống trong 
lòng bạn. Và Ngài sẽ ban cho bạn 
những anh chị em trong Chúa để 
khích lệ bạn trên bước đường theo 
Ngài khi bạn gặp những tin hữu khác.
Vậy, bước thứ hai là quy phục Chúa 
Giê-xu và bắt đầu sống để Ngài làm 
Chủ cuộc đời của bạn.
3. Tiếp tục tin cậy
Điều gì thứ ba mà bạn phải làm cũng 
là một điều liên tục nữa. Bạn phải tiếp 
tục đặt niềm tin đúng chỗ. Chỉ vì 
Chúa Giê-xu mà thôi (tức là nhờ sự 
chết và sự sống lại của Ngài), mà bạn 
được tha thứ và được hòa thuận lại 
cùng Đức Chúa Trời.
Bạn sẽ cần tiếp tục trở lại với điều này, 
vì khi bạn bắt đầu nếp sống mới của 
Đức Chúa Trời, bạn sẽ còn thất bại và 
sẽ còn làm điều sai trật. Hêt thảy 
chúng ta đều như vậy.
Chúng ta thảy đều cần nhìn lại cái 
chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, 
là nguyên nhân duy nhất chúng ta 
được tha thứ. Chúng ta không bao 
giờ nên ngừng nương cậy vào Ngài, 
và chỉ vào Ngài mà thôi, là phương 
thức qua đó chúng ta được Ngài tha 
thứ và được ban tặng sự sống đời đời.
Nếu bạn biết rõ là bạn chưa làm theo 
những bước này, và bạn còn là kẻ nổi 
loạn chưa được tha thứ, thì bạn phải 
gấp làm một việc gì đó. Bạn đang ở 
tại ngã ba đường. Đây là sự lựa chọn 
mà hết thảy chúng ta đều phải đối 
diện. Chỉ có hai lối sống mà thôi!
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Gần đây nhà Vật lý nổi 
tiếng của Anh Quốc 
Stephen Hawking 
trong quyển “The 
Grand Design” (Kế 
hoạch Vĩ  Đại) mới xuất 
bản năm 2010 viết 
rằng vũ trụ không cần 
Đấng Sáng tạo, vì vật 
chất tự nhiên theo quy 
luật của thiên nhiên 
gom góp lại mà tạo thành, vì sáng tạo 
có nghĩa là tạo một vật từ chỗ không 
có gì. Lời tuyên bố của Hawking 
khiến nhiều người hoang mang.
Thật ra quan niệm của Stephen 
Hawking không có gì mới, vì trước 
đây trong quyển sách nổi tiếng của 
ông do nhà Bantam Dell xuất bản 
năm 1988 tựa đề A Brief History of 
Time (Lịch sử vắn tắt của thời gian), 
Hawking đã tỏ ra hoài nghi về việc 
Thượng Đế tạo thành vũ trụ.
Chúng ta không cần phải tranh luận 
với Hawking về niềm tin của ông về 
vũ trụ vô tri giác. Chỉ tiếc một điều 
Hawking không hề đả động đến 
nguồn gốc sinh vật trên trái đất nầy. 
Tới bây giờ khoa học vẫn chưa trả lời 
được các câu hỏi sau:
1)   Sinh vật hay sự sống từ đâu mà ra? 
Có phải sự sống đột nhiên xuất hiện 
không?
2)   Nếu sự sống tự nhiên xuất hiện thì 
tại sao nó không xuất hiện trên bất cứ 
hành tinh nào khác trong thái dương 
hệ hay trong dải ngân hà, nơi tập họp 
của hàng tỉ ngôi sao trong đó  nhiều 
cái có cấu trúc giống y quả đất?
3)   Cái gì tạo ra hàng triệu chủng loại 

khác nhau trên quả địa 
cầu nầy?
4)   Sự chết của sinh vật 
hay loài người có phải 
là điểm kết thúc 
không?
Nhà khoa học thiên 
văn  Robert Jastrow 
của Cơ Quan Không 
Gian Hoa-kỳ (NASA) 
trong quyển Journey 

to the Stars (Hành trình đến các ngôi 
sao) do nhà xuất bản Bantam, Nữu 
Ước, ấn hành năm 1989, trang 119 
viết rằng “Đến giờ nầy khoa học chưa 
tạo ra được sự sống từ vật thể.” Khoa 
học có thể tạo ra một quả trứng gà, 
có vỏ, có tròng đỏ, tròng trắng giống 
y như trứng thật về mặt hóa chất, 
nhưng khoa học không thể đưa vào 
quả trứng ấy một mầm sống để có 
thể ấp và nở ra con. Nói chung khoa 
học chưa thể tạo ra sự sống từ vật thể 
vô tri vô giác được. Nhưng đó chính là  
phương cách Thượng Đế tạo dựng 
con người qua lời Thánh Kinh ghi lại 
trong sách Sáng thế chương 2 câu 7: 
“Thượng Đế lấy bụi đất tạo nên con 
người. Ngài thổi hơi thở vào lỗ mũi, 
thì con người trở thành người sống.” 
(Bản Phổ thông)
Bây giờ, chúng ta hãy quan sát một 
vài hiện tượng lạ lùng sau đây trong 
thiên nhiên mà khoa học hiện đang 
lắc đầu không hiểu nổi:
1.    Hành trình của loại cá mòi đỏ (Red 
salmon): Loại cá nầy sinh trưởng ở 
các ao nước ngọt thuộc vùng thượng 
lưu sông Columbia ở tiểu bang 
Washington, Hoa-kỳ. Sau khi nở ra 

khỏi trứng thì chúng theo dòng sông đi 
ra biển và sống ở nước mặn cho đến 
khi trưởng thành vài năm sau. Vùng 
biển mà loại cá nầy sinh sống cách nơi 
sinh trưởng của chúng đến mấy ngàn 
dặm. Khi lớn lên và sẵn sàng sinh đẻ thì 
chúng bơi ngược trở về nơi sinh ra. 
Trong cuộc hành trình trở về sinh quán 
nhiều khi chúng phải chống lại với 
ghềnh thác (vì bơi ngược dòng) hay 
nhảy qua chướng ngại vật như đập 
nước do con người tạo ra. Bằng mọi giá 
chúng phải trở lại nơi sinh ra để đẻ 
trứng rồi chết. Điều lạ là mặc dù có vô 
số ao và vũng, nhưng mỗi con đều trở 
về đúng ngay nơi ao hay vũng nó sinh 
ra. Khoa học không trả lời được là làm 
cách nào chúng biết đường trở về 
đúng nơi sinh đẻ? Động lực nào thúc 
đẩy chúng cố gắng bơi về sinh quán 
của chúng?
2.  Hành trình của loài lươn (Eel). Trái với 
loài cá mòi đỏ là loài sinh ra ở nước 
ngọt và lớn lên ở nước mặn, loài lươn 
sinh trưởng ở nước mặn và lớn lên ở 
nước ngọt. Có hai loại lươn. Một loại 
sống ở Bắc Mỹ, và một loại sống ở Âu 
Châu. Đến kỳ sinh đẻ cả hai loại đều bơi 
về vùng biển Rong Đuôi Ngựa 
(Sargasso Sea) ở giữa Đại tây dương. 
Chúng đẻ trứng ở đó rồi qua đời. Các 
con lươn con mới nở bơi trở về quê 
quán của cha mẹ chúng, hoặc ở Mỹ 
châu, hay ở Âu châu. Không một con 
lươn Âu châu nào bơi về Mỹ châu, và 
cũng không có một con lươn Mỹ châu 
nào bơi lạc về Âu-châu. Đó là điểm kỳ lạ 
thứ nhất. Điểm kỳ lạ thứ nhì là làm sao 
các con lươn con mới nở biết đường 
bơi về quê quán cha mẹ chúng cách 
nơi sinh trưởng của chúng hơn 4.000 
cây số? Khoa học không trả lời được.
3. Cuộc di cư của loài chim (Bird 

Migration)  Ở Mỹ và Âu-châu vào mùa 
thu người ta thấy hàng ngàn hàng triệu 
con chim bay về vùng ấm áp để sinh 
sống hoặc đẻ trứng làm tổ. Việc di cư 
của loài chim là một điều làm khoa học 
rất bối rối, vì nhiều loại chim như chim 
yến Bắc cực (Arctic Tern) di cư xuống 
Nam Cực cách nơi chúng ở hơn nửa 
vòng trái đất tức khoảng 22,000 cây số. 
Hầu hết các loài chim di cư bay xa ít 
nhất vài ngàn cây số. Chẳng hạn  từ Bắc 
Mỹ xuống Nam Mỹ, từ Âu-châu sang 
Phi-châu... Làm thế nào mà  chúng bay 
đúng hướng để đến đích mà không có 
địa bàn hay dụng cụ không hành 
(navigation aids) là điều mà khoa học 
chưa giải thích nổi. Có khi chúng bay 
một mạch băng qua đại dương bát 
ngát vài ngàn cây số chẳng có địa hình 
địa vật gì để làm chuẩn. Một vài nhà 
khoa học tin rằng loài chim định hướng 
theo ngôi sao lúc ban đêm hay theo 
mặt trời lúc ban ngày. Nhưng nếu gặp 
giông tố hoặc mây mù thì làm sao dựa 
vào ngôi sao hay mặt trời? Thế mà 
chúng vẫn bay đến đúng đích. Một 
điểm kỳ diệu khác: Vài loài chim di cư 
đến vùng ấm áp ở Nam Bán Cầu để 
sinh đẻ, nuôi con lớn lên xong cha mẹ 
bay về trước, vài tuần sau các con chim 
non đủ lông cánh bay sau trở về đúng 
gốc của cha mẹ chúng mà không bị lạc, 
mặc dù chúng chưa hề bay con đường 
ấy bao giờ.
4.  Sự sinh trưởng của cá bạc (grunion) 
Ở vùng biển nam California và 
Mễ-tây-cơ phía Thái bình dương người 
ta thường hay ra xem mùa cá bạc sinh 
đẻ. Loài cá nầy tương tự như cá mòi, dài 
khoảng gần 2 tấc, sống ở biển khơi, 
nhưng đẻ trứng trên bờ biển. Chúng 
chờ đúng một lượn sóng cao nhất theo 
con trăng vào mùa hạ đẩy chúng lên 

cát, rồi hối hả dùng đuôi đào lỗ và đẻ 
trứng dưới cát xong chờ lượn sóng 
cao thứ nhì, sau đó mấy phút kéo 
chúng trở về biển. Nếu chúng hụt 
lượn sóng nầy thì xem như dãy chết 
trên cát. Khoảng hai tuần sau, một 
lượn sóng cao khác đến phủ lấp 
trứng khiến cá con nở ra trong tích 
tắc và được sóng kéo ra biển để bắt 
đầu sinh sống. Điểm lạ là lượn sóng 
cao nầy chỉ đến có một lần trong năm 
theo chu kỳ. Các chú cá con phải phá 
vỡ trứng, nở ra và trượt theo sóng 
trong vòng vài ba giây đồng hồ. Nếu 
chúng hụt lượn sóng nầy thì xem như 
không bao giờ nở, vì các lượn sóng 
sau không bao giờ lên cao đến chỗ có 
trứng. Trứng coi như bỏ. Điểm kỳ lạ là 
cá mẹ biết canh đúng lượn sóng cao 
để vào bờ đẻ trứng, và cá con biết 
đúng lượn sóng cao duy nhất sau đó 
2 tuần để nở ra và theo sóng ra biển. 
Cư dân California hay chờ mùa cá bạc 
sinh sản trên cát để bắt chúng.
Trên đây chỉ là một vài hiện tượng lạ 
trong số hàng ngàn hiện tượng kỳ 
diệu trong thiên nhiên mà khoa học 
chưa hiểu nổi. Chắc hẳn trong chúng 
ta không ai nghĩ rằng sở dĩ các loài 
sinh vật trên đây thực hiện được 
những kỳ công ngoài sức tưởng 
tượng của con người là do thiên 
nhiên tạo ra.
Đó là chúng ta chưa nói đến cấu trúc 
vô cùng phức tạp của cơ thể con 
người là loài được Thượng Đế xếp 
hàng đầu trong các loài thọ tạo của 
Ngài. Dùng thuyết ngẫu sinh hay tiến 
hóa cũng không thể nào giải thích 
được sự xuất hiện của con người trên 
trái đất nầy. Hiện tượng các tế bào 
phân hóa (cell division) sau khi thụ 
tinh để trở thành các bộ phận trong 

cơ thể, mỗi bộ phận mang một chức 
năng riêng biệt vẫn còn là một điều 
huyền bí đối với các nhà sinh vật học.
Tuy nhiên, đối với tín hữu Cơ Đốc thì 
việc tin tưởng vào một Đấng Tạo Hóa 
siêu việt đã sắp xếp những điều kỳ 
diệu ấy không có gì lạ cả. Đứng trước 
những hiện tượng siêu nhiên đó, việc 
tin có một Thượng Đế dễ hơn là 
không tin.
Nếu bạn tin có Thượng Đế thì bạn 
hãy đặt mình dưới sự hướng dẫn của 
Ngài. Chính đời sống của bạn sẽ trở 
thành một hiện tượng kỳ diệu cho 
nhiều người. Lưu ý rằng điều kỳ diệu 
nhất của Cơ đốc giáo không phải ở 
những lễ nghi phiền toái, những giáo 
đường nguy nga, những tín hữu 
đông đảo mà là quyền năng thay đổi 
con người,  từ xấu ra tốt, từ ganh ghét 
hóa ra yêu thương, từ ích kỷ trở thành 
vị tha, từ tội nhân trở thành con của 
Thượng Đế đặng làm người hữu 
dụng cho xã hội. Vậy nếu bạn tin có 
Thượng Đế thì bạn hãy đến với Ngài 
bằng lời cầu nguyện chân thành và 
vắn tắt như sau:
      “Lạy Thượng Đế, con tin Ngài là 
Đấng tạo nên vũ trụ, sinh vật và tạo ra 
chính con. Lâu nay con đã hoài nghi 
về sự thực hữu của Ngài. Nay con tin 
có Ngài. Xin Ngài hãy tiếp nhận con 
làm con cái của Ngài và biến con trở 
nên người hữu dụng cho Ngài và cho 
xã hội. A-men.” 
Sau đó bạn có thể tiếp xúc với Mục sư 
Tin Lành gần nơi bạn ở, cho mục sư 
biết bạn đã trở thành tín hữu qua bài 
tham luận nầy. Mục sư sẽ rất vui giải 
thích thêm về cuộc sống mới trong 
Thượng Đế, Đấng tạo ra vũ trụ và con 
người.
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Sứ điệp trọng tâm của Cơ Đốc Giáo 
rất đơn giản, có thể tóm tắt trong vài 
trang. Đó là sứ điệp từ Kinh Thánh về 
Đức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa 
Giê-xu.
Đây cũng là sứ điệp về cuộc sống và 
cái chết, và về sự lựa chọn mà tất cả 
chúng ta đều phải đối diện.
Toàn bộ sứ điệp bắt đầu với Đấng Tạo 
Hóa yêu thương...

Đức Chúa Trời là Đấng 
Tạo Hóa, Ngài yêu 
thương thế giới.
Chúa đã tạo nên trái 
đất.
Chúa đã tạo nên chúng 
ta để cai quản trái đất 
dưới sự lãnh đạo của 
Ngài.

"Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của 
chúng con, Chúa xứng đáng nhận 
vinh quang, danh dự và quyền năng, 
vì Chúa đã sáng tạo vạn vật, do ý chỉ 
của Chúa mà vạn vật được tạo nên 
và hiện hữu." Khải Huyền 4:11
Sứ điệp Cơ Đốc Giáo trước nhất nói về 
Đức Chúa Trời, Đấng tể trị cả thế giới. 
Ngài là Đấng Lãnh đạo Tối cao, là Vua 
của cả vũ trụ, là Thượng Đế Toàn 
năng. Tuy nhiên, không giống như 
các lãnh tụ thuộc về trần gian, Đức 
Chúa Trời luôn luôn làm điều tốt nhất 
cho con dân Ngài. Chúa là một vị Vua 
mà mọi người đều mong đợi.
Đức Chúa Trời cai trị thế giới vì Ngài 
đã tạo dựng thế giới. Giống như 
người thợ gốm với đất sét của mình, 
Đức Chúa Trời đã tạo thành thế giới 
với hình thể và những chi tiết hoàn 
hảo đáng kinh ngạc theo ý muốn của 

Ngài. Đức 
Chúa trời đã 
sáng tạo thế 
giới và là chủ 
của thế giới.
Đức Chúa 
Trời cũng đã 
tạo dựng 
chúng ta. 
Chúa làm 
nên loài 
người gần 
giống như chính Ngài. Hơn nữa, Chúa 
giao cho chúng ta trách nhiệm cai 
quản, chăm sóc trái đất để vui hưởng 
vẻ đẹp và mọi điều tốt lành mà Chúa 
đã sáng tạo nên. Chúa chỉ định loài 
người làm giám sát và quản trị trái 
đất, nhưng luôn luôn phải ở dưới 
năng quyền của Chúa, trong sự tôn 
kính và vâng theo sự hướng dẫn của 
Ngài.
Bạn có thể thấy những điều này được 
minh họa bằng bức hình ở trên. Đức 
Chúa Trời là Đấng tể trị (biểu tượng là 
vương miện), con người được Chúa 
sáng tạo để sống và cai quản thế giới 
dưới thẩm quyền yêu thương của 
Ngài.
Có lẽ điều này nghe thì khá lý tưởng. 
Chúa ở trên trời, con người quản trị 
trái đất theo những hướng dẫn của 
Chúa, và mọi sự đều tốt đẹp với thế 
giới này. Thế nhưng, rõ ràng là mọi sự 
lại không đúng như vậy - với con 
người hoặc với thế giới.
Tuy nhiên, thế giới hiện nay có như 
thế không?
Chúng ta thảy đều đã chối bỏ ĐấngTể 
Trị, là Đức Chúa Trời, bằng cách cố 

gắng sống 
cuộc đời 
theo cách 
riêng của 
mình, một 
cuộc đời 
không có 
Chúa. 
N h ư n g 
chúng ta đã 
thất bại 
trong việc 

quản trị chính bản thân mình, cả xã 
hội lẫn thế giới.
"Chẳng có ai công chính cả, dù một 
người cũng không. Chẳng có ai hiểu 
biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa 
Trời; tất cả đều lầm lạc." Rô-ma 
3:10-12

Sự thật đáng 
buồn là, từ buổi 
ban đầu, mọi 
người ở mọi nơi 
đều đã chối bỏ 
Chúa bằng cách 
làm mọi việc theo 

đường lối riêng của mình. Chúng ta 
thảy đều làm như vậy. Chúng ta 
không thích người khác bảo chúng ta 
điều phải làm hoặc cách phải sống. Tệ 
nhất nếu người đó lại là Đức Chúa 
Trời. Và như vậy, chúng ta chống lại 
Ngài bằng nhiều hình thức khác 
nhau. Chúng ta phớt lờ Chúa và sống 
cuộc đời của riêng mình; hoặc chúng 
ta bất tuân những huấn thị của Chúa 
khi sống trong thế giới của Ngài; 
hoặc chúng ta chỉ tay vào mặt Chúa 
và nói rằng Ngài hãy đi khỏi chúng ta.
Dù làm theo cách nào, tất cả chúng ta 

đều là những người chống nghịch 
Chúa vì chúng ta đã không sống theo 
đường lối của Chúa. Chúng ta thích 
chiều theo những ước muốn riêng, 
hành xử mọi sự theo phương cách 
của chính chúng ta. Kinh Thánh gọi 
thái độ chống nghịch, tự cho mình có 
thẩm quyền này là "tội lỗi."
Vấn đề là, trong thái độ chối bỏ Chúa, 
chúng ta đã tạo nên một sự hỗn loạn, 
không những cho cuộc đời chúng ta 
mà còn cho xã hội và thế giới chúng 
ta nữa. Cả thế giới đầy dẫy những 
người có xu hướng làm những điều 
khiến họ thỏa mãn mà không theo 
cách thức của Chúa.
Chúng ta thảy đều hành động như 
những vị thần nhỏ, với vương miện 
của chính mình, và tranh  cạnh lẫn 
nhau. Hậu quả thật khốn khổ. Sự đau 
đớn và bất công mà chúng ta thấy 
xung quanh đều là hậu quả đương 
nhiên cho tội chống nghịch Chúa của 
chúng ta.
Vì chống nghịch Đức Chúa Trời, 
chúng ta đã khiến cho mọi sự trở nên 
hỗn loạn và tệ hại. Câu hỏi là: Đức 
Chúa Trời sẽ làm gì cho vấn đề này? 
Đức Chúa Trời sẽ làm gì đối với sự 
chống nghịch này?
Đức Chúa Trời sẽ không để cho 
chúng ta nổi loạn mãi mãi.
Hình phạt của Chúa đối với tội chống 

nghịch là sự chết và 
bị phán xét.
"Loài người bị định 
phải chết một lần, 
sau đó phải chịu xét 
đoán." 
Hê-bơ-rơ 9:27

Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến 
loài người và Ngài xem xét cách 
nghiêm túc sự chống nghịch của 
chúng ta. Ngài xem trọng và ra lệnh 
cho chúng ta phải tường trình về các 
hành động, cách đối xử quá xấu xa mà 
chúng ta đối với Ngài cũng như với 
người khác. Nói cách khác, Đức Chúa 
Trời sẽ không để cho sự chống trả 
Ngài cứ tiếp diễn mãi.
Sự kết án của Đức Chúa Trời trên 
chúng ta là hoàn toàn công chính vì 
Ngài cho chúng ta nhận lãnh chính 
xác điều chúng ta xin Ngài. Trong khi 
loạn nghịch chống Chúa, chúng ta 
đang nói với Ngài rằng, "Chúa đi đi! 
Con không muốn Ngài bảo con việc gì 
con phải làm. Để con một mình đi!" Và 
đây chính là điều Đức Chúa Trời làm. 
Hình phạt Ngài cho những kẻ chống 
lại là lìa khỏi họ, tách rời họ ra khỏi 
chính mình Ngài... mãi mãi. Nhưng 
bởi vì Đức Chúa Trời là nguồn sự sống 
và mọi điều tốt lành, cho nên bị tách 
lìa khỏi Chúa cũng có nghĩa là sự chết 
và địa ngục. Sự trừng phạt của Đức 
Chúa Trời nghịch cùng kẻ nổi loạn ấy 
là sự chết mất đời đời không có Đức 
Chúa Trời.
Ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời 
là điều vô cùng khủng khiếp. Đó là 
viễn cảnh tất cả chúng ta phải đối 
diện, vì chúng ta tất cả đều phạm tội 
chống nghịch Ngài. 
Có đúng như vậy không? Có phải tất 
cả chúng ta đều bị định tội chết và 
diệt vong vĩnh viễn? Nếu không bởi 
sự can thiệp của Đức Chúa Trời, tất cả 
chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu hình 
phạt này.
Công lý của Đức Chúa Trời nghiêm 
khắc. Nhưng…
Vì tình yêu thương của Ngài, Đức 

Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế 
giới: Đức Chúa Giê-Xu Christ, là người.
Đức Chúa Giê-Xu đã luôn luôn sống 
dưới sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời.
Và bây giờ bởi chết thay cho chúng ta, 
Ngài đã chịu hình phạt thế cho chúng 
ta và đem lại sự tha thứ.
"Đấng Christ đã chết cho tội lỗi một 
lần đầy đủ, Đấng công chính thay 
cho người không công chính, để đem 
anh chị em đến với Đức Chúa Trời." 
1 Phê-rơ 3:18

Vì tình yêu thương vĩ 
đại và sự khoan hồng 
của Đức Chúa Trời, 
Ngài đã không để mặc 
chúng ta nhận chịu 
hậu quả của sự chống 
nghịch ngu xuẩn. Đức 
Chúa Trời đã hành 

động để cứu chúng ta. Ngài đã sai 
Con thánh Ngài đến trong thế giới 
của chúng ta để trở thành một con 
người - Giê-xu, người Na-xa-rét.
Khác với chúng ta, Chúa Giê-xu đã 
không chống nghịch với Đức Chúa 
Trời. Ngài đã luôn luôn vâng theo sự 
lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Ngài luôn 
luôn làm điều Đức Chúa Trời phán 
bảo, và vì vậy Ngài không đáng phải 
chịu chết hay chịu bất cứ hình phạt 
nào. Thế nhưng, Ngài thật đã chịu 
chết. Tuy rằng Ngài có năng quyền 
của Đức Chúa Trời để chữa lành người 
bệnh, đi bộ trên mặt biển, và ngay cả 
khiến kẻ chết sống lại, nhưng Chúa 
Giê-Xu đã chấp nhận bị hành hình 
trên cây thập tự. Tại sao như vậy?
Kinh Thánh công bố tin tức rất vui 
mừng, rằng Chúa Giê-xu đã chết thế 
cho những kẻ nổi loạn giống như 
chúng ta. Chúa Giê-Xu đã đền trả món 
nợ của chúng ta với Đức Chúa Trời bởi 

chết thay trong địa vị của chúng ta. 
Ngài đã thỏa đáp trọn vẹn mọi điều 
kiện về sự công chính của Đức Chúa 
Trời bởi sự chết của Ngài để sự tha thứ 
có thể có hiệu lực cho chúng ta.
Quả thật chúng ta không đáng được 
Chúa tha thứ như thế. Đây chính là 
một quà tặng hào phóng trọn vẹn 
ngay từ ban đầu.
Nhưng điều đó chưa phải là tất cả…
Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa 
Giê-xu sống lại như Đấng tể trị thế 
giới.
Đức Chúa Giê-Xu đã chiến thắng sự 
chết, hiện nay ban cho đời sống mới, 
và sẽ trở lại để phán xét.
"Trong sự thương xót lớn lao của 
Ngài, Chúa đã cho chúng ta được tái 
sinh với một hy vọng sống qua sự 
sống lại của Chúa Giê-xu từ kẻ chết." I 
Phê-rơ 1:3

Đức Chúa Trời chấp 
nhận sự chết của Chúa 
Giê-xu như là sự đền bồi 
toàn hảo cho tội lỗi của 
chúng ta, và Ngài đã 
khiến Chúa Giê-xu từ kẻ 
chết sống lại. Chúa 
Giê-xu, Đấng đã sống 

lại, hiện nay là Đấng mà loài người đã 
luôn luôn mong đợi: Đấng lãnh đạo 
thế giới của Đức Chúa Trời.
Lãnh đạo thế giới thay cho Đức Chúa 
Trời, Chúa Giê-xu cũng là Thẩm phán 
của thế giới. Kinh Thánh nói chắc rằng 
một ngày kia Ngài sẽ trở lại để ra lệnh 
cho tất cả chúng ta tường trình về các 
hành động của chúng ta.
Trong khi chờ đợi ngày ấy, Chúa 
Giê-xu ban tặng chúng ta đời sống 
mới - cả hiện tại và mãi mãi. Giờ đây, 
những tội lỗi của chúng ta có thể được 
tha thứ bởi sự chết của Ngài. Chúng ta 

có thể khởi đầu lại mối quan hệ mới 
với Đức Chúa Trời, không còn là kẻ 
chống nghịch Ngài nhưng là bạn hữu 
Ngài. Trong cuộc đời mới này, chính 
Đức Chúa Trời đến để sống trong 
chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Chúng 
ta có thể kinh nghiệm niềm vui trong 
mối quan hệ tươi mới với Đức Chúa 
Trời.
Hơn nữa, khi chúng ta được tha thứ 
nhờ sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta 
có thể chắc chắn rằng khi Ngài trở lại 
để phán xét, chúng ta sẽ được Ngài 
chấp nhận. Chúa Giê-xu, Đấng đã 
sống lại sẽ ban cho chúng ta sự sống 
đời đời, không phải vì chúng ta giành 
được sự sống ấy, nhưng vì Ngài đã 
chết thay cho chúng ta.
Thế thì, bây giờ chúng ta phải làm gì? 
Chúng ta phải lựa một trong hai lối 
sống.
Bây giờ chúng ta phải làm gì?
"Ai tin Con thì được sự sống vĩnh 
phúc; ai không tin không chịu vâng 
phục Con thì chẳng được sự sống 
đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức 
Chúa Trời vẫn trên người đó." Giăng 
3:36
      Hai Lối Sống
A. Lối của chúng ta:
• Chối bỏ Đấng Cai Trị, là Đức Chúa Trời
• Cố gắng sống một cuộc đời theo ý 
riêng
Kết quả:
• Bị kết tội bởi Đức Chúa Trời
• Đối diện sự chết và sự phán xét
B. Lối mới của Đức Chúa Trời:
• Vâng phục Chúa Giê-su là Đấng cai 
trị
• Tin vào sự chết và sự sống lại của 
Chúa Giê-xu.
Kết quả:
• Được Đức Chúa Trời tha thứ

• Được ban cho sự sống đời đời.
Chúng ta có thể tiếp tục nổi loạn 
chống nghịch Đức Chúa Trời và cố 
gắng sống cuộc đời theo ý riêng mà 
không có Ngài. Tiếc rằng 
đây là cách sống mà nhiều 
người khăng khăng chọn 
lấy.
Hậu quả cuối cùng là Đức 
Chúa Trời cho chúng ta thứ 
chúng ta xin và đáng được. 
Đức Chúa Trời kết án 
chúng ta vì chúng ta chối 
bỏ quyền điều khiển hợp 
pháp của Ngài trên cuộc đời chúng ta. 
Chúng ta không phải chỉ nhận chịu 
những hậu quả hỗn loạn từ sự chối bỏ 
Ngài trong hiện tại trên thế gian này, 
nhưng còn phải đối diện tương lai 
kinh khiếp bị xa cách Đức Chúa Trời 
đời đời, không có sự sống, tình yêu 
thương hay là mối liên hệ với Ngài.
Đối với những người đã nhận ra tình 
trạng vô vọng, thì có một con đường 
sống. Nếu chúng ta trở lại với Đức 
Chúa Trời và cầu xin sự thương xót 
của Ngài, tin cậy sự chết và sự sống lại 
của Chúa Giê-xu, thì mọi sự thay đổi.
Trước hết, Đức Chúa Trời làm trong 
sạch cuộc đời ô uế của chúng ta. Ngài 
chấp nhận sự chết của Chúa Giê-xu là 
sự thay thế cho những tội lỗi chúng 
ta, tha thứ chúng ta một cách hào 
phóng trọn vẹn. Sau đó, Ngài ban Đức 
Thánh Linh vào lòng chúng ta và cho 
chúng ta đời sống mới vượt khỏi sự 
chết mà đến sự sống đời đời. Chúng 
ta không phải là những kẻ nổi loạn 
nữa, mà là thành viên trong gia đình 
của chính Đức Chúa Trời, được nhận 
làm con trai, con gái Ngài. Giờ đây, 
chúng ta được sống với Chúa Giê-xu, 
là Đấng chủ tể của chúng ta.

Hai lối sống hoàn toàn khác biệt này 
vừa được trình bày cho bạn, là các độc 
giả. Và đặt trước mặt bạn sự lựa chọn.
Bạn muốn sống theo lối nào?

Câu hỏi đầu tiên mà bạn 
phải tự hỏi, đó là:
"Tôi muốn sống lối sống 
nào?"
Nếu bạn trả lời câu hỏi 
trên như: "lối sống riêng 
của mình", thì có lẽ bạn 
chưa tin hoặc một vài 
hoặc tất cả của sự kiện 
chúng tôi đã đưa ra cho 

bạn biết.
Có lẽ bạn chưa tin rằng Đức Chúa Trời 
sẽ xét đoán kẻ nổi loạn, hay là chưa tin 
rằng bạn thật sự là một kẻ nổi loạn. 
Nếu là như vậy thì xin bạn hãy suy 
nghĩ một cách cẩn thận. Bạn nên 
nghiên cứu các điều đã trình bày ở 
đây bởi vì nếu các điều này là sự thật 
thì hậu quả là một là sống; hai là chết.
Có lẽ bạn nên tìm một cuốn Kinh 
Thánh (Bản Hiện đại) và tự đọc. Phúc 
Âm Mác là một sách tốt cho bạn khởi 
sự đọc. Hay là bạn nói chuyện với một 
người bạn Cơ đốc, hoặc liên lạc với 
nhà xuất bản của sách nhỏ này để xin 
thêm thông tin.
Nhưng nếu bạn biết mình là một kẻ 
nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa 
Trời và bạn muốn sống lối sống của 
Ngài thì câu hỏi rõ ràng là, "Tôi có thể 
làm gì về việc này?"
1. Cầu nguyện với Chúa
Điều thứ nhất bạn cần làm là cầu 
nguyện với Đức Chúa Trời. Bạn cần 
xưng nhận trước mặt Ngài rằng bạn 
đã từng nổi loạn chống nghịch Ngài, 
rằng bạn xứng đáng phải chịu hình 
phạt, và bạn đang xin Chúa thương 
xót dựa vào căn cứ trên cái chết của 

Chúa Giê-xu chết thay cho bạn. Bạn 
cũng cần phải xin Ngài giúp cho bạn 
được Ngài thay đổi từ một kẻ nổi loạn 
trở thành một người sống với Chúa 
Giê-xu làm Đấng cai trị của chính 
mình.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa,
Con biết rằng con không đáng được 
Ngài chấp nhận. Con không đáng 
nhận được sự ban cho sự sống đời đời 
của Ngài. Con có tội vì đã nổi loạn 
chống nghịch Ngài và đã phớt lờ Ngài. 
Con cần Ngài tha thứ cho con.
Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã sai Con 
Ngài chịu chết thay cho con để con 
được tha tội. Cảm ơn Ngài vì Chúa 
Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại để ban đời 
sống mới cho con.
Xin Chúa tha tội con và thay đổi con để 
con có thể sống với Chúa Giê-xu, là 
Đấng cai trị (làm chủ cuộc đời) con.
Nhân danh của Chúa Giê-xu, Amen
Bước thứ nhất là cầu nguyện như thế.
2. Quy Phục Chúa Giê-xu
Bước thứ hai khá hiển nhiên. Đã cầu 
nguyện như lời cầu nguyện trong 
trang trước, bạn muốn bắt đầu thực 
hành điều đó, tức là quy phục Chúa 
Giê-xu. Chắc chắn rằng có đủ mọi 
lãnh vực trong cuộc đời của bạn cần 
phải thay đổi.
Bạn nên bỏ những thói quen nổi loạn 
như tính tham lam, dễ nóng giận, 
tính ích kỷ v.v., và bắt đầu những thói 
quen mới mà làm Chúa đẹp lòng như 
rộng lượng, ân cần và tính kiên nhẫn.
Bước thứ hai này sẽ kéo dài cả cuộc 
đời còn lại của bạn, nhưng Ngài sẽ ở 
cùng bạn trọn cả con đường. Ngài sẽ 
liên tục nói với bạn qua Kinh Thánh. 
Ngài sẽ liên tục nghe bạn và giúp bạn 
khi nghe lời cầu nguyện của bạn. 

Ngài sẽ ban cho bạn năng quyền để 
sống theo ý muốn của Ngài qua Đức 
Thánh Linh, là Đấng đang sống trong 
lòng bạn. Và Ngài sẽ ban cho bạn 
những anh chị em trong Chúa để 
khích lệ bạn trên bước đường theo 
Ngài khi bạn gặp những tin hữu khác.
Vậy, bước thứ hai là quy phục Chúa 
Giê-xu và bắt đầu sống để Ngài làm 
Chủ cuộc đời của bạn.
3. Tiếp tục tin cậy
Điều gì thứ ba mà bạn phải làm cũng 
là một điều liên tục nữa. Bạn phải tiếp 
tục đặt niềm tin đúng chỗ. Chỉ vì 
Chúa Giê-xu mà thôi (tức là nhờ sự 
chết và sự sống lại của Ngài), mà bạn 
được tha thứ và được hòa thuận lại 
cùng Đức Chúa Trời.
Bạn sẽ cần tiếp tục trở lại với điều này, 
vì khi bạn bắt đầu nếp sống mới của 
Đức Chúa Trời, bạn sẽ còn thất bại và 
sẽ còn làm điều sai trật. Hêt thảy 
chúng ta đều như vậy.
Chúng ta thảy đều cần nhìn lại cái 
chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, 
là nguyên nhân duy nhất chúng ta 
được tha thứ. Chúng ta không bao 
giờ nên ngừng nương cậy vào Ngài, 
và chỉ vào Ngài mà thôi, là phương 
thức qua đó chúng ta được Ngài tha 
thứ và được ban tặng sự sống đời đời.
Nếu bạn biết rõ là bạn chưa làm theo 
những bước này, và bạn còn là kẻ nổi 
loạn chưa được tha thứ, thì bạn phải 
gấp làm một việc gì đó. Bạn đang ở 
tại ngã ba đường. Đây là sự lựa chọn 
mà hết thảy chúng ta đều phải đối 
diện. Chỉ có hai lối sống mà thôi!
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Gần đây nhà Vật lý nổi 
tiếng của Anh Quốc 
Stephen Hawking 
trong quyển “The 
Grand Design” (Kế 
hoạch Vĩ  Đại) mới xuất 
bản năm 2010 viết 
rằng vũ trụ không cần 
Đấng Sáng tạo, vì vật 
chất tự nhiên theo quy 
luật của thiên nhiên 
gom góp lại mà tạo thành, vì sáng tạo 
có nghĩa là tạo một vật từ chỗ không 
có gì. Lời tuyên bố của Hawking 
khiến nhiều người hoang mang.
Thật ra quan niệm của Stephen 
Hawking không có gì mới, vì trước 
đây trong quyển sách nổi tiếng của 
ông do nhà Bantam Dell xuất bản 
năm 1988 tựa đề A Brief History of 
Time (Lịch sử vắn tắt của thời gian), 
Hawking đã tỏ ra hoài nghi về việc 
Thượng Đế tạo thành vũ trụ.
Chúng ta không cần phải tranh luận 
với Hawking về niềm tin của ông về 
vũ trụ vô tri giác. Chỉ tiếc một điều 
Hawking không hề đả động đến 
nguồn gốc sinh vật trên trái đất nầy. 
Tới bây giờ khoa học vẫn chưa trả lời 
được các câu hỏi sau:
1)   Sinh vật hay sự sống từ đâu mà ra? 
Có phải sự sống đột nhiên xuất hiện 
không?
2)   Nếu sự sống tự nhiên xuất hiện thì 
tại sao nó không xuất hiện trên bất cứ 
hành tinh nào khác trong thái dương 
hệ hay trong dải ngân hà, nơi tập họp 
của hàng tỉ ngôi sao trong đó  nhiều 
cái có cấu trúc giống y quả đất?
3)   Cái gì tạo ra hàng triệu chủng loại 

khác nhau trên quả địa 
cầu nầy?
4)   Sự chết của sinh vật 
hay loài người có phải 
là điểm kết thúc 
không?
Nhà khoa học thiên 
văn  Robert Jastrow 
của Cơ Quan Không 
Gian Hoa-kỳ (NASA) 
trong quyển Journey 

to the Stars (Hành trình đến các ngôi 
sao) do nhà xuất bản Bantam, Nữu 
Ước, ấn hành năm 1989, trang 119 
viết rằng “Đến giờ nầy khoa học chưa 
tạo ra được sự sống từ vật thể.” Khoa 
học có thể tạo ra một quả trứng gà, 
có vỏ, có tròng đỏ, tròng trắng giống 
y như trứng thật về mặt hóa chất, 
nhưng khoa học không thể đưa vào 
quả trứng ấy một mầm sống để có 
thể ấp và nở ra con. Nói chung khoa 
học chưa thể tạo ra sự sống từ vật thể 
vô tri vô giác được. Nhưng đó chính là  
phương cách Thượng Đế tạo dựng 
con người qua lời Thánh Kinh ghi lại 
trong sách Sáng thế chương 2 câu 7: 
“Thượng Đế lấy bụi đất tạo nên con 
người. Ngài thổi hơi thở vào lỗ mũi, 
thì con người trở thành người sống.” 
(Bản Phổ thông)
Bây giờ, chúng ta hãy quan sát một 
vài hiện tượng lạ lùng sau đây trong 
thiên nhiên mà khoa học hiện đang 
lắc đầu không hiểu nổi:
1.    Hành trình của loại cá mòi đỏ (Red 
salmon): Loại cá nầy sinh trưởng ở 
các ao nước ngọt thuộc vùng thượng 
lưu sông Columbia ở tiểu bang 
Washington, Hoa-kỳ. Sau khi nở ra 

khỏi trứng thì chúng theo dòng sông đi 
ra biển và sống ở nước mặn cho đến 
khi trưởng thành vài năm sau. Vùng 
biển mà loại cá nầy sinh sống cách nơi 
sinh trưởng của chúng đến mấy ngàn 
dặm. Khi lớn lên và sẵn sàng sinh đẻ thì 
chúng bơi ngược trở về nơi sinh ra. 
Trong cuộc hành trình trở về sinh quán 
nhiều khi chúng phải chống lại với 
ghềnh thác (vì bơi ngược dòng) hay 
nhảy qua chướng ngại vật như đập 
nước do con người tạo ra. Bằng mọi giá 
chúng phải trở lại nơi sinh ra để đẻ 
trứng rồi chết. Điều lạ là mặc dù có vô 
số ao và vũng, nhưng mỗi con đều trở 
về đúng ngay nơi ao hay vũng nó sinh 
ra. Khoa học không trả lời được là làm 
cách nào chúng biết đường trở về 
đúng nơi sinh đẻ? Động lực nào thúc 
đẩy chúng cố gắng bơi về sinh quán 
của chúng?
2.  Hành trình của loài lươn (Eel). Trái với 
loài cá mòi đỏ là loài sinh ra ở nước 
ngọt và lớn lên ở nước mặn, loài lươn 
sinh trưởng ở nước mặn và lớn lên ở 
nước ngọt. Có hai loại lươn. Một loại 
sống ở Bắc Mỹ, và một loại sống ở Âu 
Châu. Đến kỳ sinh đẻ cả hai loại đều bơi 
về vùng biển Rong Đuôi Ngựa 
(Sargasso Sea) ở giữa Đại tây dương. 
Chúng đẻ trứng ở đó rồi qua đời. Các 
con lươn con mới nở bơi trở về quê 
quán của cha mẹ chúng, hoặc ở Mỹ 
châu, hay ở Âu châu. Không một con 
lươn Âu châu nào bơi về Mỹ châu, và 
cũng không có một con lươn Mỹ châu 
nào bơi lạc về Âu-châu. Đó là điểm kỳ lạ 
thứ nhất. Điểm kỳ lạ thứ nhì là làm sao 
các con lươn con mới nở biết đường 
bơi về quê quán cha mẹ chúng cách 
nơi sinh trưởng của chúng hơn 4.000 
cây số? Khoa học không trả lời được.
3. Cuộc di cư của loài chim (Bird 

Migration)  Ở Mỹ và Âu-châu vào mùa 
thu người ta thấy hàng ngàn hàng triệu 
con chim bay về vùng ấm áp để sinh 
sống hoặc đẻ trứng làm tổ. Việc di cư 
của loài chim là một điều làm khoa học 
rất bối rối, vì nhiều loại chim như chim 
yến Bắc cực (Arctic Tern) di cư xuống 
Nam Cực cách nơi chúng ở hơn nửa 
vòng trái đất tức khoảng 22,000 cây số. 
Hầu hết các loài chim di cư bay xa ít 
nhất vài ngàn cây số. Chẳng hạn  từ Bắc 
Mỹ xuống Nam Mỹ, từ Âu-châu sang 
Phi-châu... Làm thế nào mà  chúng bay 
đúng hướng để đến đích mà không có 
địa bàn hay dụng cụ không hành 
(navigation aids) là điều mà khoa học 
chưa giải thích nổi. Có khi chúng bay 
một mạch băng qua đại dương bát 
ngát vài ngàn cây số chẳng có địa hình 
địa vật gì để làm chuẩn. Một vài nhà 
khoa học tin rằng loài chim định hướng 
theo ngôi sao lúc ban đêm hay theo 
mặt trời lúc ban ngày. Nhưng nếu gặp 
giông tố hoặc mây mù thì làm sao dựa 
vào ngôi sao hay mặt trời? Thế mà 
chúng vẫn bay đến đúng đích. Một 
điểm kỳ diệu khác: Vài loài chim di cư 
đến vùng ấm áp ở Nam Bán Cầu để 
sinh đẻ, nuôi con lớn lên xong cha mẹ 
bay về trước, vài tuần sau các con chim 
non đủ lông cánh bay sau trở về đúng 
gốc của cha mẹ chúng mà không bị lạc, 
mặc dù chúng chưa hề bay con đường 
ấy bao giờ.
4.  Sự sinh trưởng của cá bạc (grunion) 
Ở vùng biển nam California và 
Mễ-tây-cơ phía Thái bình dương người 
ta thường hay ra xem mùa cá bạc sinh 
đẻ. Loài cá nầy tương tự như cá mòi, dài 
khoảng gần 2 tấc, sống ở biển khơi, 
nhưng đẻ trứng trên bờ biển. Chúng 
chờ đúng một lượn sóng cao nhất theo 
con trăng vào mùa hạ đẩy chúng lên 

cát, rồi hối hả dùng đuôi đào lỗ và đẻ 
trứng dưới cát xong chờ lượn sóng 
cao thứ nhì, sau đó mấy phút kéo 
chúng trở về biển. Nếu chúng hụt 
lượn sóng nầy thì xem như dãy chết 
trên cát. Khoảng hai tuần sau, một 
lượn sóng cao khác đến phủ lấp 
trứng khiến cá con nở ra trong tích 
tắc và được sóng kéo ra biển để bắt 
đầu sinh sống. Điểm lạ là lượn sóng 
cao nầy chỉ đến có một lần trong năm 
theo chu kỳ. Các chú cá con phải phá 
vỡ trứng, nở ra và trượt theo sóng 
trong vòng vài ba giây đồng hồ. Nếu 
chúng hụt lượn sóng nầy thì xem như 
không bao giờ nở, vì các lượn sóng 
sau không bao giờ lên cao đến chỗ có 
trứng. Trứng coi như bỏ. Điểm kỳ lạ là 
cá mẹ biết canh đúng lượn sóng cao 
để vào bờ đẻ trứng, và cá con biết 
đúng lượn sóng cao duy nhất sau đó 
2 tuần để nở ra và theo sóng ra biển. 
Cư dân California hay chờ mùa cá bạc 
sinh sản trên cát để bắt chúng.
Trên đây chỉ là một vài hiện tượng lạ 
trong số hàng ngàn hiện tượng kỳ 
diệu trong thiên nhiên mà khoa học 
chưa hiểu nổi. Chắc hẳn trong chúng 
ta không ai nghĩ rằng sở dĩ các loài 
sinh vật trên đây thực hiện được 
những kỳ công ngoài sức tưởng 
tượng của con người là do thiên 
nhiên tạo ra.
Đó là chúng ta chưa nói đến cấu trúc 
vô cùng phức tạp của cơ thể con 
người là loài được Thượng Đế xếp 
hàng đầu trong các loài thọ tạo của 
Ngài. Dùng thuyết ngẫu sinh hay tiến 
hóa cũng không thể nào giải thích 
được sự xuất hiện của con người trên 
trái đất nầy. Hiện tượng các tế bào 
phân hóa (cell division) sau khi thụ 
tinh để trở thành các bộ phận trong 

cơ thể, mỗi bộ phận mang một chức 
năng riêng biệt vẫn còn là một điều 
huyền bí đối với các nhà sinh vật học.
Tuy nhiên, đối với tín hữu Cơ Đốc thì 
việc tin tưởng vào một Đấng Tạo Hóa 
siêu việt đã sắp xếp những điều kỳ 
diệu ấy không có gì lạ cả. Đứng trước 
những hiện tượng siêu nhiên đó, việc 
tin có một Thượng Đế dễ hơn là 
không tin.
Nếu bạn tin có Thượng Đế thì bạn 
hãy đặt mình dưới sự hướng dẫn của 
Ngài. Chính đời sống của bạn sẽ trở 
thành một hiện tượng kỳ diệu cho 
nhiều người. Lưu ý rằng điều kỳ diệu 
nhất của Cơ đốc giáo không phải ở 
những lễ nghi phiền toái, những giáo 
đường nguy nga, những tín hữu 
đông đảo mà là quyền năng thay đổi 
con người,  từ xấu ra tốt, từ ganh ghét 
hóa ra yêu thương, từ ích kỷ trở thành 
vị tha, từ tội nhân trở thành con của 
Thượng Đế đặng làm người hữu 
dụng cho xã hội. Vậy nếu bạn tin có 
Thượng Đế thì bạn hãy đến với Ngài 
bằng lời cầu nguyện chân thành và 
vắn tắt như sau:
      “Lạy Thượng Đế, con tin Ngài là 
Đấng tạo nên vũ trụ, sinh vật và tạo ra 
chính con. Lâu nay con đã hoài nghi 
về sự thực hữu của Ngài. Nay con tin 
có Ngài. Xin Ngài hãy tiếp nhận con 
làm con cái của Ngài và biến con trở 
nên người hữu dụng cho Ngài và cho 
xã hội. A-men.” 
Sau đó bạn có thể tiếp xúc với Mục sư 
Tin Lành gần nơi bạn ở, cho mục sư 
biết bạn đã trở thành tín hữu qua bài 
tham luận nầy. Mục sư sẽ rất vui giải 
thích thêm về cuộc sống mới trong 
Thượng Đế, Đấng tạo ra vũ trụ và con 
người.

Giáo sư Phạm Quang Tâm
Dallas Theological Seminary
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Sứ điệp trọng tâm của Cơ Đốc Giáo 
rất đơn giản, có thể tóm tắt trong vài 
trang. Đó là sứ điệp từ Kinh Thánh về 
Đức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa 
Giê-xu.
Đây cũng là sứ điệp về cuộc sống và 
cái chết, và về sự lựa chọn mà tất cả 
chúng ta đều phải đối diện.
Toàn bộ sứ điệp bắt đầu với Đấng Tạo 
Hóa yêu thương...

Đức Chúa Trời là Đấng 
Tạo Hóa, Ngài yêu 
thương thế giới.
Chúa đã tạo nên trái 
đất.
Chúa đã tạo nên chúng 
ta để cai quản trái đất 
dưới sự lãnh đạo của 
Ngài.

"Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của 
chúng con, Chúa xứng đáng nhận 
vinh quang, danh dự và quyền năng, 
vì Chúa đã sáng tạo vạn vật, do ý chỉ 
của Chúa mà vạn vật được tạo nên 
và hiện hữu." Khải Huyền 4:11
Sứ điệp Cơ Đốc Giáo trước nhất nói về 
Đức Chúa Trời, Đấng tể trị cả thế giới. 
Ngài là Đấng Lãnh đạo Tối cao, là Vua 
của cả vũ trụ, là Thượng Đế Toàn 
năng. Tuy nhiên, không giống như 
các lãnh tụ thuộc về trần gian, Đức 
Chúa Trời luôn luôn làm điều tốt nhất 
cho con dân Ngài. Chúa là một vị Vua 
mà mọi người đều mong đợi.
Đức Chúa Trời cai trị thế giới vì Ngài 
đã tạo dựng thế giới. Giống như 
người thợ gốm với đất sét của mình, 
Đức Chúa Trời đã tạo thành thế giới 
với hình thể và những chi tiết hoàn 
hảo đáng kinh ngạc theo ý muốn của 

Ngài. Đức 
Chúa trời đã 
sáng tạo thế 
giới và là chủ 
của thế giới.
Đức Chúa 
Trời cũng đã 
tạo dựng 
chúng ta. 
Chúa làm 
nên loài 
người gần 
giống như chính Ngài. Hơn nữa, Chúa 
giao cho chúng ta trách nhiệm cai 
quản, chăm sóc trái đất để vui hưởng 
vẻ đẹp và mọi điều tốt lành mà Chúa 
đã sáng tạo nên. Chúa chỉ định loài 
người làm giám sát và quản trị trái 
đất, nhưng luôn luôn phải ở dưới 
năng quyền của Chúa, trong sự tôn 
kính và vâng theo sự hướng dẫn của 
Ngài.
Bạn có thể thấy những điều này được 
minh họa bằng bức hình ở trên. Đức 
Chúa Trời là Đấng tể trị (biểu tượng là 
vương miện), con người được Chúa 
sáng tạo để sống và cai quản thế giới 
dưới thẩm quyền yêu thương của 
Ngài.
Có lẽ điều này nghe thì khá lý tưởng. 
Chúa ở trên trời, con người quản trị 
trái đất theo những hướng dẫn của 
Chúa, và mọi sự đều tốt đẹp với thế 
giới này. Thế nhưng, rõ ràng là mọi sự 
lại không đúng như vậy - với con 
người hoặc với thế giới.
Tuy nhiên, thế giới hiện nay có như 
thế không?
Chúng ta thảy đều đã chối bỏ ĐấngTể 
Trị, là Đức Chúa Trời, bằng cách cố 

gắng sống 
cuộc đời 
theo cách 
riêng của 
mình, một 
cuộc đời 
không có 
Chúa. 
N h ư n g 
chúng ta đã 
thất bại 
trong việc 

quản trị chính bản thân mình, cả xã 
hội lẫn thế giới.
"Chẳng có ai công chính cả, dù một 
người cũng không. Chẳng có ai hiểu 
biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa 
Trời; tất cả đều lầm lạc." Rô-ma 
3:10-12

Sự thật đáng 
buồn là, từ buổi 
ban đầu, mọi 
người ở mọi nơi 
đều đã chối bỏ 
Chúa bằng cách 
làm mọi việc theo 

đường lối riêng của mình. Chúng ta 
thảy đều làm như vậy. Chúng ta 
không thích người khác bảo chúng ta 
điều phải làm hoặc cách phải sống. Tệ 
nhất nếu người đó lại là Đức Chúa 
Trời. Và như vậy, chúng ta chống lại 
Ngài bằng nhiều hình thức khác 
nhau. Chúng ta phớt lờ Chúa và sống 
cuộc đời của riêng mình; hoặc chúng 
ta bất tuân những huấn thị của Chúa 
khi sống trong thế giới của Ngài; 
hoặc chúng ta chỉ tay vào mặt Chúa 
và nói rằng Ngài hãy đi khỏi chúng ta.
Dù làm theo cách nào, tất cả chúng ta 

đều là những người chống nghịch 
Chúa vì chúng ta đã không sống theo 
đường lối của Chúa. Chúng ta thích 
chiều theo những ước muốn riêng, 
hành xử mọi sự theo phương cách 
của chính chúng ta. Kinh Thánh gọi 
thái độ chống nghịch, tự cho mình có 
thẩm quyền này là "tội lỗi."
Vấn đề là, trong thái độ chối bỏ Chúa, 
chúng ta đã tạo nên một sự hỗn loạn, 
không những cho cuộc đời chúng ta 
mà còn cho xã hội và thế giới chúng 
ta nữa. Cả thế giới đầy dẫy những 
người có xu hướng làm những điều 
khiến họ thỏa mãn mà không theo 
cách thức của Chúa.
Chúng ta thảy đều hành động như 
những vị thần nhỏ, với vương miện 
của chính mình, và tranh  cạnh lẫn 
nhau. Hậu quả thật khốn khổ. Sự đau 
đớn và bất công mà chúng ta thấy 
xung quanh đều là hậu quả đương 
nhiên cho tội chống nghịch Chúa của 
chúng ta.
Vì chống nghịch Đức Chúa Trời, 
chúng ta đã khiến cho mọi sự trở nên 
hỗn loạn và tệ hại. Câu hỏi là: Đức 
Chúa Trời sẽ làm gì cho vấn đề này? 
Đức Chúa Trời sẽ làm gì đối với sự 
chống nghịch này?
Đức Chúa Trời sẽ không để cho 
chúng ta nổi loạn mãi mãi.
Hình phạt của Chúa đối với tội chống 

nghịch là sự chết và 
bị phán xét.
"Loài người bị định 
phải chết một lần, 
sau đó phải chịu xét 
đoán." 
Hê-bơ-rơ 9:27

Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến 
loài người và Ngài xem xét cách 
nghiêm túc sự chống nghịch của 
chúng ta. Ngài xem trọng và ra lệnh 
cho chúng ta phải tường trình về các 
hành động, cách đối xử quá xấu xa mà 
chúng ta đối với Ngài cũng như với 
người khác. Nói cách khác, Đức Chúa 
Trời sẽ không để cho sự chống trả 
Ngài cứ tiếp diễn mãi.
Sự kết án của Đức Chúa Trời trên 
chúng ta là hoàn toàn công chính vì 
Ngài cho chúng ta nhận lãnh chính 
xác điều chúng ta xin Ngài. Trong khi 
loạn nghịch chống Chúa, chúng ta 
đang nói với Ngài rằng, "Chúa đi đi! 
Con không muốn Ngài bảo con việc gì 
con phải làm. Để con một mình đi!" Và 
đây chính là điều Đức Chúa Trời làm. 
Hình phạt Ngài cho những kẻ chống 
lại là lìa khỏi họ, tách rời họ ra khỏi 
chính mình Ngài... mãi mãi. Nhưng 
bởi vì Đức Chúa Trời là nguồn sự sống 
và mọi điều tốt lành, cho nên bị tách 
lìa khỏi Chúa cũng có nghĩa là sự chết 
và địa ngục. Sự trừng phạt của Đức 
Chúa Trời nghịch cùng kẻ nổi loạn ấy 
là sự chết mất đời đời không có Đức 
Chúa Trời.
Ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời 
là điều vô cùng khủng khiếp. Đó là 
viễn cảnh tất cả chúng ta phải đối 
diện, vì chúng ta tất cả đều phạm tội 
chống nghịch Ngài. 
Có đúng như vậy không? Có phải tất 
cả chúng ta đều bị định tội chết và 
diệt vong vĩnh viễn? Nếu không bởi 
sự can thiệp của Đức Chúa Trời, tất cả 
chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu hình 
phạt này.
Công lý của Đức Chúa Trời nghiêm 
khắc. Nhưng…
Vì tình yêu thương của Ngài, Đức 

Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế 
giới: Đức Chúa Giê-Xu Christ, là người.
Đức Chúa Giê-Xu đã luôn luôn sống 
dưới sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời.
Và bây giờ bởi chết thay cho chúng ta, 
Ngài đã chịu hình phạt thế cho chúng 
ta và đem lại sự tha thứ.
"Đấng Christ đã chết cho tội lỗi một 
lần đầy đủ, Đấng công chính thay 
cho người không công chính, để đem 
anh chị em đến với Đức Chúa Trời." 
1 Phê-rơ 3:18

Vì tình yêu thương vĩ 
đại và sự khoan hồng 
của Đức Chúa Trời, 
Ngài đã không để mặc 
chúng ta nhận chịu 
hậu quả của sự chống 
nghịch ngu xuẩn. Đức 
Chúa Trời đã hành 

động để cứu chúng ta. Ngài đã sai 
Con thánh Ngài đến trong thế giới 
của chúng ta để trở thành một con 
người - Giê-xu, người Na-xa-rét.
Khác với chúng ta, Chúa Giê-xu đã 
không chống nghịch với Đức Chúa 
Trời. Ngài đã luôn luôn vâng theo sự 
lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Ngài luôn 
luôn làm điều Đức Chúa Trời phán 
bảo, và vì vậy Ngài không đáng phải 
chịu chết hay chịu bất cứ hình phạt 
nào. Thế nhưng, Ngài thật đã chịu 
chết. Tuy rằng Ngài có năng quyền 
của Đức Chúa Trời để chữa lành người 
bệnh, đi bộ trên mặt biển, và ngay cả 
khiến kẻ chết sống lại, nhưng Chúa 
Giê-Xu đã chấp nhận bị hành hình 
trên cây thập tự. Tại sao như vậy?
Kinh Thánh công bố tin tức rất vui 
mừng, rằng Chúa Giê-xu đã chết thế 
cho những kẻ nổi loạn giống như 
chúng ta. Chúa Giê-Xu đã đền trả món 
nợ của chúng ta với Đức Chúa Trời bởi 

chết thay trong địa vị của chúng ta. 
Ngài đã thỏa đáp trọn vẹn mọi điều 
kiện về sự công chính của Đức Chúa 
Trời bởi sự chết của Ngài để sự tha thứ 
có thể có hiệu lực cho chúng ta.
Quả thật chúng ta không đáng được 
Chúa tha thứ như thế. Đây chính là 
một quà tặng hào phóng trọn vẹn 
ngay từ ban đầu.
Nhưng điều đó chưa phải là tất cả…
Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa 
Giê-xu sống lại như Đấng tể trị thế 
giới.
Đức Chúa Giê-Xu đã chiến thắng sự 
chết, hiện nay ban cho đời sống mới, 
và sẽ trở lại để phán xét.
"Trong sự thương xót lớn lao của 
Ngài, Chúa đã cho chúng ta được tái 
sinh với một hy vọng sống qua sự 
sống lại của Chúa Giê-xu từ kẻ chết." I 
Phê-rơ 1:3

Đức Chúa Trời chấp 
nhận sự chết của Chúa 
Giê-xu như là sự đền bồi 
toàn hảo cho tội lỗi của 
chúng ta, và Ngài đã 
khiến Chúa Giê-xu từ kẻ 
chết sống lại. Chúa 
Giê-xu, Đấng đã sống 

lại, hiện nay là Đấng mà loài người đã 
luôn luôn mong đợi: Đấng lãnh đạo 
thế giới của Đức Chúa Trời.
Lãnh đạo thế giới thay cho Đức Chúa 
Trời, Chúa Giê-xu cũng là Thẩm phán 
của thế giới. Kinh Thánh nói chắc rằng 
một ngày kia Ngài sẽ trở lại để ra lệnh 
cho tất cả chúng ta tường trình về các 
hành động của chúng ta.
Trong khi chờ đợi ngày ấy, Chúa 
Giê-xu ban tặng chúng ta đời sống 
mới - cả hiện tại và mãi mãi. Giờ đây, 
những tội lỗi của chúng ta có thể được 
tha thứ bởi sự chết của Ngài. Chúng ta 

có thể khởi đầu lại mối quan hệ mới 
với Đức Chúa Trời, không còn là kẻ 
chống nghịch Ngài nhưng là bạn hữu 
Ngài. Trong cuộc đời mới này, chính 
Đức Chúa Trời đến để sống trong 
chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Chúng 
ta có thể kinh nghiệm niềm vui trong 
mối quan hệ tươi mới với Đức Chúa 
Trời.
Hơn nữa, khi chúng ta được tha thứ 
nhờ sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta 
có thể chắc chắn rằng khi Ngài trở lại 
để phán xét, chúng ta sẽ được Ngài 
chấp nhận. Chúa Giê-xu, Đấng đã 
sống lại sẽ ban cho chúng ta sự sống 
đời đời, không phải vì chúng ta giành 
được sự sống ấy, nhưng vì Ngài đã 
chết thay cho chúng ta.
Thế thì, bây giờ chúng ta phải làm gì? 
Chúng ta phải lựa một trong hai lối 
sống.
Bây giờ chúng ta phải làm gì?
"Ai tin Con thì được sự sống vĩnh 
phúc; ai không tin không chịu vâng 
phục Con thì chẳng được sự sống 
đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức 
Chúa Trời vẫn trên người đó." Giăng 
3:36
      Hai Lối Sống
A. Lối của chúng ta:
• Chối bỏ Đấng Cai Trị, là Đức Chúa Trời
• Cố gắng sống một cuộc đời theo ý 
riêng
Kết quả:
• Bị kết tội bởi Đức Chúa Trời
• Đối diện sự chết và sự phán xét
B. Lối mới của Đức Chúa Trời:
• Vâng phục Chúa Giê-su là Đấng cai 
trị
• Tin vào sự chết và sự sống lại của 
Chúa Giê-xu.
Kết quả:
• Được Đức Chúa Trời tha thứ

• Được ban cho sự sống đời đời.
Chúng ta có thể tiếp tục nổi loạn 
chống nghịch Đức Chúa Trời và cố 
gắng sống cuộc đời theo ý riêng mà 
không có Ngài. Tiếc rằng 
đây là cách sống mà nhiều 
người khăng khăng chọn 
lấy.
Hậu quả cuối cùng là Đức 
Chúa Trời cho chúng ta thứ 
chúng ta xin và đáng được. 
Đức Chúa Trời kết án 
chúng ta vì chúng ta chối 
bỏ quyền điều khiển hợp 
pháp của Ngài trên cuộc đời chúng ta. 
Chúng ta không phải chỉ nhận chịu 
những hậu quả hỗn loạn từ sự chối bỏ 
Ngài trong hiện tại trên thế gian này, 
nhưng còn phải đối diện tương lai 
kinh khiếp bị xa cách Đức Chúa Trời 
đời đời, không có sự sống, tình yêu 
thương hay là mối liên hệ với Ngài.
Đối với những người đã nhận ra tình 
trạng vô vọng, thì có một con đường 
sống. Nếu chúng ta trở lại với Đức 
Chúa Trời và cầu xin sự thương xót 
của Ngài, tin cậy sự chết và sự sống lại 
của Chúa Giê-xu, thì mọi sự thay đổi.
Trước hết, Đức Chúa Trời làm trong 
sạch cuộc đời ô uế của chúng ta. Ngài 
chấp nhận sự chết của Chúa Giê-xu là 
sự thay thế cho những tội lỗi chúng 
ta, tha thứ chúng ta một cách hào 
phóng trọn vẹn. Sau đó, Ngài ban Đức 
Thánh Linh vào lòng chúng ta và cho 
chúng ta đời sống mới vượt khỏi sự 
chết mà đến sự sống đời đời. Chúng 
ta không phải là những kẻ nổi loạn 
nữa, mà là thành viên trong gia đình 
của chính Đức Chúa Trời, được nhận 
làm con trai, con gái Ngài. Giờ đây, 
chúng ta được sống với Chúa Giê-xu, 
là Đấng chủ tể của chúng ta.

Hai lối sống hoàn toàn khác biệt này 
vừa được trình bày cho bạn, là các độc 
giả. Và đặt trước mặt bạn sự lựa chọn.
Bạn muốn sống theo lối nào?

Câu hỏi đầu tiên mà bạn 
phải tự hỏi, đó là:
"Tôi muốn sống lối sống 
nào?"
Nếu bạn trả lời câu hỏi 
trên như: "lối sống riêng 
của mình", thì có lẽ bạn 
chưa tin hoặc một vài 
hoặc tất cả của sự kiện 
chúng tôi đã đưa ra cho 

bạn biết.
Có lẽ bạn chưa tin rằng Đức Chúa Trời 
sẽ xét đoán kẻ nổi loạn, hay là chưa tin 
rằng bạn thật sự là một kẻ nổi loạn. 
Nếu là như vậy thì xin bạn hãy suy 
nghĩ một cách cẩn thận. Bạn nên 
nghiên cứu các điều đã trình bày ở 
đây bởi vì nếu các điều này là sự thật 
thì hậu quả là một là sống; hai là chết.
Có lẽ bạn nên tìm một cuốn Kinh 
Thánh (Bản Hiện đại) và tự đọc. Phúc 
Âm Mác là một sách tốt cho bạn khởi 
sự đọc. Hay là bạn nói chuyện với một 
người bạn Cơ đốc, hoặc liên lạc với 
nhà xuất bản của sách nhỏ này để xin 
thêm thông tin.
Nhưng nếu bạn biết mình là một kẻ 
nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa 
Trời và bạn muốn sống lối sống của 
Ngài thì câu hỏi rõ ràng là, "Tôi có thể 
làm gì về việc này?"
1. Cầu nguyện với Chúa
Điều thứ nhất bạn cần làm là cầu 
nguyện với Đức Chúa Trời. Bạn cần 
xưng nhận trước mặt Ngài rằng bạn 
đã từng nổi loạn chống nghịch Ngài, 
rằng bạn xứng đáng phải chịu hình 
phạt, và bạn đang xin Chúa thương 
xót dựa vào căn cứ trên cái chết của 

Chúa Giê-xu chết thay cho bạn. Bạn 
cũng cần phải xin Ngài giúp cho bạn 
được Ngài thay đổi từ một kẻ nổi loạn 
trở thành một người sống với Chúa 
Giê-xu làm Đấng cai trị của chính 
mình.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa,
Con biết rằng con không đáng được 
Ngài chấp nhận. Con không đáng 
nhận được sự ban cho sự sống đời đời 
của Ngài. Con có tội vì đã nổi loạn 
chống nghịch Ngài và đã phớt lờ Ngài. 
Con cần Ngài tha thứ cho con.
Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã sai Con 
Ngài chịu chết thay cho con để con 
được tha tội. Cảm ơn Ngài vì Chúa 
Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại để ban đời 
sống mới cho con.
Xin Chúa tha tội con và thay đổi con để 
con có thể sống với Chúa Giê-xu, là 
Đấng cai trị (làm chủ cuộc đời) con.
Nhân danh của Chúa Giê-xu, Amen
Bước thứ nhất là cầu nguyện như thế.
2. Quy Phục Chúa Giê-xu
Bước thứ hai khá hiển nhiên. Đã cầu 
nguyện như lời cầu nguyện trong 
trang trước, bạn muốn bắt đầu thực 
hành điều đó, tức là quy phục Chúa 
Giê-xu. Chắc chắn rằng có đủ mọi 
lãnh vực trong cuộc đời của bạn cần 
phải thay đổi.
Bạn nên bỏ những thói quen nổi loạn 
như tính tham lam, dễ nóng giận, 
tính ích kỷ v.v., và bắt đầu những thói 
quen mới mà làm Chúa đẹp lòng như 
rộng lượng, ân cần và tính kiên nhẫn.
Bước thứ hai này sẽ kéo dài cả cuộc 
đời còn lại của bạn, nhưng Ngài sẽ ở 
cùng bạn trọn cả con đường. Ngài sẽ 
liên tục nói với bạn qua Kinh Thánh. 
Ngài sẽ liên tục nghe bạn và giúp bạn 
khi nghe lời cầu nguyện của bạn. 

Ngài sẽ ban cho bạn năng quyền để 
sống theo ý muốn của Ngài qua Đức 
Thánh Linh, là Đấng đang sống trong 
lòng bạn. Và Ngài sẽ ban cho bạn 
những anh chị em trong Chúa để 
khích lệ bạn trên bước đường theo 
Ngài khi bạn gặp những tin hữu khác.
Vậy, bước thứ hai là quy phục Chúa 
Giê-xu và bắt đầu sống để Ngài làm 
Chủ cuộc đời của bạn.
3. Tiếp tục tin cậy
Điều gì thứ ba mà bạn phải làm cũng 
là một điều liên tục nữa. Bạn phải tiếp 
tục đặt niềm tin đúng chỗ. Chỉ vì 
Chúa Giê-xu mà thôi (tức là nhờ sự 
chết và sự sống lại của Ngài), mà bạn 
được tha thứ và được hòa thuận lại 
cùng Đức Chúa Trời.
Bạn sẽ cần tiếp tục trở lại với điều này, 
vì khi bạn bắt đầu nếp sống mới của 
Đức Chúa Trời, bạn sẽ còn thất bại và 
sẽ còn làm điều sai trật. Hêt thảy 
chúng ta đều như vậy.
Chúng ta thảy đều cần nhìn lại cái 
chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, 
là nguyên nhân duy nhất chúng ta 
được tha thứ. Chúng ta không bao 
giờ nên ngừng nương cậy vào Ngài, 
và chỉ vào Ngài mà thôi, là phương 
thức qua đó chúng ta được Ngài tha 
thứ và được ban tặng sự sống đời đời.
Nếu bạn biết rõ là bạn chưa làm theo 
những bước này, và bạn còn là kẻ nổi 
loạn chưa được tha thứ, thì bạn phải 
gấp làm một việc gì đó. Bạn đang ở 
tại ngã ba đường. Đây là sự lựa chọn 
mà hết thảy chúng ta đều phải đối 
diện. Chỉ có hai lối sống mà thôi!

Tài liệu từ : “Two ways to live – The 
choice we all face”
www.matthiasmedia.com.au

Con mong hát những lời tôn vinh Chúa
Ðể cho đời thêm những nốt nhạc vui 

Như mùa Xuân thêm hoa nở tiếng cười
Bao sắc thắm hoà chung lời giao hưởng 

Con mong lắm, Chúa ơi, những bài Thánh Ca cùng tâm tưởng
Ðược vang xa lan rộng đến mọi đường

Mong yêu thương hòa nhịp khắp muôn phương 
Như mắc xích hiệp lòng trong ơn phước

Con mong lắm viết bài thơ mơ ước
Xin cuộc đời chuyển bước kiếm yêu thương
Cho sầu vương không còn nặng đêm trường

Giọt nước mắt reo vui, 
Cho bao người lạc hướng,

Biết quay về, tìm lại Đấng tình thương
Con mong lắm, Chúa ơi, những linh hồn chưa nhận hưởng

Cùng chúng con đón nhận lại thiên đường
Cùng chúng con biết tìm lại thiên trường

Dầu thật hẹp khó vươn 
Luôn mạnh bước, ngước nhìn Giê-xu phía trước

Con mong nói những điều con nhận được
Ðể cho đời cùng nhận phước thiên thu

Ðể cuộc đời cùng tiếp nhận Giê-xu 
Ơn cứu rỗi một tình yêu hiện hữu

Con mong lắm, Chúa ơi, trọn đời con theo Chúa
Mang yêu thương trao đổi lấy ưu phiền.

Con mong lắm, lạy Ðức Chúa Giê-xu, xin hãy đến
Trở lại thật nhanh, như chớp sáng mọi miền

Con mong lắm, Chúa ơi, ngày Chúa Giê-xu ngự đến
Nhóm lại các con, thiên sứ hát vang rền.

 CON MONG LẮM !

TNTM
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Sứ điệp trọng tâm của Cơ Đốc Giáo 
rất đơn giản, có thể tóm tắt trong vài 
trang. Đó là sứ điệp từ Kinh Thánh về 
Đức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa 
Giê-xu.
Đây cũng là sứ điệp về cuộc sống và 
cái chết, và về sự lựa chọn mà tất cả 
chúng ta đều phải đối diện.
Toàn bộ sứ điệp bắt đầu với Đấng Tạo 
Hóa yêu thương...

Đức Chúa Trời là Đấng 
Tạo Hóa, Ngài yêu 
thương thế giới.
Chúa đã tạo nên trái 
đất.
Chúa đã tạo nên chúng 
ta để cai quản trái đất 
dưới sự lãnh đạo của 
Ngài.

"Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của 
chúng con, Chúa xứng đáng nhận 
vinh quang, danh dự và quyền năng, 
vì Chúa đã sáng tạo vạn vật, do ý chỉ 
của Chúa mà vạn vật được tạo nên 
và hiện hữu." Khải Huyền 4:11
Sứ điệp Cơ Đốc Giáo trước nhất nói về 
Đức Chúa Trời, Đấng tể trị cả thế giới. 
Ngài là Đấng Lãnh đạo Tối cao, là Vua 
của cả vũ trụ, là Thượng Đế Toàn 
năng. Tuy nhiên, không giống như 
các lãnh tụ thuộc về trần gian, Đức 
Chúa Trời luôn luôn làm điều tốt nhất 
cho con dân Ngài. Chúa là một vị Vua 
mà mọi người đều mong đợi.
Đức Chúa Trời cai trị thế giới vì Ngài 
đã tạo dựng thế giới. Giống như 
người thợ gốm với đất sét của mình, 
Đức Chúa Trời đã tạo thành thế giới 
với hình thể và những chi tiết hoàn 
hảo đáng kinh ngạc theo ý muốn của 

Ngài. Đức 
Chúa trời đã 
sáng tạo thế 
giới và là chủ 
của thế giới.
Đức Chúa 
Trời cũng đã 
tạo dựng 
chúng ta. 
Chúa làm 
nên loài 
người gần 
giống như chính Ngài. Hơn nữa, Chúa 
giao cho chúng ta trách nhiệm cai 
quản, chăm sóc trái đất để vui hưởng 
vẻ đẹp và mọi điều tốt lành mà Chúa 
đã sáng tạo nên. Chúa chỉ định loài 
người làm giám sát và quản trị trái 
đất, nhưng luôn luôn phải ở dưới 
năng quyền của Chúa, trong sự tôn 
kính và vâng theo sự hướng dẫn của 
Ngài.
Bạn có thể thấy những điều này được 
minh họa bằng bức hình ở trên. Đức 
Chúa Trời là Đấng tể trị (biểu tượng là 
vương miện), con người được Chúa 
sáng tạo để sống và cai quản thế giới 
dưới thẩm quyền yêu thương của 
Ngài.
Có lẽ điều này nghe thì khá lý tưởng. 
Chúa ở trên trời, con người quản trị 
trái đất theo những hướng dẫn của 
Chúa, và mọi sự đều tốt đẹp với thế 
giới này. Thế nhưng, rõ ràng là mọi sự 
lại không đúng như vậy - với con 
người hoặc với thế giới.
Tuy nhiên, thế giới hiện nay có như 
thế không?
Chúng ta thảy đều đã chối bỏ ĐấngTể 
Trị, là Đức Chúa Trời, bằng cách cố 

gắng sống 
cuộc đời 
theo cách 
riêng của 
mình, một 
cuộc đời 
không có 
Chúa. 
N h ư n g 
chúng ta đã 
thất bại 
trong việc 

quản trị chính bản thân mình, cả xã 
hội lẫn thế giới.
"Chẳng có ai công chính cả, dù một 
người cũng không. Chẳng có ai hiểu 
biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa 
Trời; tất cả đều lầm lạc." Rô-ma 
3:10-12

Sự thật đáng 
buồn là, từ buổi 
ban đầu, mọi 
người ở mọi nơi 
đều đã chối bỏ 
Chúa bằng cách 
làm mọi việc theo 

đường lối riêng của mình. Chúng ta 
thảy đều làm như vậy. Chúng ta 
không thích người khác bảo chúng ta 
điều phải làm hoặc cách phải sống. Tệ 
nhất nếu người đó lại là Đức Chúa 
Trời. Và như vậy, chúng ta chống lại 
Ngài bằng nhiều hình thức khác 
nhau. Chúng ta phớt lờ Chúa và sống 
cuộc đời của riêng mình; hoặc chúng 
ta bất tuân những huấn thị của Chúa 
khi sống trong thế giới của Ngài; 
hoặc chúng ta chỉ tay vào mặt Chúa 
và nói rằng Ngài hãy đi khỏi chúng ta.
Dù làm theo cách nào, tất cả chúng ta 

đều là những người chống nghịch 
Chúa vì chúng ta đã không sống theo 
đường lối của Chúa. Chúng ta thích 
chiều theo những ước muốn riêng, 
hành xử mọi sự theo phương cách 
của chính chúng ta. Kinh Thánh gọi 
thái độ chống nghịch, tự cho mình có 
thẩm quyền này là "tội lỗi."
Vấn đề là, trong thái độ chối bỏ Chúa, 
chúng ta đã tạo nên một sự hỗn loạn, 
không những cho cuộc đời chúng ta 
mà còn cho xã hội và thế giới chúng 
ta nữa. Cả thế giới đầy dẫy những 
người có xu hướng làm những điều 
khiến họ thỏa mãn mà không theo 
cách thức của Chúa.
Chúng ta thảy đều hành động như 
những vị thần nhỏ, với vương miện 
của chính mình, và tranh  cạnh lẫn 
nhau. Hậu quả thật khốn khổ. Sự đau 
đớn và bất công mà chúng ta thấy 
xung quanh đều là hậu quả đương 
nhiên cho tội chống nghịch Chúa của 
chúng ta.
Vì chống nghịch Đức Chúa Trời, 
chúng ta đã khiến cho mọi sự trở nên 
hỗn loạn và tệ hại. Câu hỏi là: Đức 
Chúa Trời sẽ làm gì cho vấn đề này? 
Đức Chúa Trời sẽ làm gì đối với sự 
chống nghịch này?
Đức Chúa Trời sẽ không để cho 
chúng ta nổi loạn mãi mãi.
Hình phạt của Chúa đối với tội chống 

nghịch là sự chết và 
bị phán xét.
"Loài người bị định 
phải chết một lần, 
sau đó phải chịu xét 
đoán." 
Hê-bơ-rơ 9:27

Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến 
loài người và Ngài xem xét cách 
nghiêm túc sự chống nghịch của 
chúng ta. Ngài xem trọng và ra lệnh 
cho chúng ta phải tường trình về các 
hành động, cách đối xử quá xấu xa mà 
chúng ta đối với Ngài cũng như với 
người khác. Nói cách khác, Đức Chúa 
Trời sẽ không để cho sự chống trả 
Ngài cứ tiếp diễn mãi.
Sự kết án của Đức Chúa Trời trên 
chúng ta là hoàn toàn công chính vì 
Ngài cho chúng ta nhận lãnh chính 
xác điều chúng ta xin Ngài. Trong khi 
loạn nghịch chống Chúa, chúng ta 
đang nói với Ngài rằng, "Chúa đi đi! 
Con không muốn Ngài bảo con việc gì 
con phải làm. Để con một mình đi!" Và 
đây chính là điều Đức Chúa Trời làm. 
Hình phạt Ngài cho những kẻ chống 
lại là lìa khỏi họ, tách rời họ ra khỏi 
chính mình Ngài... mãi mãi. Nhưng 
bởi vì Đức Chúa Trời là nguồn sự sống 
và mọi điều tốt lành, cho nên bị tách 
lìa khỏi Chúa cũng có nghĩa là sự chết 
và địa ngục. Sự trừng phạt của Đức 
Chúa Trời nghịch cùng kẻ nổi loạn ấy 
là sự chết mất đời đời không có Đức 
Chúa Trời.
Ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời 
là điều vô cùng khủng khiếp. Đó là 
viễn cảnh tất cả chúng ta phải đối 
diện, vì chúng ta tất cả đều phạm tội 
chống nghịch Ngài. 
Có đúng như vậy không? Có phải tất 
cả chúng ta đều bị định tội chết và 
diệt vong vĩnh viễn? Nếu không bởi 
sự can thiệp của Đức Chúa Trời, tất cả 
chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu hình 
phạt này.
Công lý của Đức Chúa Trời nghiêm 
khắc. Nhưng…
Vì tình yêu thương của Ngài, Đức 

Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế 
giới: Đức Chúa Giê-Xu Christ, là người.
Đức Chúa Giê-Xu đã luôn luôn sống 
dưới sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời.
Và bây giờ bởi chết thay cho chúng ta, 
Ngài đã chịu hình phạt thế cho chúng 
ta và đem lại sự tha thứ.
"Đấng Christ đã chết cho tội lỗi một 
lần đầy đủ, Đấng công chính thay 
cho người không công chính, để đem 
anh chị em đến với Đức Chúa Trời." 
1 Phê-rơ 3:18

Vì tình yêu thương vĩ 
đại và sự khoan hồng 
của Đức Chúa Trời, 
Ngài đã không để mặc 
chúng ta nhận chịu 
hậu quả của sự chống 
nghịch ngu xuẩn. Đức 
Chúa Trời đã hành 

động để cứu chúng ta. Ngài đã sai 
Con thánh Ngài đến trong thế giới 
của chúng ta để trở thành một con 
người - Giê-xu, người Na-xa-rét.
Khác với chúng ta, Chúa Giê-xu đã 
không chống nghịch với Đức Chúa 
Trời. Ngài đã luôn luôn vâng theo sự 
lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Ngài luôn 
luôn làm điều Đức Chúa Trời phán 
bảo, và vì vậy Ngài không đáng phải 
chịu chết hay chịu bất cứ hình phạt 
nào. Thế nhưng, Ngài thật đã chịu 
chết. Tuy rằng Ngài có năng quyền 
của Đức Chúa Trời để chữa lành người 
bệnh, đi bộ trên mặt biển, và ngay cả 
khiến kẻ chết sống lại, nhưng Chúa 
Giê-Xu đã chấp nhận bị hành hình 
trên cây thập tự. Tại sao như vậy?
Kinh Thánh công bố tin tức rất vui 
mừng, rằng Chúa Giê-xu đã chết thế 
cho những kẻ nổi loạn giống như 
chúng ta. Chúa Giê-Xu đã đền trả món 
nợ của chúng ta với Đức Chúa Trời bởi 

chết thay trong địa vị của chúng ta. 
Ngài đã thỏa đáp trọn vẹn mọi điều 
kiện về sự công chính của Đức Chúa 
Trời bởi sự chết của Ngài để sự tha thứ 
có thể có hiệu lực cho chúng ta.
Quả thật chúng ta không đáng được 
Chúa tha thứ như thế. Đây chính là 
một quà tặng hào phóng trọn vẹn 
ngay từ ban đầu.
Nhưng điều đó chưa phải là tất cả…
Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa 
Giê-xu sống lại như Đấng tể trị thế 
giới.
Đức Chúa Giê-Xu đã chiến thắng sự 
chết, hiện nay ban cho đời sống mới, 
và sẽ trở lại để phán xét.
"Trong sự thương xót lớn lao của 
Ngài, Chúa đã cho chúng ta được tái 
sinh với một hy vọng sống qua sự 
sống lại của Chúa Giê-xu từ kẻ chết." I 
Phê-rơ 1:3

Đức Chúa Trời chấp 
nhận sự chết của Chúa 
Giê-xu như là sự đền bồi 
toàn hảo cho tội lỗi của 
chúng ta, và Ngài đã 
khiến Chúa Giê-xu từ kẻ 
chết sống lại. Chúa 
Giê-xu, Đấng đã sống 

lại, hiện nay là Đấng mà loài người đã 
luôn luôn mong đợi: Đấng lãnh đạo 
thế giới của Đức Chúa Trời.
Lãnh đạo thế giới thay cho Đức Chúa 
Trời, Chúa Giê-xu cũng là Thẩm phán 
của thế giới. Kinh Thánh nói chắc rằng 
một ngày kia Ngài sẽ trở lại để ra lệnh 
cho tất cả chúng ta tường trình về các 
hành động của chúng ta.
Trong khi chờ đợi ngày ấy, Chúa 
Giê-xu ban tặng chúng ta đời sống 
mới - cả hiện tại và mãi mãi. Giờ đây, 
những tội lỗi của chúng ta có thể được 
tha thứ bởi sự chết của Ngài. Chúng ta 

có thể khởi đầu lại mối quan hệ mới 
với Đức Chúa Trời, không còn là kẻ 
chống nghịch Ngài nhưng là bạn hữu 
Ngài. Trong cuộc đời mới này, chính 
Đức Chúa Trời đến để sống trong 
chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Chúng 
ta có thể kinh nghiệm niềm vui trong 
mối quan hệ tươi mới với Đức Chúa 
Trời.
Hơn nữa, khi chúng ta được tha thứ 
nhờ sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta 
có thể chắc chắn rằng khi Ngài trở lại 
để phán xét, chúng ta sẽ được Ngài 
chấp nhận. Chúa Giê-xu, Đấng đã 
sống lại sẽ ban cho chúng ta sự sống 
đời đời, không phải vì chúng ta giành 
được sự sống ấy, nhưng vì Ngài đã 
chết thay cho chúng ta.
Thế thì, bây giờ chúng ta phải làm gì? 
Chúng ta phải lựa một trong hai lối 
sống.
Bây giờ chúng ta phải làm gì?
"Ai tin Con thì được sự sống vĩnh 
phúc; ai không tin không chịu vâng 
phục Con thì chẳng được sự sống 
đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức 
Chúa Trời vẫn trên người đó." Giăng 
3:36
      Hai Lối Sống
A. Lối của chúng ta:
• Chối bỏ Đấng Cai Trị, là Đức Chúa Trời
• Cố gắng sống một cuộc đời theo ý 
riêng
Kết quả:
• Bị kết tội bởi Đức Chúa Trời
• Đối diện sự chết và sự phán xét
B. Lối mới của Đức Chúa Trời:
• Vâng phục Chúa Giê-su là Đấng cai 
trị
• Tin vào sự chết và sự sống lại của 
Chúa Giê-xu.
Kết quả:
• Được Đức Chúa Trời tha thứ

HAI LỐI SỐNG• Được ban cho sự sống đời đời.
Chúng ta có thể tiếp tục nổi loạn 
chống nghịch Đức Chúa Trời và cố 
gắng sống cuộc đời theo ý riêng mà 
không có Ngài. Tiếc rằng 
đây là cách sống mà nhiều 
người khăng khăng chọn 
lấy.
Hậu quả cuối cùng là Đức 
Chúa Trời cho chúng ta thứ 
chúng ta xin và đáng được. 
Đức Chúa Trời kết án 
chúng ta vì chúng ta chối 
bỏ quyền điều khiển hợp 
pháp của Ngài trên cuộc đời chúng ta. 
Chúng ta không phải chỉ nhận chịu 
những hậu quả hỗn loạn từ sự chối bỏ 
Ngài trong hiện tại trên thế gian này, 
nhưng còn phải đối diện tương lai 
kinh khiếp bị xa cách Đức Chúa Trời 
đời đời, không có sự sống, tình yêu 
thương hay là mối liên hệ với Ngài.
Đối với những người đã nhận ra tình 
trạng vô vọng, thì có một con đường 
sống. Nếu chúng ta trở lại với Đức 
Chúa Trời và cầu xin sự thương xót 
của Ngài, tin cậy sự chết và sự sống lại 
của Chúa Giê-xu, thì mọi sự thay đổi.
Trước hết, Đức Chúa Trời làm trong 
sạch cuộc đời ô uế của chúng ta. Ngài 
chấp nhận sự chết của Chúa Giê-xu là 
sự thay thế cho những tội lỗi chúng 
ta, tha thứ chúng ta một cách hào 
phóng trọn vẹn. Sau đó, Ngài ban Đức 
Thánh Linh vào lòng chúng ta và cho 
chúng ta đời sống mới vượt khỏi sự 
chết mà đến sự sống đời đời. Chúng 
ta không phải là những kẻ nổi loạn 
nữa, mà là thành viên trong gia đình 
của chính Đức Chúa Trời, được nhận 
làm con trai, con gái Ngài. Giờ đây, 
chúng ta được sống với Chúa Giê-xu, 
là Đấng chủ tể của chúng ta.

Hai lối sống hoàn toàn khác biệt này 
vừa được trình bày cho bạn, là các độc 
giả. Và đặt trước mặt bạn sự lựa chọn.
Bạn muốn sống theo lối nào?

Câu hỏi đầu tiên mà bạn 
phải tự hỏi, đó là:
"Tôi muốn sống lối sống 
nào?"
Nếu bạn trả lời câu hỏi 
trên như: "lối sống riêng 
của mình", thì có lẽ bạn 
chưa tin hoặc một vài 
hoặc tất cả của sự kiện 
chúng tôi đã đưa ra cho 

bạn biết.
Có lẽ bạn chưa tin rằng Đức Chúa Trời 
sẽ xét đoán kẻ nổi loạn, hay là chưa tin 
rằng bạn thật sự là một kẻ nổi loạn. 
Nếu là như vậy thì xin bạn hãy suy 
nghĩ một cách cẩn thận. Bạn nên 
nghiên cứu các điều đã trình bày ở 
đây bởi vì nếu các điều này là sự thật 
thì hậu quả là một là sống; hai là chết.
Có lẽ bạn nên tìm một cuốn Kinh 
Thánh (Bản Hiện đại) và tự đọc. Phúc 
Âm Mác là một sách tốt cho bạn khởi 
sự đọc. Hay là bạn nói chuyện với một 
người bạn Cơ đốc, hoặc liên lạc với 
nhà xuất bản của sách nhỏ này để xin 
thêm thông tin.
Nhưng nếu bạn biết mình là một kẻ 
nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa 
Trời và bạn muốn sống lối sống của 
Ngài thì câu hỏi rõ ràng là, "Tôi có thể 
làm gì về việc này?"
1. Cầu nguyện với Chúa
Điều thứ nhất bạn cần làm là cầu 
nguyện với Đức Chúa Trời. Bạn cần 
xưng nhận trước mặt Ngài rằng bạn 
đã từng nổi loạn chống nghịch Ngài, 
rằng bạn xứng đáng phải chịu hình 
phạt, và bạn đang xin Chúa thương 
xót dựa vào căn cứ trên cái chết của 

Chúa Giê-xu chết thay cho bạn. Bạn 
cũng cần phải xin Ngài giúp cho bạn 
được Ngài thay đổi từ một kẻ nổi loạn 
trở thành một người sống với Chúa 
Giê-xu làm Đấng cai trị của chính 
mình.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa,
Con biết rằng con không đáng được 
Ngài chấp nhận. Con không đáng 
nhận được sự ban cho sự sống đời đời 
của Ngài. Con có tội vì đã nổi loạn 
chống nghịch Ngài và đã phớt lờ Ngài. 
Con cần Ngài tha thứ cho con.
Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã sai Con 
Ngài chịu chết thay cho con để con 
được tha tội. Cảm ơn Ngài vì Chúa 
Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại để ban đời 
sống mới cho con.
Xin Chúa tha tội con và thay đổi con để 
con có thể sống với Chúa Giê-xu, là 
Đấng cai trị (làm chủ cuộc đời) con.
Nhân danh của Chúa Giê-xu, Amen
Bước thứ nhất là cầu nguyện như thế.
2. Quy Phục Chúa Giê-xu
Bước thứ hai khá hiển nhiên. Đã cầu 
nguyện như lời cầu nguyện trong 
trang trước, bạn muốn bắt đầu thực 
hành điều đó, tức là quy phục Chúa 
Giê-xu. Chắc chắn rằng có đủ mọi 
lãnh vực trong cuộc đời của bạn cần 
phải thay đổi.
Bạn nên bỏ những thói quen nổi loạn 
như tính tham lam, dễ nóng giận, 
tính ích kỷ v.v., và bắt đầu những thói 
quen mới mà làm Chúa đẹp lòng như 
rộng lượng, ân cần và tính kiên nhẫn.
Bước thứ hai này sẽ kéo dài cả cuộc 
đời còn lại của bạn, nhưng Ngài sẽ ở 
cùng bạn trọn cả con đường. Ngài sẽ 
liên tục nói với bạn qua Kinh Thánh. 
Ngài sẽ liên tục nghe bạn và giúp bạn 
khi nghe lời cầu nguyện của bạn. 

Ngài sẽ ban cho bạn năng quyền để 
sống theo ý muốn của Ngài qua Đức 
Thánh Linh, là Đấng đang sống trong 
lòng bạn. Và Ngài sẽ ban cho bạn 
những anh chị em trong Chúa để 
khích lệ bạn trên bước đường theo 
Ngài khi bạn gặp những tin hữu khác.
Vậy, bước thứ hai là quy phục Chúa 
Giê-xu và bắt đầu sống để Ngài làm 
Chủ cuộc đời của bạn.
3. Tiếp tục tin cậy
Điều gì thứ ba mà bạn phải làm cũng 
là một điều liên tục nữa. Bạn phải tiếp 
tục đặt niềm tin đúng chỗ. Chỉ vì 
Chúa Giê-xu mà thôi (tức là nhờ sự 
chết và sự sống lại của Ngài), mà bạn 
được tha thứ và được hòa thuận lại 
cùng Đức Chúa Trời.
Bạn sẽ cần tiếp tục trở lại với điều này, 
vì khi bạn bắt đầu nếp sống mới của 
Đức Chúa Trời, bạn sẽ còn thất bại và 
sẽ còn làm điều sai trật. Hêt thảy 
chúng ta đều như vậy.
Chúng ta thảy đều cần nhìn lại cái 
chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, 
là nguyên nhân duy nhất chúng ta 
được tha thứ. Chúng ta không bao 
giờ nên ngừng nương cậy vào Ngài, 
và chỉ vào Ngài mà thôi, là phương 
thức qua đó chúng ta được Ngài tha 
thứ và được ban tặng sự sống đời đời.
Nếu bạn biết rõ là bạn chưa làm theo 
những bước này, và bạn còn là kẻ nổi 
loạn chưa được tha thứ, thì bạn phải 
gấp làm một việc gì đó. Bạn đang ở 
tại ngã ba đường. Đây là sự lựa chọn 
mà hết thảy chúng ta đều phải đối 
diện. Chỉ có hai lối sống mà thôi!

Tài liệu từ : “Two ways to live – The 
choice we all face”
www.matthiasmedia.com.au
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Sứ điệp trọng tâm của Cơ Đốc Giáo 
rất đơn giản, có thể tóm tắt trong vài 
trang. Đó là sứ điệp từ Kinh Thánh về 
Đức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa 
Giê-xu.
Đây cũng là sứ điệp về cuộc sống và 
cái chết, và về sự lựa chọn mà tất cả 
chúng ta đều phải đối diện.
Toàn bộ sứ điệp bắt đầu với Đấng Tạo 
Hóa yêu thương...

Đức Chúa Trời là Đấng 
Tạo Hóa, Ngài yêu 
thương thế giới.
Chúa đã tạo nên trái 
đất.
Chúa đã tạo nên chúng 
ta để cai quản trái đất 
dưới sự lãnh đạo của 
Ngài.

"Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của 
chúng con, Chúa xứng đáng nhận 
vinh quang, danh dự và quyền năng, 
vì Chúa đã sáng tạo vạn vật, do ý chỉ 
của Chúa mà vạn vật được tạo nên 
và hiện hữu." Khải Huyền 4:11
Sứ điệp Cơ Đốc Giáo trước nhất nói về 
Đức Chúa Trời, Đấng tể trị cả thế giới. 
Ngài là Đấng Lãnh đạo Tối cao, là Vua 
của cả vũ trụ, là Thượng Đế Toàn 
năng. Tuy nhiên, không giống như 
các lãnh tụ thuộc về trần gian, Đức 
Chúa Trời luôn luôn làm điều tốt nhất 
cho con dân Ngài. Chúa là một vị Vua 
mà mọi người đều mong đợi.
Đức Chúa Trời cai trị thế giới vì Ngài 
đã tạo dựng thế giới. Giống như 
người thợ gốm với đất sét của mình, 
Đức Chúa Trời đã tạo thành thế giới 
với hình thể và những chi tiết hoàn 
hảo đáng kinh ngạc theo ý muốn của 

Ngài. Đức 
Chúa trời đã 
sáng tạo thế 
giới và là chủ 
của thế giới.
Đức Chúa 
Trời cũng đã 
tạo dựng 
chúng ta. 
Chúa làm 
nên loài 
người gần 
giống như chính Ngài. Hơn nữa, Chúa 
giao cho chúng ta trách nhiệm cai 
quản, chăm sóc trái đất để vui hưởng 
vẻ đẹp và mọi điều tốt lành mà Chúa 
đã sáng tạo nên. Chúa chỉ định loài 
người làm giám sát và quản trị trái 
đất, nhưng luôn luôn phải ở dưới 
năng quyền của Chúa, trong sự tôn 
kính và vâng theo sự hướng dẫn của 
Ngài.
Bạn có thể thấy những điều này được 
minh họa bằng bức hình ở trên. Đức 
Chúa Trời là Đấng tể trị (biểu tượng là 
vương miện), con người được Chúa 
sáng tạo để sống và cai quản thế giới 
dưới thẩm quyền yêu thương của 
Ngài.
Có lẽ điều này nghe thì khá lý tưởng. 
Chúa ở trên trời, con người quản trị 
trái đất theo những hướng dẫn của 
Chúa, và mọi sự đều tốt đẹp với thế 
giới này. Thế nhưng, rõ ràng là mọi sự 
lại không đúng như vậy - với con 
người hoặc với thế giới.
Tuy nhiên, thế giới hiện nay có như 
thế không?
Chúng ta thảy đều đã chối bỏ ĐấngTể 
Trị, là Đức Chúa Trời, bằng cách cố 

gắng sống 
cuộc đời 
theo cách 
riêng của 
mình, một 
cuộc đời 
không có 
Chúa. 
N h ư n g 
chúng ta đã 
thất bại 
trong việc 

quản trị chính bản thân mình, cả xã 
hội lẫn thế giới.
"Chẳng có ai công chính cả, dù một 
người cũng không. Chẳng có ai hiểu 
biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa 
Trời; tất cả đều lầm lạc." Rô-ma 
3:10-12

Sự thật đáng 
buồn là, từ buổi 
ban đầu, mọi 
người ở mọi nơi 
đều đã chối bỏ 
Chúa bằng cách 
làm mọi việc theo 

đường lối riêng của mình. Chúng ta 
thảy đều làm như vậy. Chúng ta 
không thích người khác bảo chúng ta 
điều phải làm hoặc cách phải sống. Tệ 
nhất nếu người đó lại là Đức Chúa 
Trời. Và như vậy, chúng ta chống lại 
Ngài bằng nhiều hình thức khác 
nhau. Chúng ta phớt lờ Chúa và sống 
cuộc đời của riêng mình; hoặc chúng 
ta bất tuân những huấn thị của Chúa 
khi sống trong thế giới của Ngài; 
hoặc chúng ta chỉ tay vào mặt Chúa 
và nói rằng Ngài hãy đi khỏi chúng ta.
Dù làm theo cách nào, tất cả chúng ta 

đều là những người chống nghịch 
Chúa vì chúng ta đã không sống theo 
đường lối của Chúa. Chúng ta thích 
chiều theo những ước muốn riêng, 
hành xử mọi sự theo phương cách 
của chính chúng ta. Kinh Thánh gọi 
thái độ chống nghịch, tự cho mình có 
thẩm quyền này là "tội lỗi."
Vấn đề là, trong thái độ chối bỏ Chúa, 
chúng ta đã tạo nên một sự hỗn loạn, 
không những cho cuộc đời chúng ta 
mà còn cho xã hội và thế giới chúng 
ta nữa. Cả thế giới đầy dẫy những 
người có xu hướng làm những điều 
khiến họ thỏa mãn mà không theo 
cách thức của Chúa.
Chúng ta thảy đều hành động như 
những vị thần nhỏ, với vương miện 
của chính mình, và tranh  cạnh lẫn 
nhau. Hậu quả thật khốn khổ. Sự đau 
đớn và bất công mà chúng ta thấy 
xung quanh đều là hậu quả đương 
nhiên cho tội chống nghịch Chúa của 
chúng ta.
Vì chống nghịch Đức Chúa Trời, 
chúng ta đã khiến cho mọi sự trở nên 
hỗn loạn và tệ hại. Câu hỏi là: Đức 
Chúa Trời sẽ làm gì cho vấn đề này? 
Đức Chúa Trời sẽ làm gì đối với sự 
chống nghịch này?
Đức Chúa Trời sẽ không để cho 
chúng ta nổi loạn mãi mãi.
Hình phạt của Chúa đối với tội chống 

nghịch là sự chết và 
bị phán xét.
"Loài người bị định 
phải chết một lần, 
sau đó phải chịu xét 
đoán." 
Hê-bơ-rơ 9:27

Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến 
loài người và Ngài xem xét cách 
nghiêm túc sự chống nghịch của 
chúng ta. Ngài xem trọng và ra lệnh 
cho chúng ta phải tường trình về các 
hành động, cách đối xử quá xấu xa mà 
chúng ta đối với Ngài cũng như với 
người khác. Nói cách khác, Đức Chúa 
Trời sẽ không để cho sự chống trả 
Ngài cứ tiếp diễn mãi.
Sự kết án của Đức Chúa Trời trên 
chúng ta là hoàn toàn công chính vì 
Ngài cho chúng ta nhận lãnh chính 
xác điều chúng ta xin Ngài. Trong khi 
loạn nghịch chống Chúa, chúng ta 
đang nói với Ngài rằng, "Chúa đi đi! 
Con không muốn Ngài bảo con việc gì 
con phải làm. Để con một mình đi!" Và 
đây chính là điều Đức Chúa Trời làm. 
Hình phạt Ngài cho những kẻ chống 
lại là lìa khỏi họ, tách rời họ ra khỏi 
chính mình Ngài... mãi mãi. Nhưng 
bởi vì Đức Chúa Trời là nguồn sự sống 
và mọi điều tốt lành, cho nên bị tách 
lìa khỏi Chúa cũng có nghĩa là sự chết 
và địa ngục. Sự trừng phạt của Đức 
Chúa Trời nghịch cùng kẻ nổi loạn ấy 
là sự chết mất đời đời không có Đức 
Chúa Trời.
Ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời 
là điều vô cùng khủng khiếp. Đó là 
viễn cảnh tất cả chúng ta phải đối 
diện, vì chúng ta tất cả đều phạm tội 
chống nghịch Ngài. 
Có đúng như vậy không? Có phải tất 
cả chúng ta đều bị định tội chết và 
diệt vong vĩnh viễn? Nếu không bởi 
sự can thiệp của Đức Chúa Trời, tất cả 
chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu hình 
phạt này.
Công lý của Đức Chúa Trời nghiêm 
khắc. Nhưng…
Vì tình yêu thương của Ngài, Đức 

Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế 
giới: Đức Chúa Giê-Xu Christ, là người.
Đức Chúa Giê-Xu đã luôn luôn sống 
dưới sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời.
Và bây giờ bởi chết thay cho chúng ta, 
Ngài đã chịu hình phạt thế cho chúng 
ta và đem lại sự tha thứ.
"Đấng Christ đã chết cho tội lỗi một 
lần đầy đủ, Đấng công chính thay 
cho người không công chính, để đem 
anh chị em đến với Đức Chúa Trời." 
1 Phê-rơ 3:18

Vì tình yêu thương vĩ 
đại và sự khoan hồng 
của Đức Chúa Trời, 
Ngài đã không để mặc 
chúng ta nhận chịu 
hậu quả của sự chống 
nghịch ngu xuẩn. Đức 
Chúa Trời đã hành 

động để cứu chúng ta. Ngài đã sai 
Con thánh Ngài đến trong thế giới 
của chúng ta để trở thành một con 
người - Giê-xu, người Na-xa-rét.
Khác với chúng ta, Chúa Giê-xu đã 
không chống nghịch với Đức Chúa 
Trời. Ngài đã luôn luôn vâng theo sự 
lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Ngài luôn 
luôn làm điều Đức Chúa Trời phán 
bảo, và vì vậy Ngài không đáng phải 
chịu chết hay chịu bất cứ hình phạt 
nào. Thế nhưng, Ngài thật đã chịu 
chết. Tuy rằng Ngài có năng quyền 
của Đức Chúa Trời để chữa lành người 
bệnh, đi bộ trên mặt biển, và ngay cả 
khiến kẻ chết sống lại, nhưng Chúa 
Giê-Xu đã chấp nhận bị hành hình 
trên cây thập tự. Tại sao như vậy?
Kinh Thánh công bố tin tức rất vui 
mừng, rằng Chúa Giê-xu đã chết thế 
cho những kẻ nổi loạn giống như 
chúng ta. Chúa Giê-Xu đã đền trả món 
nợ của chúng ta với Đức Chúa Trời bởi 

chết thay trong địa vị của chúng ta. 
Ngài đã thỏa đáp trọn vẹn mọi điều 
kiện về sự công chính của Đức Chúa 
Trời bởi sự chết của Ngài để sự tha thứ 
có thể có hiệu lực cho chúng ta.
Quả thật chúng ta không đáng được 
Chúa tha thứ như thế. Đây chính là 
một quà tặng hào phóng trọn vẹn 
ngay từ ban đầu.
Nhưng điều đó chưa phải là tất cả…
Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa 
Giê-xu sống lại như Đấng tể trị thế 
giới.
Đức Chúa Giê-Xu đã chiến thắng sự 
chết, hiện nay ban cho đời sống mới, 
và sẽ trở lại để phán xét.
"Trong sự thương xót lớn lao của 
Ngài, Chúa đã cho chúng ta được tái 
sinh với một hy vọng sống qua sự 
sống lại của Chúa Giê-xu từ kẻ chết." I 
Phê-rơ 1:3

Đức Chúa Trời chấp 
nhận sự chết của Chúa 
Giê-xu như là sự đền bồi 
toàn hảo cho tội lỗi của 
chúng ta, và Ngài đã 
khiến Chúa Giê-xu từ kẻ 
chết sống lại. Chúa 
Giê-xu, Đấng đã sống 

lại, hiện nay là Đấng mà loài người đã 
luôn luôn mong đợi: Đấng lãnh đạo 
thế giới của Đức Chúa Trời.
Lãnh đạo thế giới thay cho Đức Chúa 
Trời, Chúa Giê-xu cũng là Thẩm phán 
của thế giới. Kinh Thánh nói chắc rằng 
một ngày kia Ngài sẽ trở lại để ra lệnh 
cho tất cả chúng ta tường trình về các 
hành động của chúng ta.
Trong khi chờ đợi ngày ấy, Chúa 
Giê-xu ban tặng chúng ta đời sống 
mới - cả hiện tại và mãi mãi. Giờ đây, 
những tội lỗi của chúng ta có thể được 
tha thứ bởi sự chết của Ngài. Chúng ta 

có thể khởi đầu lại mối quan hệ mới 
với Đức Chúa Trời, không còn là kẻ 
chống nghịch Ngài nhưng là bạn hữu 
Ngài. Trong cuộc đời mới này, chính 
Đức Chúa Trời đến để sống trong 
chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Chúng 
ta có thể kinh nghiệm niềm vui trong 
mối quan hệ tươi mới với Đức Chúa 
Trời.
Hơn nữa, khi chúng ta được tha thứ 
nhờ sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta 
có thể chắc chắn rằng khi Ngài trở lại 
để phán xét, chúng ta sẽ được Ngài 
chấp nhận. Chúa Giê-xu, Đấng đã 
sống lại sẽ ban cho chúng ta sự sống 
đời đời, không phải vì chúng ta giành 
được sự sống ấy, nhưng vì Ngài đã 
chết thay cho chúng ta.
Thế thì, bây giờ chúng ta phải làm gì? 
Chúng ta phải lựa một trong hai lối 
sống.
Bây giờ chúng ta phải làm gì?
"Ai tin Con thì được sự sống vĩnh 
phúc; ai không tin không chịu vâng 
phục Con thì chẳng được sự sống 
đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức 
Chúa Trời vẫn trên người đó." Giăng 
3:36
      Hai Lối Sống
A. Lối của chúng ta:
• Chối bỏ Đấng Cai Trị, là Đức Chúa Trời
• Cố gắng sống một cuộc đời theo ý 
riêng
Kết quả:
• Bị kết tội bởi Đức Chúa Trời
• Đối diện sự chết và sự phán xét
B. Lối mới của Đức Chúa Trời:
• Vâng phục Chúa Giê-su là Đấng cai 
trị
• Tin vào sự chết và sự sống lại của 
Chúa Giê-xu.
Kết quả:
• Được Đức Chúa Trời tha thứ

HAI LỐI SỐNG• Được ban cho sự sống đời đời.
Chúng ta có thể tiếp tục nổi loạn 
chống nghịch Đức Chúa Trời và cố 
gắng sống cuộc đời theo ý riêng mà 
không có Ngài. Tiếc rằng 
đây là cách sống mà nhiều 
người khăng khăng chọn 
lấy.
Hậu quả cuối cùng là Đức 
Chúa Trời cho chúng ta thứ 
chúng ta xin và đáng được. 
Đức Chúa Trời kết án 
chúng ta vì chúng ta chối 
bỏ quyền điều khiển hợp 
pháp của Ngài trên cuộc đời chúng ta. 
Chúng ta không phải chỉ nhận chịu 
những hậu quả hỗn loạn từ sự chối bỏ 
Ngài trong hiện tại trên thế gian này, 
nhưng còn phải đối diện tương lai 
kinh khiếp bị xa cách Đức Chúa Trời 
đời đời, không có sự sống, tình yêu 
thương hay là mối liên hệ với Ngài.
Đối với những người đã nhận ra tình 
trạng vô vọng, thì có một con đường 
sống. Nếu chúng ta trở lại với Đức 
Chúa Trời và cầu xin sự thương xót 
của Ngài, tin cậy sự chết và sự sống lại 
của Chúa Giê-xu, thì mọi sự thay đổi.
Trước hết, Đức Chúa Trời làm trong 
sạch cuộc đời ô uế của chúng ta. Ngài 
chấp nhận sự chết của Chúa Giê-xu là 
sự thay thế cho những tội lỗi chúng 
ta, tha thứ chúng ta một cách hào 
phóng trọn vẹn. Sau đó, Ngài ban Đức 
Thánh Linh vào lòng chúng ta và cho 
chúng ta đời sống mới vượt khỏi sự 
chết mà đến sự sống đời đời. Chúng 
ta không phải là những kẻ nổi loạn 
nữa, mà là thành viên trong gia đình 
của chính Đức Chúa Trời, được nhận 
làm con trai, con gái Ngài. Giờ đây, 
chúng ta được sống với Chúa Giê-xu, 
là Đấng chủ tể của chúng ta.

Hai lối sống hoàn toàn khác biệt này 
vừa được trình bày cho bạn, là các độc 
giả. Và đặt trước mặt bạn sự lựa chọn.
Bạn muốn sống theo lối nào?

Câu hỏi đầu tiên mà bạn 
phải tự hỏi, đó là:
"Tôi muốn sống lối sống 
nào?"
Nếu bạn trả lời câu hỏi 
trên như: "lối sống riêng 
của mình", thì có lẽ bạn 
chưa tin hoặc một vài 
hoặc tất cả của sự kiện 
chúng tôi đã đưa ra cho 

bạn biết.
Có lẽ bạn chưa tin rằng Đức Chúa Trời 
sẽ xét đoán kẻ nổi loạn, hay là chưa tin 
rằng bạn thật sự là một kẻ nổi loạn. 
Nếu là như vậy thì xin bạn hãy suy 
nghĩ một cách cẩn thận. Bạn nên 
nghiên cứu các điều đã trình bày ở 
đây bởi vì nếu các điều này là sự thật 
thì hậu quả là một là sống; hai là chết.
Có lẽ bạn nên tìm một cuốn Kinh 
Thánh (Bản Hiện đại) và tự đọc. Phúc 
Âm Mác là một sách tốt cho bạn khởi 
sự đọc. Hay là bạn nói chuyện với một 
người bạn Cơ đốc, hoặc liên lạc với 
nhà xuất bản của sách nhỏ này để xin 
thêm thông tin.
Nhưng nếu bạn biết mình là một kẻ 
nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa 
Trời và bạn muốn sống lối sống của 
Ngài thì câu hỏi rõ ràng là, "Tôi có thể 
làm gì về việc này?"
1. Cầu nguyện với Chúa
Điều thứ nhất bạn cần làm là cầu 
nguyện với Đức Chúa Trời. Bạn cần 
xưng nhận trước mặt Ngài rằng bạn 
đã từng nổi loạn chống nghịch Ngài, 
rằng bạn xứng đáng phải chịu hình 
phạt, và bạn đang xin Chúa thương 
xót dựa vào căn cứ trên cái chết của 

Chúa Giê-xu chết thay cho bạn. Bạn 
cũng cần phải xin Ngài giúp cho bạn 
được Ngài thay đổi từ một kẻ nổi loạn 
trở thành một người sống với Chúa 
Giê-xu làm Đấng cai trị của chính 
mình.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa,
Con biết rằng con không đáng được 
Ngài chấp nhận. Con không đáng 
nhận được sự ban cho sự sống đời đời 
của Ngài. Con có tội vì đã nổi loạn 
chống nghịch Ngài và đã phớt lờ Ngài. 
Con cần Ngài tha thứ cho con.
Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã sai Con 
Ngài chịu chết thay cho con để con 
được tha tội. Cảm ơn Ngài vì Chúa 
Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại để ban đời 
sống mới cho con.
Xin Chúa tha tội con và thay đổi con để 
con có thể sống với Chúa Giê-xu, là 
Đấng cai trị (làm chủ cuộc đời) con.
Nhân danh của Chúa Giê-xu, Amen
Bước thứ nhất là cầu nguyện như thế.
2. Quy Phục Chúa Giê-xu
Bước thứ hai khá hiển nhiên. Đã cầu 
nguyện như lời cầu nguyện trong 
trang trước, bạn muốn bắt đầu thực 
hành điều đó, tức là quy phục Chúa 
Giê-xu. Chắc chắn rằng có đủ mọi 
lãnh vực trong cuộc đời của bạn cần 
phải thay đổi.
Bạn nên bỏ những thói quen nổi loạn 
như tính tham lam, dễ nóng giận, 
tính ích kỷ v.v., và bắt đầu những thói 
quen mới mà làm Chúa đẹp lòng như 
rộng lượng, ân cần và tính kiên nhẫn.
Bước thứ hai này sẽ kéo dài cả cuộc 
đời còn lại của bạn, nhưng Ngài sẽ ở 
cùng bạn trọn cả con đường. Ngài sẽ 
liên tục nói với bạn qua Kinh Thánh. 
Ngài sẽ liên tục nghe bạn và giúp bạn 
khi nghe lời cầu nguyện của bạn. 

Ngài sẽ ban cho bạn năng quyền để 
sống theo ý muốn của Ngài qua Đức 
Thánh Linh, là Đấng đang sống trong 
lòng bạn. Và Ngài sẽ ban cho bạn 
những anh chị em trong Chúa để 
khích lệ bạn trên bước đường theo 
Ngài khi bạn gặp những tin hữu khác.
Vậy, bước thứ hai là quy phục Chúa 
Giê-xu và bắt đầu sống để Ngài làm 
Chủ cuộc đời của bạn.
3. Tiếp tục tin cậy
Điều gì thứ ba mà bạn phải làm cũng 
là một điều liên tục nữa. Bạn phải tiếp 
tục đặt niềm tin đúng chỗ. Chỉ vì 
Chúa Giê-xu mà thôi (tức là nhờ sự 
chết và sự sống lại của Ngài), mà bạn 
được tha thứ và được hòa thuận lại 
cùng Đức Chúa Trời.
Bạn sẽ cần tiếp tục trở lại với điều này, 
vì khi bạn bắt đầu nếp sống mới của 
Đức Chúa Trời, bạn sẽ còn thất bại và 
sẽ còn làm điều sai trật. Hêt thảy 
chúng ta đều như vậy.
Chúng ta thảy đều cần nhìn lại cái 
chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, 
là nguyên nhân duy nhất chúng ta 
được tha thứ. Chúng ta không bao 
giờ nên ngừng nương cậy vào Ngài, 
và chỉ vào Ngài mà thôi, là phương 
thức qua đó chúng ta được Ngài tha 
thứ và được ban tặng sự sống đời đời.
Nếu bạn biết rõ là bạn chưa làm theo 
những bước này, và bạn còn là kẻ nổi 
loạn chưa được tha thứ, thì bạn phải 
gấp làm một việc gì đó. Bạn đang ở 
tại ngã ba đường. Đây là sự lựa chọn 
mà hết thảy chúng ta đều phải đối 
diện. Chỉ có hai lối sống mà thôi!

Tài liệu từ : “Two ways to live – The 
choice we all face”
www.matthiasmedia.com.au
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Sứ điệp trọng tâm của Cơ Đốc Giáo 
rất đơn giản, có thể tóm tắt trong vài 
trang. Đó là sứ điệp từ Kinh Thánh về 
Đức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa 
Giê-xu.
Đây cũng là sứ điệp về cuộc sống và 
cái chết, và về sự lựa chọn mà tất cả 
chúng ta đều phải đối diện.
Toàn bộ sứ điệp bắt đầu với Đấng Tạo 
Hóa yêu thương...

Đức Chúa Trời là Đấng 
Tạo Hóa, Ngài yêu 
thương thế giới.
Chúa đã tạo nên trái 
đất.
Chúa đã tạo nên chúng 
ta để cai quản trái đất 
dưới sự lãnh đạo của 
Ngài.

"Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của 
chúng con, Chúa xứng đáng nhận 
vinh quang, danh dự và quyền năng, 
vì Chúa đã sáng tạo vạn vật, do ý chỉ 
của Chúa mà vạn vật được tạo nên 
và hiện hữu." Khải Huyền 4:11
Sứ điệp Cơ Đốc Giáo trước nhất nói về 
Đức Chúa Trời, Đấng tể trị cả thế giới. 
Ngài là Đấng Lãnh đạo Tối cao, là Vua 
của cả vũ trụ, là Thượng Đế Toàn 
năng. Tuy nhiên, không giống như 
các lãnh tụ thuộc về trần gian, Đức 
Chúa Trời luôn luôn làm điều tốt nhất 
cho con dân Ngài. Chúa là một vị Vua 
mà mọi người đều mong đợi.
Đức Chúa Trời cai trị thế giới vì Ngài 
đã tạo dựng thế giới. Giống như 
người thợ gốm với đất sét của mình, 
Đức Chúa Trời đã tạo thành thế giới 
với hình thể và những chi tiết hoàn 
hảo đáng kinh ngạc theo ý muốn của 

Ngài. Đức 
Chúa trời đã 
sáng tạo thế 
giới và là chủ 
của thế giới.
Đức Chúa 
Trời cũng đã 
tạo dựng 
chúng ta. 
Chúa làm 
nên loài 
người gần 
giống như chính Ngài. Hơn nữa, Chúa 
giao cho chúng ta trách nhiệm cai 
quản, chăm sóc trái đất để vui hưởng 
vẻ đẹp và mọi điều tốt lành mà Chúa 
đã sáng tạo nên. Chúa chỉ định loài 
người làm giám sát và quản trị trái 
đất, nhưng luôn luôn phải ở dưới 
năng quyền của Chúa, trong sự tôn 
kính và vâng theo sự hướng dẫn của 
Ngài.
Bạn có thể thấy những điều này được 
minh họa bằng bức hình ở trên. Đức 
Chúa Trời là Đấng tể trị (biểu tượng là 
vương miện), con người được Chúa 
sáng tạo để sống và cai quản thế giới 
dưới thẩm quyền yêu thương của 
Ngài.
Có lẽ điều này nghe thì khá lý tưởng. 
Chúa ở trên trời, con người quản trị 
trái đất theo những hướng dẫn của 
Chúa, và mọi sự đều tốt đẹp với thế 
giới này. Thế nhưng, rõ ràng là mọi sự 
lại không đúng như vậy - với con 
người hoặc với thế giới.
Tuy nhiên, thế giới hiện nay có như 
thế không?
Chúng ta thảy đều đã chối bỏ ĐấngTể 
Trị, là Đức Chúa Trời, bằng cách cố 

gắng sống 
cuộc đời 
theo cách 
riêng của 
mình, một 
cuộc đời 
không có 
Chúa. 
N h ư n g 
chúng ta đã 
thất bại 
trong việc 

quản trị chính bản thân mình, cả xã 
hội lẫn thế giới.
"Chẳng có ai công chính cả, dù một 
người cũng không. Chẳng có ai hiểu 
biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa 
Trời; tất cả đều lầm lạc." Rô-ma 
3:10-12

Sự thật đáng 
buồn là, từ buổi 
ban đầu, mọi 
người ở mọi nơi 
đều đã chối bỏ 
Chúa bằng cách 
làm mọi việc theo 

đường lối riêng của mình. Chúng ta 
thảy đều làm như vậy. Chúng ta 
không thích người khác bảo chúng ta 
điều phải làm hoặc cách phải sống. Tệ 
nhất nếu người đó lại là Đức Chúa 
Trời. Và như vậy, chúng ta chống lại 
Ngài bằng nhiều hình thức khác 
nhau. Chúng ta phớt lờ Chúa và sống 
cuộc đời của riêng mình; hoặc chúng 
ta bất tuân những huấn thị của Chúa 
khi sống trong thế giới của Ngài; 
hoặc chúng ta chỉ tay vào mặt Chúa 
và nói rằng Ngài hãy đi khỏi chúng ta.
Dù làm theo cách nào, tất cả chúng ta 

đều là những người chống nghịch 
Chúa vì chúng ta đã không sống theo 
đường lối của Chúa. Chúng ta thích 
chiều theo những ước muốn riêng, 
hành xử mọi sự theo phương cách 
của chính chúng ta. Kinh Thánh gọi 
thái độ chống nghịch, tự cho mình có 
thẩm quyền này là "tội lỗi."
Vấn đề là, trong thái độ chối bỏ Chúa, 
chúng ta đã tạo nên một sự hỗn loạn, 
không những cho cuộc đời chúng ta 
mà còn cho xã hội và thế giới chúng 
ta nữa. Cả thế giới đầy dẫy những 
người có xu hướng làm những điều 
khiến họ thỏa mãn mà không theo 
cách thức của Chúa.
Chúng ta thảy đều hành động như 
những vị thần nhỏ, với vương miện 
của chính mình, và tranh  cạnh lẫn 
nhau. Hậu quả thật khốn khổ. Sự đau 
đớn và bất công mà chúng ta thấy 
xung quanh đều là hậu quả đương 
nhiên cho tội chống nghịch Chúa của 
chúng ta.
Vì chống nghịch Đức Chúa Trời, 
chúng ta đã khiến cho mọi sự trở nên 
hỗn loạn và tệ hại. Câu hỏi là: Đức 
Chúa Trời sẽ làm gì cho vấn đề này? 
Đức Chúa Trời sẽ làm gì đối với sự 
chống nghịch này?
Đức Chúa Trời sẽ không để cho 
chúng ta nổi loạn mãi mãi.
Hình phạt của Chúa đối với tội chống 

nghịch là sự chết và 
bị phán xét.
"Loài người bị định 
phải chết một lần, 
sau đó phải chịu xét 
đoán." 
Hê-bơ-rơ 9:27

Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến 
loài người và Ngài xem xét cách 
nghiêm túc sự chống nghịch của 
chúng ta. Ngài xem trọng và ra lệnh 
cho chúng ta phải tường trình về các 
hành động, cách đối xử quá xấu xa mà 
chúng ta đối với Ngài cũng như với 
người khác. Nói cách khác, Đức Chúa 
Trời sẽ không để cho sự chống trả 
Ngài cứ tiếp diễn mãi.
Sự kết án của Đức Chúa Trời trên 
chúng ta là hoàn toàn công chính vì 
Ngài cho chúng ta nhận lãnh chính 
xác điều chúng ta xin Ngài. Trong khi 
loạn nghịch chống Chúa, chúng ta 
đang nói với Ngài rằng, "Chúa đi đi! 
Con không muốn Ngài bảo con việc gì 
con phải làm. Để con một mình đi!" Và 
đây chính là điều Đức Chúa Trời làm. 
Hình phạt Ngài cho những kẻ chống 
lại là lìa khỏi họ, tách rời họ ra khỏi 
chính mình Ngài... mãi mãi. Nhưng 
bởi vì Đức Chúa Trời là nguồn sự sống 
và mọi điều tốt lành, cho nên bị tách 
lìa khỏi Chúa cũng có nghĩa là sự chết 
và địa ngục. Sự trừng phạt của Đức 
Chúa Trời nghịch cùng kẻ nổi loạn ấy 
là sự chết mất đời đời không có Đức 
Chúa Trời.
Ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời 
là điều vô cùng khủng khiếp. Đó là 
viễn cảnh tất cả chúng ta phải đối 
diện, vì chúng ta tất cả đều phạm tội 
chống nghịch Ngài. 
Có đúng như vậy không? Có phải tất 
cả chúng ta đều bị định tội chết và 
diệt vong vĩnh viễn? Nếu không bởi 
sự can thiệp của Đức Chúa Trời, tất cả 
chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu hình 
phạt này.
Công lý của Đức Chúa Trời nghiêm 
khắc. Nhưng…
Vì tình yêu thương của Ngài, Đức 

Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế 
giới: Đức Chúa Giê-Xu Christ, là người.
Đức Chúa Giê-Xu đã luôn luôn sống 
dưới sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời.
Và bây giờ bởi chết thay cho chúng ta, 
Ngài đã chịu hình phạt thế cho chúng 
ta và đem lại sự tha thứ.
"Đấng Christ đã chết cho tội lỗi một 
lần đầy đủ, Đấng công chính thay 
cho người không công chính, để đem 
anh chị em đến với Đức Chúa Trời." 
1 Phê-rơ 3:18

Vì tình yêu thương vĩ 
đại và sự khoan hồng 
của Đức Chúa Trời, 
Ngài đã không để mặc 
chúng ta nhận chịu 
hậu quả của sự chống 
nghịch ngu xuẩn. Đức 
Chúa Trời đã hành 

động để cứu chúng ta. Ngài đã sai 
Con thánh Ngài đến trong thế giới 
của chúng ta để trở thành một con 
người - Giê-xu, người Na-xa-rét.
Khác với chúng ta, Chúa Giê-xu đã 
không chống nghịch với Đức Chúa 
Trời. Ngài đã luôn luôn vâng theo sự 
lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Ngài luôn 
luôn làm điều Đức Chúa Trời phán 
bảo, và vì vậy Ngài không đáng phải 
chịu chết hay chịu bất cứ hình phạt 
nào. Thế nhưng, Ngài thật đã chịu 
chết. Tuy rằng Ngài có năng quyền 
của Đức Chúa Trời để chữa lành người 
bệnh, đi bộ trên mặt biển, và ngay cả 
khiến kẻ chết sống lại, nhưng Chúa 
Giê-Xu đã chấp nhận bị hành hình 
trên cây thập tự. Tại sao như vậy?
Kinh Thánh công bố tin tức rất vui 
mừng, rằng Chúa Giê-xu đã chết thế 
cho những kẻ nổi loạn giống như 
chúng ta. Chúa Giê-Xu đã đền trả món 
nợ của chúng ta với Đức Chúa Trời bởi 

chết thay trong địa vị của chúng ta. 
Ngài đã thỏa đáp trọn vẹn mọi điều 
kiện về sự công chính của Đức Chúa 
Trời bởi sự chết của Ngài để sự tha thứ 
có thể có hiệu lực cho chúng ta.
Quả thật chúng ta không đáng được 
Chúa tha thứ như thế. Đây chính là 
một quà tặng hào phóng trọn vẹn 
ngay từ ban đầu.
Nhưng điều đó chưa phải là tất cả…
Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa 
Giê-xu sống lại như Đấng tể trị thế 
giới.
Đức Chúa Giê-Xu đã chiến thắng sự 
chết, hiện nay ban cho đời sống mới, 
và sẽ trở lại để phán xét.
"Trong sự thương xót lớn lao của 
Ngài, Chúa đã cho chúng ta được tái 
sinh với một hy vọng sống qua sự 
sống lại của Chúa Giê-xu từ kẻ chết." I 
Phê-rơ 1:3

Đức Chúa Trời chấp 
nhận sự chết của Chúa 
Giê-xu như là sự đền bồi 
toàn hảo cho tội lỗi của 
chúng ta, và Ngài đã 
khiến Chúa Giê-xu từ kẻ 
chết sống lại. Chúa 
Giê-xu, Đấng đã sống 

lại, hiện nay là Đấng mà loài người đã 
luôn luôn mong đợi: Đấng lãnh đạo 
thế giới của Đức Chúa Trời.
Lãnh đạo thế giới thay cho Đức Chúa 
Trời, Chúa Giê-xu cũng là Thẩm phán 
của thế giới. Kinh Thánh nói chắc rằng 
một ngày kia Ngài sẽ trở lại để ra lệnh 
cho tất cả chúng ta tường trình về các 
hành động của chúng ta.
Trong khi chờ đợi ngày ấy, Chúa 
Giê-xu ban tặng chúng ta đời sống 
mới - cả hiện tại và mãi mãi. Giờ đây, 
những tội lỗi của chúng ta có thể được 
tha thứ bởi sự chết của Ngài. Chúng ta 

có thể khởi đầu lại mối quan hệ mới 
với Đức Chúa Trời, không còn là kẻ 
chống nghịch Ngài nhưng là bạn hữu 
Ngài. Trong cuộc đời mới này, chính 
Đức Chúa Trời đến để sống trong 
chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Chúng 
ta có thể kinh nghiệm niềm vui trong 
mối quan hệ tươi mới với Đức Chúa 
Trời.
Hơn nữa, khi chúng ta được tha thứ 
nhờ sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta 
có thể chắc chắn rằng khi Ngài trở lại 
để phán xét, chúng ta sẽ được Ngài 
chấp nhận. Chúa Giê-xu, Đấng đã 
sống lại sẽ ban cho chúng ta sự sống 
đời đời, không phải vì chúng ta giành 
được sự sống ấy, nhưng vì Ngài đã 
chết thay cho chúng ta.
Thế thì, bây giờ chúng ta phải làm gì? 
Chúng ta phải lựa một trong hai lối 
sống.
Bây giờ chúng ta phải làm gì?
"Ai tin Con thì được sự sống vĩnh 
phúc; ai không tin không chịu vâng 
phục Con thì chẳng được sự sống 
đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức 
Chúa Trời vẫn trên người đó." Giăng 
3:36
      Hai Lối Sống
A. Lối của chúng ta:
• Chối bỏ Đấng Cai Trị, là Đức Chúa Trời
• Cố gắng sống một cuộc đời theo ý 
riêng
Kết quả:
• Bị kết tội bởi Đức Chúa Trời
• Đối diện sự chết và sự phán xét
B. Lối mới của Đức Chúa Trời:
• Vâng phục Chúa Giê-su là Đấng cai 
trị
• Tin vào sự chết và sự sống lại của 
Chúa Giê-xu.
Kết quả:
• Được Đức Chúa Trời tha thứ

• Được ban cho sự sống đời đời.
Chúng ta có thể tiếp tục nổi loạn 
chống nghịch Đức Chúa Trời và cố 
gắng sống cuộc đời theo ý riêng mà 
không có Ngài. Tiếc rằng 
đây là cách sống mà nhiều 
người khăng khăng chọn 
lấy.
Hậu quả cuối cùng là Đức 
Chúa Trời cho chúng ta thứ 
chúng ta xin và đáng được. 
Đức Chúa Trời kết án 
chúng ta vì chúng ta chối 
bỏ quyền điều khiển hợp 
pháp của Ngài trên cuộc đời chúng ta. 
Chúng ta không phải chỉ nhận chịu 
những hậu quả hỗn loạn từ sự chối bỏ 
Ngài trong hiện tại trên thế gian này, 
nhưng còn phải đối diện tương lai 
kinh khiếp bị xa cách Đức Chúa Trời 
đời đời, không có sự sống, tình yêu 
thương hay là mối liên hệ với Ngài.
Đối với những người đã nhận ra tình 
trạng vô vọng, thì có một con đường 
sống. Nếu chúng ta trở lại với Đức 
Chúa Trời và cầu xin sự thương xót 
của Ngài, tin cậy sự chết và sự sống lại 
của Chúa Giê-xu, thì mọi sự thay đổi.
Trước hết, Đức Chúa Trời làm trong 
sạch cuộc đời ô uế của chúng ta. Ngài 
chấp nhận sự chết của Chúa Giê-xu là 
sự thay thế cho những tội lỗi chúng 
ta, tha thứ chúng ta một cách hào 
phóng trọn vẹn. Sau đó, Ngài ban Đức 
Thánh Linh vào lòng chúng ta và cho 
chúng ta đời sống mới vượt khỏi sự 
chết mà đến sự sống đời đời. Chúng 
ta không phải là những kẻ nổi loạn 
nữa, mà là thành viên trong gia đình 
của chính Đức Chúa Trời, được nhận 
làm con trai, con gái Ngài. Giờ đây, 
chúng ta được sống với Chúa Giê-xu, 
là Đấng chủ tể của chúng ta.

Hai lối sống hoàn toàn khác biệt này 
vừa được trình bày cho bạn, là các độc 
giả. Và đặt trước mặt bạn sự lựa chọn.
Bạn muốn sống theo lối nào?

Câu hỏi đầu tiên mà bạn 
phải tự hỏi, đó là:
"Tôi muốn sống lối sống 
nào?"
Nếu bạn trả lời câu hỏi 
trên như: "lối sống riêng 
của mình", thì có lẽ bạn 
chưa tin hoặc một vài 
hoặc tất cả của sự kiện 
chúng tôi đã đưa ra cho 

bạn biết.
Có lẽ bạn chưa tin rằng Đức Chúa Trời 
sẽ xét đoán kẻ nổi loạn, hay là chưa tin 
rằng bạn thật sự là một kẻ nổi loạn. 
Nếu là như vậy thì xin bạn hãy suy 
nghĩ một cách cẩn thận. Bạn nên 
nghiên cứu các điều đã trình bày ở 
đây bởi vì nếu các điều này là sự thật 
thì hậu quả là một là sống; hai là chết.
Có lẽ bạn nên tìm một cuốn Kinh 
Thánh (Bản Hiện đại) và tự đọc. Phúc 
Âm Mác là một sách tốt cho bạn khởi 
sự đọc. Hay là bạn nói chuyện với một 
người bạn Cơ đốc, hoặc liên lạc với 
nhà xuất bản của sách nhỏ này để xin 
thêm thông tin.
Nhưng nếu bạn biết mình là một kẻ 
nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa 
Trời và bạn muốn sống lối sống của 
Ngài thì câu hỏi rõ ràng là, "Tôi có thể 
làm gì về việc này?"
1. Cầu nguyện với Chúa
Điều thứ nhất bạn cần làm là cầu 
nguyện với Đức Chúa Trời. Bạn cần 
xưng nhận trước mặt Ngài rằng bạn 
đã từng nổi loạn chống nghịch Ngài, 
rằng bạn xứng đáng phải chịu hình 
phạt, và bạn đang xin Chúa thương 
xót dựa vào căn cứ trên cái chết của 

Chúa Giê-xu chết thay cho bạn. Bạn 
cũng cần phải xin Ngài giúp cho bạn 
được Ngài thay đổi từ một kẻ nổi loạn 
trở thành một người sống với Chúa 
Giê-xu làm Đấng cai trị của chính 
mình.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa,
Con biết rằng con không đáng được 
Ngài chấp nhận. Con không đáng 
nhận được sự ban cho sự sống đời đời 
của Ngài. Con có tội vì đã nổi loạn 
chống nghịch Ngài và đã phớt lờ Ngài. 
Con cần Ngài tha thứ cho con.
Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã sai Con 
Ngài chịu chết thay cho con để con 
được tha tội. Cảm ơn Ngài vì Chúa 
Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại để ban đời 
sống mới cho con.
Xin Chúa tha tội con và thay đổi con để 
con có thể sống với Chúa Giê-xu, là 
Đấng cai trị (làm chủ cuộc đời) con.
Nhân danh của Chúa Giê-xu, Amen
Bước thứ nhất là cầu nguyện như thế.
2. Quy Phục Chúa Giê-xu
Bước thứ hai khá hiển nhiên. Đã cầu 
nguyện như lời cầu nguyện trong 
trang trước, bạn muốn bắt đầu thực 
hành điều đó, tức là quy phục Chúa 
Giê-xu. Chắc chắn rằng có đủ mọi 
lãnh vực trong cuộc đời của bạn cần 
phải thay đổi.
Bạn nên bỏ những thói quen nổi loạn 
như tính tham lam, dễ nóng giận, 
tính ích kỷ v.v., và bắt đầu những thói 
quen mới mà làm Chúa đẹp lòng như 
rộng lượng, ân cần và tính kiên nhẫn.
Bước thứ hai này sẽ kéo dài cả cuộc 
đời còn lại của bạn, nhưng Ngài sẽ ở 
cùng bạn trọn cả con đường. Ngài sẽ 
liên tục nói với bạn qua Kinh Thánh. 
Ngài sẽ liên tục nghe bạn và giúp bạn 
khi nghe lời cầu nguyện của bạn. 

Ngài sẽ ban cho bạn năng quyền để 
sống theo ý muốn của Ngài qua Đức 
Thánh Linh, là Đấng đang sống trong 
lòng bạn. Và Ngài sẽ ban cho bạn 
những anh chị em trong Chúa để 
khích lệ bạn trên bước đường theo 
Ngài khi bạn gặp những tin hữu khác.
Vậy, bước thứ hai là quy phục Chúa 
Giê-xu và bắt đầu sống để Ngài làm 
Chủ cuộc đời của bạn.
3. Tiếp tục tin cậy
Điều gì thứ ba mà bạn phải làm cũng 
là một điều liên tục nữa. Bạn phải tiếp 
tục đặt niềm tin đúng chỗ. Chỉ vì 
Chúa Giê-xu mà thôi (tức là nhờ sự 
chết và sự sống lại của Ngài), mà bạn 
được tha thứ và được hòa thuận lại 
cùng Đức Chúa Trời.
Bạn sẽ cần tiếp tục trở lại với điều này, 
vì khi bạn bắt đầu nếp sống mới của 
Đức Chúa Trời, bạn sẽ còn thất bại và 
sẽ còn làm điều sai trật. Hêt thảy 
chúng ta đều như vậy.
Chúng ta thảy đều cần nhìn lại cái 
chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, 
là nguyên nhân duy nhất chúng ta 
được tha thứ. Chúng ta không bao 
giờ nên ngừng nương cậy vào Ngài, 
và chỉ vào Ngài mà thôi, là phương 
thức qua đó chúng ta được Ngài tha 
thứ và được ban tặng sự sống đời đời.
Nếu bạn biết rõ là bạn chưa làm theo 
những bước này, và bạn còn là kẻ nổi 
loạn chưa được tha thứ, thì bạn phải 
gấp làm một việc gì đó. Bạn đang ở 
tại ngã ba đường. Đây là sự lựa chọn 
mà hết thảy chúng ta đều phải đối 
diện. Chỉ có hai lối sống mà thôi!

Tài liệu từ : “Two ways to live – The 
choice we all face”
www.matthiasmedia.com.au

Con mong hát những lời tôn vinh Chúa
Ðể cho đời thêm những nốt nhạc vui 

Như mùa Xuân thêm hoa nở tiếng cười
Bao sắc thắm hoà chung lời giao hưởng 

Con mong lắm, Chúa ơi, những bài Thánh Ca cùng tâm tưởng
Ðược vang xa lan rộng đến mọi đường

Mong yêu thương hòa nhịp khắp muôn phương 
Như mắc xích hiệp lòng trong ơn phước

Con mong lắm viết bài thơ mơ ước
Xin cuộc đời chuyển bước kiếm yêu thương
Cho sầu vương không còn nặng đêm trường

Giọt nước mắt reo vui, 
Cho bao người lạc hướng,

Biết quay về, tìm lại Đấng tình thương
Con mong lắm, Chúa ơi, những linh hồn chưa nhận hưởng

Cùng chúng con đón nhận lại thiên đường
Cùng chúng con biết tìm lại thiên trường

Dầu thật hẹp khó vươn 
Luôn mạnh bước, ngước nhìn Giê-xu phía trước

Con mong nói những điều con nhận được
Ðể cho đời cùng nhận phước thiên thu

Ðể cuộc đời cùng tiếp nhận Giê-xu 
Ơn cứu rỗi một tình yêu hiện hữu

Con mong lắm, Chúa ơi, trọn đời con theo Chúa
Mang yêu thương trao đổi lấy ưu phiền.

Con mong lắm, lạy Ðức Chúa Giê-xu, xin hãy đến
Trở lại thật nhanh, như chớp sáng mọi miền

Con mong lắm, Chúa ơi, ngày Chúa Giê-xu ngự đến
Nhóm lại các con, thiên sứ hát vang rền.

 CON MONG LẮM !

TNTM
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Sứ điệp trọng tâm của Cơ Đốc Giáo 
rất đơn giản, có thể tóm tắt trong vài 
trang. Đó là sứ điệp từ Kinh Thánh về 
Đức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa 
Giê-xu.
Đây cũng là sứ điệp về cuộc sống và 
cái chết, và về sự lựa chọn mà tất cả 
chúng ta đều phải đối diện.
Toàn bộ sứ điệp bắt đầu với Đấng Tạo 
Hóa yêu thương...

Đức Chúa Trời là Đấng 
Tạo Hóa, Ngài yêu 
thương thế giới.
Chúa đã tạo nên trái 
đất.
Chúa đã tạo nên chúng 
ta để cai quản trái đất 
dưới sự lãnh đạo của 
Ngài.

"Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của 
chúng con, Chúa xứng đáng nhận 
vinh quang, danh dự và quyền năng, 
vì Chúa đã sáng tạo vạn vật, do ý chỉ 
của Chúa mà vạn vật được tạo nên 
và hiện hữu." Khải Huyền 4:11
Sứ điệp Cơ Đốc Giáo trước nhất nói về 
Đức Chúa Trời, Đấng tể trị cả thế giới. 
Ngài là Đấng Lãnh đạo Tối cao, là Vua 
của cả vũ trụ, là Thượng Đế Toàn 
năng. Tuy nhiên, không giống như 
các lãnh tụ thuộc về trần gian, Đức 
Chúa Trời luôn luôn làm điều tốt nhất 
cho con dân Ngài. Chúa là một vị Vua 
mà mọi người đều mong đợi.
Đức Chúa Trời cai trị thế giới vì Ngài 
đã tạo dựng thế giới. Giống như 
người thợ gốm với đất sét của mình, 
Đức Chúa Trời đã tạo thành thế giới 
với hình thể và những chi tiết hoàn 
hảo đáng kinh ngạc theo ý muốn của 

Ngài. Đức 
Chúa trời đã 
sáng tạo thế 
giới và là chủ 
của thế giới.
Đức Chúa 
Trời cũng đã 
tạo dựng 
chúng ta. 
Chúa làm 
nên loài 
người gần 
giống như chính Ngài. Hơn nữa, Chúa 
giao cho chúng ta trách nhiệm cai 
quản, chăm sóc trái đất để vui hưởng 
vẻ đẹp và mọi điều tốt lành mà Chúa 
đã sáng tạo nên. Chúa chỉ định loài 
người làm giám sát và quản trị trái 
đất, nhưng luôn luôn phải ở dưới 
năng quyền của Chúa, trong sự tôn 
kính và vâng theo sự hướng dẫn của 
Ngài.
Bạn có thể thấy những điều này được 
minh họa bằng bức hình ở trên. Đức 
Chúa Trời là Đấng tể trị (biểu tượng là 
vương miện), con người được Chúa 
sáng tạo để sống và cai quản thế giới 
dưới thẩm quyền yêu thương của 
Ngài.
Có lẽ điều này nghe thì khá lý tưởng. 
Chúa ở trên trời, con người quản trị 
trái đất theo những hướng dẫn của 
Chúa, và mọi sự đều tốt đẹp với thế 
giới này. Thế nhưng, rõ ràng là mọi sự 
lại không đúng như vậy - với con 
người hoặc với thế giới.
Tuy nhiên, thế giới hiện nay có như 
thế không?
Chúng ta thảy đều đã chối bỏ ĐấngTể 
Trị, là Đức Chúa Trời, bằng cách cố 

gắng sống 
cuộc đời 
theo cách 
riêng của 
mình, một 
cuộc đời 
không có 
Chúa. 
N h ư n g 
chúng ta đã 
thất bại 
trong việc 

quản trị chính bản thân mình, cả xã 
hội lẫn thế giới.
"Chẳng có ai công chính cả, dù một 
người cũng không. Chẳng có ai hiểu 
biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa 
Trời; tất cả đều lầm lạc." Rô-ma 
3:10-12

Sự thật đáng 
buồn là, từ buổi 
ban đầu, mọi 
người ở mọi nơi 
đều đã chối bỏ 
Chúa bằng cách 
làm mọi việc theo 

đường lối riêng của mình. Chúng ta 
thảy đều làm như vậy. Chúng ta 
không thích người khác bảo chúng ta 
điều phải làm hoặc cách phải sống. Tệ 
nhất nếu người đó lại là Đức Chúa 
Trời. Và như vậy, chúng ta chống lại 
Ngài bằng nhiều hình thức khác 
nhau. Chúng ta phớt lờ Chúa và sống 
cuộc đời của riêng mình; hoặc chúng 
ta bất tuân những huấn thị của Chúa 
khi sống trong thế giới của Ngài; 
hoặc chúng ta chỉ tay vào mặt Chúa 
và nói rằng Ngài hãy đi khỏi chúng ta.
Dù làm theo cách nào, tất cả chúng ta 

đều là những người chống nghịch 
Chúa vì chúng ta đã không sống theo 
đường lối của Chúa. Chúng ta thích 
chiều theo những ước muốn riêng, 
hành xử mọi sự theo phương cách 
của chính chúng ta. Kinh Thánh gọi 
thái độ chống nghịch, tự cho mình có 
thẩm quyền này là "tội lỗi."
Vấn đề là, trong thái độ chối bỏ Chúa, 
chúng ta đã tạo nên một sự hỗn loạn, 
không những cho cuộc đời chúng ta 
mà còn cho xã hội và thế giới chúng 
ta nữa. Cả thế giới đầy dẫy những 
người có xu hướng làm những điều 
khiến họ thỏa mãn mà không theo 
cách thức của Chúa.
Chúng ta thảy đều hành động như 
những vị thần nhỏ, với vương miện 
của chính mình, và tranh  cạnh lẫn 
nhau. Hậu quả thật khốn khổ. Sự đau 
đớn và bất công mà chúng ta thấy 
xung quanh đều là hậu quả đương 
nhiên cho tội chống nghịch Chúa của 
chúng ta.
Vì chống nghịch Đức Chúa Trời, 
chúng ta đã khiến cho mọi sự trở nên 
hỗn loạn và tệ hại. Câu hỏi là: Đức 
Chúa Trời sẽ làm gì cho vấn đề này? 
Đức Chúa Trời sẽ làm gì đối với sự 
chống nghịch này?
Đức Chúa Trời sẽ không để cho 
chúng ta nổi loạn mãi mãi.
Hình phạt của Chúa đối với tội chống 

nghịch là sự chết và 
bị phán xét.
"Loài người bị định 
phải chết một lần, 
sau đó phải chịu xét 
đoán." 
Hê-bơ-rơ 9:27

Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến 
loài người và Ngài xem xét cách 
nghiêm túc sự chống nghịch của 
chúng ta. Ngài xem trọng và ra lệnh 
cho chúng ta phải tường trình về các 
hành động, cách đối xử quá xấu xa mà 
chúng ta đối với Ngài cũng như với 
người khác. Nói cách khác, Đức Chúa 
Trời sẽ không để cho sự chống trả 
Ngài cứ tiếp diễn mãi.
Sự kết án của Đức Chúa Trời trên 
chúng ta là hoàn toàn công chính vì 
Ngài cho chúng ta nhận lãnh chính 
xác điều chúng ta xin Ngài. Trong khi 
loạn nghịch chống Chúa, chúng ta 
đang nói với Ngài rằng, "Chúa đi đi! 
Con không muốn Ngài bảo con việc gì 
con phải làm. Để con một mình đi!" Và 
đây chính là điều Đức Chúa Trời làm. 
Hình phạt Ngài cho những kẻ chống 
lại là lìa khỏi họ, tách rời họ ra khỏi 
chính mình Ngài... mãi mãi. Nhưng 
bởi vì Đức Chúa Trời là nguồn sự sống 
và mọi điều tốt lành, cho nên bị tách 
lìa khỏi Chúa cũng có nghĩa là sự chết 
và địa ngục. Sự trừng phạt của Đức 
Chúa Trời nghịch cùng kẻ nổi loạn ấy 
là sự chết mất đời đời không có Đức 
Chúa Trời.
Ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời 
là điều vô cùng khủng khiếp. Đó là 
viễn cảnh tất cả chúng ta phải đối 
diện, vì chúng ta tất cả đều phạm tội 
chống nghịch Ngài. 
Có đúng như vậy không? Có phải tất 
cả chúng ta đều bị định tội chết và 
diệt vong vĩnh viễn? Nếu không bởi 
sự can thiệp của Đức Chúa Trời, tất cả 
chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu hình 
phạt này.
Công lý của Đức Chúa Trời nghiêm 
khắc. Nhưng…
Vì tình yêu thương của Ngài, Đức 

Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế 
giới: Đức Chúa Giê-Xu Christ, là người.
Đức Chúa Giê-Xu đã luôn luôn sống 
dưới sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời.
Và bây giờ bởi chết thay cho chúng ta, 
Ngài đã chịu hình phạt thế cho chúng 
ta và đem lại sự tha thứ.
"Đấng Christ đã chết cho tội lỗi một 
lần đầy đủ, Đấng công chính thay 
cho người không công chính, để đem 
anh chị em đến với Đức Chúa Trời." 
1 Phê-rơ 3:18

Vì tình yêu thương vĩ 
đại và sự khoan hồng 
của Đức Chúa Trời, 
Ngài đã không để mặc 
chúng ta nhận chịu 
hậu quả của sự chống 
nghịch ngu xuẩn. Đức 
Chúa Trời đã hành 

động để cứu chúng ta. Ngài đã sai 
Con thánh Ngài đến trong thế giới 
của chúng ta để trở thành một con 
người - Giê-xu, người Na-xa-rét.
Khác với chúng ta, Chúa Giê-xu đã 
không chống nghịch với Đức Chúa 
Trời. Ngài đã luôn luôn vâng theo sự 
lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Ngài luôn 
luôn làm điều Đức Chúa Trời phán 
bảo, và vì vậy Ngài không đáng phải 
chịu chết hay chịu bất cứ hình phạt 
nào. Thế nhưng, Ngài thật đã chịu 
chết. Tuy rằng Ngài có năng quyền 
của Đức Chúa Trời để chữa lành người 
bệnh, đi bộ trên mặt biển, và ngay cả 
khiến kẻ chết sống lại, nhưng Chúa 
Giê-Xu đã chấp nhận bị hành hình 
trên cây thập tự. Tại sao như vậy?
Kinh Thánh công bố tin tức rất vui 
mừng, rằng Chúa Giê-xu đã chết thế 
cho những kẻ nổi loạn giống như 
chúng ta. Chúa Giê-Xu đã đền trả món 
nợ của chúng ta với Đức Chúa Trời bởi 

chết thay trong địa vị của chúng ta. 
Ngài đã thỏa đáp trọn vẹn mọi điều 
kiện về sự công chính của Đức Chúa 
Trời bởi sự chết của Ngài để sự tha thứ 
có thể có hiệu lực cho chúng ta.
Quả thật chúng ta không đáng được 
Chúa tha thứ như thế. Đây chính là 
một quà tặng hào phóng trọn vẹn 
ngay từ ban đầu.
Nhưng điều đó chưa phải là tất cả…
Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa 
Giê-xu sống lại như Đấng tể trị thế 
giới.
Đức Chúa Giê-Xu đã chiến thắng sự 
chết, hiện nay ban cho đời sống mới, 
và sẽ trở lại để phán xét.
"Trong sự thương xót lớn lao của 
Ngài, Chúa đã cho chúng ta được tái 
sinh với một hy vọng sống qua sự 
sống lại của Chúa Giê-xu từ kẻ chết." I 
Phê-rơ 1:3

Đức Chúa Trời chấp 
nhận sự chết của Chúa 
Giê-xu như là sự đền bồi 
toàn hảo cho tội lỗi của 
chúng ta, và Ngài đã 
khiến Chúa Giê-xu từ kẻ 
chết sống lại. Chúa 
Giê-xu, Đấng đã sống 

lại, hiện nay là Đấng mà loài người đã 
luôn luôn mong đợi: Đấng lãnh đạo 
thế giới của Đức Chúa Trời.
Lãnh đạo thế giới thay cho Đức Chúa 
Trời, Chúa Giê-xu cũng là Thẩm phán 
của thế giới. Kinh Thánh nói chắc rằng 
một ngày kia Ngài sẽ trở lại để ra lệnh 
cho tất cả chúng ta tường trình về các 
hành động của chúng ta.
Trong khi chờ đợi ngày ấy, Chúa 
Giê-xu ban tặng chúng ta đời sống 
mới - cả hiện tại và mãi mãi. Giờ đây, 
những tội lỗi của chúng ta có thể được 
tha thứ bởi sự chết của Ngài. Chúng ta 

có thể khởi đầu lại mối quan hệ mới 
với Đức Chúa Trời, không còn là kẻ 
chống nghịch Ngài nhưng là bạn hữu 
Ngài. Trong cuộc đời mới này, chính 
Đức Chúa Trời đến để sống trong 
chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Chúng 
ta có thể kinh nghiệm niềm vui trong 
mối quan hệ tươi mới với Đức Chúa 
Trời.
Hơn nữa, khi chúng ta được tha thứ 
nhờ sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta 
có thể chắc chắn rằng khi Ngài trở lại 
để phán xét, chúng ta sẽ được Ngài 
chấp nhận. Chúa Giê-xu, Đấng đã 
sống lại sẽ ban cho chúng ta sự sống 
đời đời, không phải vì chúng ta giành 
được sự sống ấy, nhưng vì Ngài đã 
chết thay cho chúng ta.
Thế thì, bây giờ chúng ta phải làm gì? 
Chúng ta phải lựa một trong hai lối 
sống.
Bây giờ chúng ta phải làm gì?
"Ai tin Con thì được sự sống vĩnh 
phúc; ai không tin không chịu vâng 
phục Con thì chẳng được sự sống 
đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức 
Chúa Trời vẫn trên người đó." Giăng 
3:36
      Hai Lối Sống
A. Lối của chúng ta:
• Chối bỏ Đấng Cai Trị, là Đức Chúa Trời
• Cố gắng sống một cuộc đời theo ý 
riêng
Kết quả:
• Bị kết tội bởi Đức Chúa Trời
• Đối diện sự chết và sự phán xét
B. Lối mới của Đức Chúa Trời:
• Vâng phục Chúa Giê-su là Đấng cai 
trị
• Tin vào sự chết và sự sống lại của 
Chúa Giê-xu.
Kết quả:
• Được Đức Chúa Trời tha thứ

• Được ban cho sự sống đời đời.
Chúng ta có thể tiếp tục nổi loạn 
chống nghịch Đức Chúa Trời và cố 
gắng sống cuộc đời theo ý riêng mà 
không có Ngài. Tiếc rằng 
đây là cách sống mà nhiều 
người khăng khăng chọn 
lấy.
Hậu quả cuối cùng là Đức 
Chúa Trời cho chúng ta thứ 
chúng ta xin và đáng được. 
Đức Chúa Trời kết án 
chúng ta vì chúng ta chối 
bỏ quyền điều khiển hợp 
pháp của Ngài trên cuộc đời chúng ta. 
Chúng ta không phải chỉ nhận chịu 
những hậu quả hỗn loạn từ sự chối bỏ 
Ngài trong hiện tại trên thế gian này, 
nhưng còn phải đối diện tương lai 
kinh khiếp bị xa cách Đức Chúa Trời 
đời đời, không có sự sống, tình yêu 
thương hay là mối liên hệ với Ngài.
Đối với những người đã nhận ra tình 
trạng vô vọng, thì có một con đường 
sống. Nếu chúng ta trở lại với Đức 
Chúa Trời và cầu xin sự thương xót 
của Ngài, tin cậy sự chết và sự sống lại 
của Chúa Giê-xu, thì mọi sự thay đổi.
Trước hết, Đức Chúa Trời làm trong 
sạch cuộc đời ô uế của chúng ta. Ngài 
chấp nhận sự chết của Chúa Giê-xu là 
sự thay thế cho những tội lỗi chúng 
ta, tha thứ chúng ta một cách hào 
phóng trọn vẹn. Sau đó, Ngài ban Đức 
Thánh Linh vào lòng chúng ta và cho 
chúng ta đời sống mới vượt khỏi sự 
chết mà đến sự sống đời đời. Chúng 
ta không phải là những kẻ nổi loạn 
nữa, mà là thành viên trong gia đình 
của chính Đức Chúa Trời, được nhận 
làm con trai, con gái Ngài. Giờ đây, 
chúng ta được sống với Chúa Giê-xu, 
là Đấng chủ tể của chúng ta.

Hai lối sống hoàn toàn khác biệt này 
vừa được trình bày cho bạn, là các độc 
giả. Và đặt trước mặt bạn sự lựa chọn.
Bạn muốn sống theo lối nào?

Câu hỏi đầu tiên mà bạn 
phải tự hỏi, đó là:
"Tôi muốn sống lối sống 
nào?"
Nếu bạn trả lời câu hỏi 
trên như: "lối sống riêng 
của mình", thì có lẽ bạn 
chưa tin hoặc một vài 
hoặc tất cả của sự kiện 
chúng tôi đã đưa ra cho 

bạn biết.
Có lẽ bạn chưa tin rằng Đức Chúa Trời 
sẽ xét đoán kẻ nổi loạn, hay là chưa tin 
rằng bạn thật sự là một kẻ nổi loạn. 
Nếu là như vậy thì xin bạn hãy suy 
nghĩ một cách cẩn thận. Bạn nên 
nghiên cứu các điều đã trình bày ở 
đây bởi vì nếu các điều này là sự thật 
thì hậu quả là một là sống; hai là chết.
Có lẽ bạn nên tìm một cuốn Kinh 
Thánh (Bản Hiện đại) và tự đọc. Phúc 
Âm Mác là một sách tốt cho bạn khởi 
sự đọc. Hay là bạn nói chuyện với một 
người bạn Cơ đốc, hoặc liên lạc với 
nhà xuất bản của sách nhỏ này để xin 
thêm thông tin.
Nhưng nếu bạn biết mình là một kẻ 
nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa 
Trời và bạn muốn sống lối sống của 
Ngài thì câu hỏi rõ ràng là, "Tôi có thể 
làm gì về việc này?"
1. Cầu nguyện với Chúa
Điều thứ nhất bạn cần làm là cầu 
nguyện với Đức Chúa Trời. Bạn cần 
xưng nhận trước mặt Ngài rằng bạn 
đã từng nổi loạn chống nghịch Ngài, 
rằng bạn xứng đáng phải chịu hình 
phạt, và bạn đang xin Chúa thương 
xót dựa vào căn cứ trên cái chết của 

Chúa Giê-xu chết thay cho bạn. Bạn 
cũng cần phải xin Ngài giúp cho bạn 
được Ngài thay đổi từ một kẻ nổi loạn 
trở thành một người sống với Chúa 
Giê-xu làm Đấng cai trị của chính 
mình.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa,
Con biết rằng con không đáng được 
Ngài chấp nhận. Con không đáng 
nhận được sự ban cho sự sống đời đời 
của Ngài. Con có tội vì đã nổi loạn 
chống nghịch Ngài và đã phớt lờ Ngài. 
Con cần Ngài tha thứ cho con.
Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã sai Con 
Ngài chịu chết thay cho con để con 
được tha tội. Cảm ơn Ngài vì Chúa 
Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại để ban đời 
sống mới cho con.
Xin Chúa tha tội con và thay đổi con để 
con có thể sống với Chúa Giê-xu, là 
Đấng cai trị (làm chủ cuộc đời) con.
Nhân danh của Chúa Giê-xu, Amen
Bước thứ nhất là cầu nguyện như thế.
2. Quy Phục Chúa Giê-xu
Bước thứ hai khá hiển nhiên. Đã cầu 
nguyện như lời cầu nguyện trong 
trang trước, bạn muốn bắt đầu thực 
hành điều đó, tức là quy phục Chúa 
Giê-xu. Chắc chắn rằng có đủ mọi 
lãnh vực trong cuộc đời của bạn cần 
phải thay đổi.
Bạn nên bỏ những thói quen nổi loạn 
như tính tham lam, dễ nóng giận, 
tính ích kỷ v.v., và bắt đầu những thói 
quen mới mà làm Chúa đẹp lòng như 
rộng lượng, ân cần và tính kiên nhẫn.
Bước thứ hai này sẽ kéo dài cả cuộc 
đời còn lại của bạn, nhưng Ngài sẽ ở 
cùng bạn trọn cả con đường. Ngài sẽ 
liên tục nói với bạn qua Kinh Thánh. 
Ngài sẽ liên tục nghe bạn và giúp bạn 
khi nghe lời cầu nguyện của bạn. 

Ngài sẽ ban cho bạn năng quyền để 
sống theo ý muốn của Ngài qua Đức 
Thánh Linh, là Đấng đang sống trong 
lòng bạn. Và Ngài sẽ ban cho bạn 
những anh chị em trong Chúa để 
khích lệ bạn trên bước đường theo 
Ngài khi bạn gặp những tin hữu khác.
Vậy, bước thứ hai là quy phục Chúa 
Giê-xu và bắt đầu sống để Ngài làm 
Chủ cuộc đời của bạn.
3. Tiếp tục tin cậy
Điều gì thứ ba mà bạn phải làm cũng 
là một điều liên tục nữa. Bạn phải tiếp 
tục đặt niềm tin đúng chỗ. Chỉ vì 
Chúa Giê-xu mà thôi (tức là nhờ sự 
chết và sự sống lại của Ngài), mà bạn 
được tha thứ và được hòa thuận lại 
cùng Đức Chúa Trời.
Bạn sẽ cần tiếp tục trở lại với điều này, 
vì khi bạn bắt đầu nếp sống mới của 
Đức Chúa Trời, bạn sẽ còn thất bại và 
sẽ còn làm điều sai trật. Hêt thảy 
chúng ta đều như vậy.
Chúng ta thảy đều cần nhìn lại cái 
chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, 
là nguyên nhân duy nhất chúng ta 
được tha thứ. Chúng ta không bao 
giờ nên ngừng nương cậy vào Ngài, 
và chỉ vào Ngài mà thôi, là phương 
thức qua đó chúng ta được Ngài tha 
thứ và được ban tặng sự sống đời đời.
Nếu bạn biết rõ là bạn chưa làm theo 
những bước này, và bạn còn là kẻ nổi 
loạn chưa được tha thứ, thì bạn phải 
gấp làm một việc gì đó. Bạn đang ở 
tại ngã ba đường. Đây là sự lựa chọn 
mà hết thảy chúng ta đều phải đối 
diện. Chỉ có hai lối sống mà thôi!

Tài liệu từ : “Two ways to live – The 
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Gần đây nhà Vật lý nổi 
tiếng của Anh Quốc 
Stephen Hawking 
trong quyển “The 
Grand Design” (Kế 
hoạch Vĩ  Đại) mới xuất 
bản năm 2010 viết 
rằng vũ trụ không cần 
Đấng Sáng tạo, vì vật 
chất tự nhiên theo quy 
luật của thiên nhiên 
gom góp lại mà tạo thành, vì sáng tạo 
có nghĩa là tạo một vật từ chỗ không 
có gì. Lời tuyên bố của Hawking 
khiến nhiều người hoang mang.
Thật ra quan niệm của Stephen 
Hawking không có gì mới, vì trước 
đây trong quyển sách nổi tiếng của 
ông do nhà Bantam Dell xuất bản 
năm 1988 tựa đề A Brief History of 
Time (Lịch sử vắn tắt của thời gian), 
Hawking đã tỏ ra hoài nghi về việc 
Thượng Đế tạo thành vũ trụ.
Chúng ta không cần phải tranh luận 
với Hawking về niềm tin của ông về 
vũ trụ vô tri giác. Chỉ tiếc một điều 
Hawking không hề đả động đến 
nguồn gốc sinh vật trên trái đất nầy. 
Tới bây giờ khoa học vẫn chưa trả lời 
được các câu hỏi sau:
1)   Sinh vật hay sự sống từ đâu mà ra? 
Có phải sự sống đột nhiên xuất hiện 
không?
2)   Nếu sự sống tự nhiên xuất hiện thì 
tại sao nó không xuất hiện trên bất cứ 
hành tinh nào khác trong thái dương 
hệ hay trong dải ngân hà, nơi tập họp 
của hàng tỉ ngôi sao trong đó  nhiều 
cái có cấu trúc giống y quả đất?
3)   Cái gì tạo ra hàng triệu chủng loại 

khác nhau trên quả địa 
cầu nầy?
4)   Sự chết của sinh vật 
hay loài người có phải 
là điểm kết thúc 
không?
Nhà khoa học thiên 
văn  Robert Jastrow 
của Cơ Quan Không 
Gian Hoa-kỳ (NASA) 
trong quyển Journey 

to the Stars (Hành trình đến các ngôi 
sao) do nhà xuất bản Bantam, Nữu 
Ước, ấn hành năm 1989, trang 119 
viết rằng “Đến giờ nầy khoa học chưa 
tạo ra được sự sống từ vật thể.” Khoa 
học có thể tạo ra một quả trứng gà, 
có vỏ, có tròng đỏ, tròng trắng giống 
y như trứng thật về mặt hóa chất, 
nhưng khoa học không thể đưa vào 
quả trứng ấy một mầm sống để có 
thể ấp và nở ra con. Nói chung khoa 
học chưa thể tạo ra sự sống từ vật thể 
vô tri vô giác được. Nhưng đó chính là  
phương cách Thượng Đế tạo dựng 
con người qua lời Thánh Kinh ghi lại 
trong sách Sáng thế chương 2 câu 7: 
“Thượng Đế lấy bụi đất tạo nên con 
người. Ngài thổi hơi thở vào lỗ mũi, 
thì con người trở thành người sống.” 
(Bản Phổ thông)
Bây giờ, chúng ta hãy quan sát một 
vài hiện tượng lạ lùng sau đây trong 
thiên nhiên mà khoa học hiện đang 
lắc đầu không hiểu nổi:
1.    Hành trình của loại cá mòi đỏ (Red 
salmon): Loại cá nầy sinh trưởng ở 
các ao nước ngọt thuộc vùng thượng 
lưu sông Columbia ở tiểu bang 
Washington, Hoa-kỳ. Sau khi nở ra 

khỏi trứng thì chúng theo dòng sông đi 
ra biển và sống ở nước mặn cho đến 
khi trưởng thành vài năm sau. Vùng 
biển mà loại cá nầy sinh sống cách nơi 
sinh trưởng của chúng đến mấy ngàn 
dặm. Khi lớn lên và sẵn sàng sinh đẻ thì 
chúng bơi ngược trở về nơi sinh ra. 
Trong cuộc hành trình trở về sinh quán 
nhiều khi chúng phải chống lại với 
ghềnh thác (vì bơi ngược dòng) hay 
nhảy qua chướng ngại vật như đập 
nước do con người tạo ra. Bằng mọi giá 
chúng phải trở lại nơi sinh ra để đẻ 
trứng rồi chết. Điều lạ là mặc dù có vô 
số ao và vũng, nhưng mỗi con đều trở 
về đúng ngay nơi ao hay vũng nó sinh 
ra. Khoa học không trả lời được là làm 
cách nào chúng biết đường trở về 
đúng nơi sinh đẻ? Động lực nào thúc 
đẩy chúng cố gắng bơi về sinh quán 
của chúng?
2.  Hành trình của loài lươn (Eel). Trái với 
loài cá mòi đỏ là loài sinh ra ở nước 
ngọt và lớn lên ở nước mặn, loài lươn 
sinh trưởng ở nước mặn và lớn lên ở 
nước ngọt. Có hai loại lươn. Một loại 
sống ở Bắc Mỹ, và một loại sống ở Âu 
Châu. Đến kỳ sinh đẻ cả hai loại đều bơi 
về vùng biển Rong Đuôi Ngựa 
(Sargasso Sea) ở giữa Đại tây dương. 
Chúng đẻ trứng ở đó rồi qua đời. Các 
con lươn con mới nở bơi trở về quê 
quán của cha mẹ chúng, hoặc ở Mỹ 
châu, hay ở Âu châu. Không một con 
lươn Âu châu nào bơi về Mỹ châu, và 
cũng không có một con lươn Mỹ châu 
nào bơi lạc về Âu-châu. Đó là điểm kỳ lạ 
thứ nhất. Điểm kỳ lạ thứ nhì là làm sao 
các con lươn con mới nở biết đường 
bơi về quê quán cha mẹ chúng cách 
nơi sinh trưởng của chúng hơn 4.000 
cây số? Khoa học không trả lời được.
3. Cuộc di cư của loài chim (Bird 

Migration)  Ở Mỹ và Âu-châu vào mùa 
thu người ta thấy hàng ngàn hàng triệu 
con chim bay về vùng ấm áp để sinh 
sống hoặc đẻ trứng làm tổ. Việc di cư 
của loài chim là một điều làm khoa học 
rất bối rối, vì nhiều loại chim như chim 
yến Bắc cực (Arctic Tern) di cư xuống 
Nam Cực cách nơi chúng ở hơn nửa 
vòng trái đất tức khoảng 22,000 cây số. 
Hầu hết các loài chim di cư bay xa ít 
nhất vài ngàn cây số. Chẳng hạn  từ Bắc 
Mỹ xuống Nam Mỹ, từ Âu-châu sang 
Phi-châu... Làm thế nào mà  chúng bay 
đúng hướng để đến đích mà không có 
địa bàn hay dụng cụ không hành 
(navigation aids) là điều mà khoa học 
chưa giải thích nổi. Có khi chúng bay 
một mạch băng qua đại dương bát 
ngát vài ngàn cây số chẳng có địa hình 
địa vật gì để làm chuẩn. Một vài nhà 
khoa học tin rằng loài chim định hướng 
theo ngôi sao lúc ban đêm hay theo 
mặt trời lúc ban ngày. Nhưng nếu gặp 
giông tố hoặc mây mù thì làm sao dựa 
vào ngôi sao hay mặt trời? Thế mà 
chúng vẫn bay đến đúng đích. Một 
điểm kỳ diệu khác: Vài loài chim di cư 
đến vùng ấm áp ở Nam Bán Cầu để 
sinh đẻ, nuôi con lớn lên xong cha mẹ 
bay về trước, vài tuần sau các con chim 
non đủ lông cánh bay sau trở về đúng 
gốc của cha mẹ chúng mà không bị lạc, 
mặc dù chúng chưa hề bay con đường 
ấy bao giờ.
4.  Sự sinh trưởng của cá bạc (grunion) 
Ở vùng biển nam California và 
Mễ-tây-cơ phía Thái bình dương người 
ta thường hay ra xem mùa cá bạc sinh 
đẻ. Loài cá nầy tương tự như cá mòi, dài 
khoảng gần 2 tấc, sống ở biển khơi, 
nhưng đẻ trứng trên bờ biển. Chúng 
chờ đúng một lượn sóng cao nhất theo 
con trăng vào mùa hạ đẩy chúng lên 

cát, rồi hối hả dùng đuôi đào lỗ và đẻ 
trứng dưới cát xong chờ lượn sóng 
cao thứ nhì, sau đó mấy phút kéo 
chúng trở về biển. Nếu chúng hụt 
lượn sóng nầy thì xem như dãy chết 
trên cát. Khoảng hai tuần sau, một 
lượn sóng cao khác đến phủ lấp 
trứng khiến cá con nở ra trong tích 
tắc và được sóng kéo ra biển để bắt 
đầu sinh sống. Điểm lạ là lượn sóng 
cao nầy chỉ đến có một lần trong năm 
theo chu kỳ. Các chú cá con phải phá 
vỡ trứng, nở ra và trượt theo sóng 
trong vòng vài ba giây đồng hồ. Nếu 
chúng hụt lượn sóng nầy thì xem như 
không bao giờ nở, vì các lượn sóng 
sau không bao giờ lên cao đến chỗ có 
trứng. Trứng coi như bỏ. Điểm kỳ lạ là 
cá mẹ biết canh đúng lượn sóng cao 
để vào bờ đẻ trứng, và cá con biết 
đúng lượn sóng cao duy nhất sau đó 
2 tuần để nở ra và theo sóng ra biển. 
Cư dân California hay chờ mùa cá bạc 
sinh sản trên cát để bắt chúng.
Trên đây chỉ là một vài hiện tượng lạ 
trong số hàng ngàn hiện tượng kỳ 
diệu trong thiên nhiên mà khoa học 
chưa hiểu nổi. Chắc hẳn trong chúng 
ta không ai nghĩ rằng sở dĩ các loài 
sinh vật trên đây thực hiện được 
những kỳ công ngoài sức tưởng 
tượng của con người là do thiên 
nhiên tạo ra.
Đó là chúng ta chưa nói đến cấu trúc 
vô cùng phức tạp của cơ thể con 
người là loài được Thượng Đế xếp 
hàng đầu trong các loài thọ tạo của 
Ngài. Dùng thuyết ngẫu sinh hay tiến 
hóa cũng không thể nào giải thích 
được sự xuất hiện của con người trên 
trái đất nầy. Hiện tượng các tế bào 
phân hóa (cell division) sau khi thụ 
tinh để trở thành các bộ phận trong 

cơ thể, mỗi bộ phận mang một chức 
năng riêng biệt vẫn còn là một điều 
huyền bí đối với các nhà sinh vật học.
Tuy nhiên, đối với tín hữu Cơ Đốc thì 
việc tin tưởng vào một Đấng Tạo Hóa 
siêu việt đã sắp xếp những điều kỳ 
diệu ấy không có gì lạ cả. Đứng trước 
những hiện tượng siêu nhiên đó, việc 
tin có một Thượng Đế dễ hơn là 
không tin.
Nếu bạn tin có Thượng Đế thì bạn 
hãy đặt mình dưới sự hướng dẫn của 
Ngài. Chính đời sống của bạn sẽ trở 
thành một hiện tượng kỳ diệu cho 
nhiều người. Lưu ý rằng điều kỳ diệu 
nhất của Cơ đốc giáo không phải ở 
những lễ nghi phiền toái, những giáo 
đường nguy nga, những tín hữu 
đông đảo mà là quyền năng thay đổi 
con người,  từ xấu ra tốt, từ ganh ghét 
hóa ra yêu thương, từ ích kỷ trở thành 
vị tha, từ tội nhân trở thành con của 
Thượng Đế đặng làm người hữu 
dụng cho xã hội. Vậy nếu bạn tin có 
Thượng Đế thì bạn hãy đến với Ngài 
bằng lời cầu nguyện chân thành và 
vắn tắt như sau:
      “Lạy Thượng Đế, con tin Ngài là 
Đấng tạo nên vũ trụ, sinh vật và tạo ra 
chính con. Lâu nay con đã hoài nghi 
về sự thực hữu của Ngài. Nay con tin 
có Ngài. Xin Ngài hãy tiếp nhận con 
làm con cái của Ngài và biến con trở 
nên người hữu dụng cho Ngài và cho 
xã hội. A-men.” 
Sau đó bạn có thể tiếp xúc với Mục sư 
Tin Lành gần nơi bạn ở, cho mục sư 
biết bạn đã trở thành tín hữu qua bài 
tham luận nầy. Mục sư sẽ rất vui giải 
thích thêm về cuộc sống mới trong 
Thượng Đế, Đấng tạo ra vũ trụ và con 
người.

Giáo sư Phạm Quang Tâm
Dallas Theological Seminary
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Sứ điệp trọng tâm của Cơ Đốc Giáo 
rất đơn giản, có thể tóm tắt trong vài 
trang. Đó là sứ điệp từ Kinh Thánh về 
Đức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa 
Giê-xu.
Đây cũng là sứ điệp về cuộc sống và 
cái chết, và về sự lựa chọn mà tất cả 
chúng ta đều phải đối diện.
Toàn bộ sứ điệp bắt đầu với Đấng Tạo 
Hóa yêu thương...

Đức Chúa Trời là Đấng 
Tạo Hóa, Ngài yêu 
thương thế giới.
Chúa đã tạo nên trái 
đất.
Chúa đã tạo nên chúng 
ta để cai quản trái đất 
dưới sự lãnh đạo của 
Ngài.

"Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của 
chúng con, Chúa xứng đáng nhận 
vinh quang, danh dự và quyền năng, 
vì Chúa đã sáng tạo vạn vật, do ý chỉ 
của Chúa mà vạn vật được tạo nên 
và hiện hữu." Khải Huyền 4:11
Sứ điệp Cơ Đốc Giáo trước nhất nói về 
Đức Chúa Trời, Đấng tể trị cả thế giới. 
Ngài là Đấng Lãnh đạo Tối cao, là Vua 
của cả vũ trụ, là Thượng Đế Toàn 
năng. Tuy nhiên, không giống như 
các lãnh tụ thuộc về trần gian, Đức 
Chúa Trời luôn luôn làm điều tốt nhất 
cho con dân Ngài. Chúa là một vị Vua 
mà mọi người đều mong đợi.
Đức Chúa Trời cai trị thế giới vì Ngài 
đã tạo dựng thế giới. Giống như 
người thợ gốm với đất sét của mình, 
Đức Chúa Trời đã tạo thành thế giới 
với hình thể và những chi tiết hoàn 
hảo đáng kinh ngạc theo ý muốn của 

Ngài. Đức 
Chúa trời đã 
sáng tạo thế 
giới và là chủ 
của thế giới.
Đức Chúa 
Trời cũng đã 
tạo dựng 
chúng ta. 
Chúa làm 
nên loài 
người gần 
giống như chính Ngài. Hơn nữa, Chúa 
giao cho chúng ta trách nhiệm cai 
quản, chăm sóc trái đất để vui hưởng 
vẻ đẹp và mọi điều tốt lành mà Chúa 
đã sáng tạo nên. Chúa chỉ định loài 
người làm giám sát và quản trị trái 
đất, nhưng luôn luôn phải ở dưới 
năng quyền của Chúa, trong sự tôn 
kính và vâng theo sự hướng dẫn của 
Ngài.
Bạn có thể thấy những điều này được 
minh họa bằng bức hình ở trên. Đức 
Chúa Trời là Đấng tể trị (biểu tượng là 
vương miện), con người được Chúa 
sáng tạo để sống và cai quản thế giới 
dưới thẩm quyền yêu thương của 
Ngài.
Có lẽ điều này nghe thì khá lý tưởng. 
Chúa ở trên trời, con người quản trị 
trái đất theo những hướng dẫn của 
Chúa, và mọi sự đều tốt đẹp với thế 
giới này. Thế nhưng, rõ ràng là mọi sự 
lại không đúng như vậy - với con 
người hoặc với thế giới.
Tuy nhiên, thế giới hiện nay có như 
thế không?
Chúng ta thảy đều đã chối bỏ ĐấngTể 
Trị, là Đức Chúa Trời, bằng cách cố 

gắng sống 
cuộc đời 
theo cách 
riêng của 
mình, một 
cuộc đời 
không có 
Chúa. 
N h ư n g 
chúng ta đã 
thất bại 
trong việc 

quản trị chính bản thân mình, cả xã 
hội lẫn thế giới.
"Chẳng có ai công chính cả, dù một 
người cũng không. Chẳng có ai hiểu 
biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa 
Trời; tất cả đều lầm lạc." Rô-ma 
3:10-12

Sự thật đáng 
buồn là, từ buổi 
ban đầu, mọi 
người ở mọi nơi 
đều đã chối bỏ 
Chúa bằng cách 
làm mọi việc theo 

đường lối riêng của mình. Chúng ta 
thảy đều làm như vậy. Chúng ta 
không thích người khác bảo chúng ta 
điều phải làm hoặc cách phải sống. Tệ 
nhất nếu người đó lại là Đức Chúa 
Trời. Và như vậy, chúng ta chống lại 
Ngài bằng nhiều hình thức khác 
nhau. Chúng ta phớt lờ Chúa và sống 
cuộc đời của riêng mình; hoặc chúng 
ta bất tuân những huấn thị của Chúa 
khi sống trong thế giới của Ngài; 
hoặc chúng ta chỉ tay vào mặt Chúa 
và nói rằng Ngài hãy đi khỏi chúng ta.
Dù làm theo cách nào, tất cả chúng ta 

đều là những người chống nghịch 
Chúa vì chúng ta đã không sống theo 
đường lối của Chúa. Chúng ta thích 
chiều theo những ước muốn riêng, 
hành xử mọi sự theo phương cách 
của chính chúng ta. Kinh Thánh gọi 
thái độ chống nghịch, tự cho mình có 
thẩm quyền này là "tội lỗi."
Vấn đề là, trong thái độ chối bỏ Chúa, 
chúng ta đã tạo nên một sự hỗn loạn, 
không những cho cuộc đời chúng ta 
mà còn cho xã hội và thế giới chúng 
ta nữa. Cả thế giới đầy dẫy những 
người có xu hướng làm những điều 
khiến họ thỏa mãn mà không theo 
cách thức của Chúa.
Chúng ta thảy đều hành động như 
những vị thần nhỏ, với vương miện 
của chính mình, và tranh  cạnh lẫn 
nhau. Hậu quả thật khốn khổ. Sự đau 
đớn và bất công mà chúng ta thấy 
xung quanh đều là hậu quả đương 
nhiên cho tội chống nghịch Chúa của 
chúng ta.
Vì chống nghịch Đức Chúa Trời, 
chúng ta đã khiến cho mọi sự trở nên 
hỗn loạn và tệ hại. Câu hỏi là: Đức 
Chúa Trời sẽ làm gì cho vấn đề này? 
Đức Chúa Trời sẽ làm gì đối với sự 
chống nghịch này?
Đức Chúa Trời sẽ không để cho 
chúng ta nổi loạn mãi mãi.
Hình phạt của Chúa đối với tội chống 

nghịch là sự chết và 
bị phán xét.
"Loài người bị định 
phải chết một lần, 
sau đó phải chịu xét 
đoán." 
Hê-bơ-rơ 9:27

Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến 
loài người và Ngài xem xét cách 
nghiêm túc sự chống nghịch của 
chúng ta. Ngài xem trọng và ra lệnh 
cho chúng ta phải tường trình về các 
hành động, cách đối xử quá xấu xa mà 
chúng ta đối với Ngài cũng như với 
người khác. Nói cách khác, Đức Chúa 
Trời sẽ không để cho sự chống trả 
Ngài cứ tiếp diễn mãi.
Sự kết án của Đức Chúa Trời trên 
chúng ta là hoàn toàn công chính vì 
Ngài cho chúng ta nhận lãnh chính 
xác điều chúng ta xin Ngài. Trong khi 
loạn nghịch chống Chúa, chúng ta 
đang nói với Ngài rằng, "Chúa đi đi! 
Con không muốn Ngài bảo con việc gì 
con phải làm. Để con một mình đi!" Và 
đây chính là điều Đức Chúa Trời làm. 
Hình phạt Ngài cho những kẻ chống 
lại là lìa khỏi họ, tách rời họ ra khỏi 
chính mình Ngài... mãi mãi. Nhưng 
bởi vì Đức Chúa Trời là nguồn sự sống 
và mọi điều tốt lành, cho nên bị tách 
lìa khỏi Chúa cũng có nghĩa là sự chết 
và địa ngục. Sự trừng phạt của Đức 
Chúa Trời nghịch cùng kẻ nổi loạn ấy 
là sự chết mất đời đời không có Đức 
Chúa Trời.
Ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời 
là điều vô cùng khủng khiếp. Đó là 
viễn cảnh tất cả chúng ta phải đối 
diện, vì chúng ta tất cả đều phạm tội 
chống nghịch Ngài. 
Có đúng như vậy không? Có phải tất 
cả chúng ta đều bị định tội chết và 
diệt vong vĩnh viễn? Nếu không bởi 
sự can thiệp của Đức Chúa Trời, tất cả 
chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu hình 
phạt này.
Công lý của Đức Chúa Trời nghiêm 
khắc. Nhưng…
Vì tình yêu thương của Ngài, Đức 

Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế 
giới: Đức Chúa Giê-Xu Christ, là người.
Đức Chúa Giê-Xu đã luôn luôn sống 
dưới sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời.
Và bây giờ bởi chết thay cho chúng ta, 
Ngài đã chịu hình phạt thế cho chúng 
ta và đem lại sự tha thứ.
"Đấng Christ đã chết cho tội lỗi một 
lần đầy đủ, Đấng công chính thay 
cho người không công chính, để đem 
anh chị em đến với Đức Chúa Trời." 
1 Phê-rơ 3:18

Vì tình yêu thương vĩ 
đại và sự khoan hồng 
của Đức Chúa Trời, 
Ngài đã không để mặc 
chúng ta nhận chịu 
hậu quả của sự chống 
nghịch ngu xuẩn. Đức 
Chúa Trời đã hành 

động để cứu chúng ta. Ngài đã sai 
Con thánh Ngài đến trong thế giới 
của chúng ta để trở thành một con 
người - Giê-xu, người Na-xa-rét.
Khác với chúng ta, Chúa Giê-xu đã 
không chống nghịch với Đức Chúa 
Trời. Ngài đã luôn luôn vâng theo sự 
lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Ngài luôn 
luôn làm điều Đức Chúa Trời phán 
bảo, và vì vậy Ngài không đáng phải 
chịu chết hay chịu bất cứ hình phạt 
nào. Thế nhưng, Ngài thật đã chịu 
chết. Tuy rằng Ngài có năng quyền 
của Đức Chúa Trời để chữa lành người 
bệnh, đi bộ trên mặt biển, và ngay cả 
khiến kẻ chết sống lại, nhưng Chúa 
Giê-Xu đã chấp nhận bị hành hình 
trên cây thập tự. Tại sao như vậy?
Kinh Thánh công bố tin tức rất vui 
mừng, rằng Chúa Giê-xu đã chết thế 
cho những kẻ nổi loạn giống như 
chúng ta. Chúa Giê-Xu đã đền trả món 
nợ của chúng ta với Đức Chúa Trời bởi 

chết thay trong địa vị của chúng ta. 
Ngài đã thỏa đáp trọn vẹn mọi điều 
kiện về sự công chính của Đức Chúa 
Trời bởi sự chết của Ngài để sự tha thứ 
có thể có hiệu lực cho chúng ta.
Quả thật chúng ta không đáng được 
Chúa tha thứ như thế. Đây chính là 
một quà tặng hào phóng trọn vẹn 
ngay từ ban đầu.
Nhưng điều đó chưa phải là tất cả…
Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa 
Giê-xu sống lại như Đấng tể trị thế 
giới.
Đức Chúa Giê-Xu đã chiến thắng sự 
chết, hiện nay ban cho đời sống mới, 
và sẽ trở lại để phán xét.
"Trong sự thương xót lớn lao của 
Ngài, Chúa đã cho chúng ta được tái 
sinh với một hy vọng sống qua sự 
sống lại của Chúa Giê-xu từ kẻ chết." I 
Phê-rơ 1:3

Đức Chúa Trời chấp 
nhận sự chết của Chúa 
Giê-xu như là sự đền bồi 
toàn hảo cho tội lỗi của 
chúng ta, và Ngài đã 
khiến Chúa Giê-xu từ kẻ 
chết sống lại. Chúa 
Giê-xu, Đấng đã sống 

lại, hiện nay là Đấng mà loài người đã 
luôn luôn mong đợi: Đấng lãnh đạo 
thế giới của Đức Chúa Trời.
Lãnh đạo thế giới thay cho Đức Chúa 
Trời, Chúa Giê-xu cũng là Thẩm phán 
của thế giới. Kinh Thánh nói chắc rằng 
một ngày kia Ngài sẽ trở lại để ra lệnh 
cho tất cả chúng ta tường trình về các 
hành động của chúng ta.
Trong khi chờ đợi ngày ấy, Chúa 
Giê-xu ban tặng chúng ta đời sống 
mới - cả hiện tại và mãi mãi. Giờ đây, 
những tội lỗi của chúng ta có thể được 
tha thứ bởi sự chết của Ngài. Chúng ta 

có thể khởi đầu lại mối quan hệ mới 
với Đức Chúa Trời, không còn là kẻ 
chống nghịch Ngài nhưng là bạn hữu 
Ngài. Trong cuộc đời mới này, chính 
Đức Chúa Trời đến để sống trong 
chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Chúng 
ta có thể kinh nghiệm niềm vui trong 
mối quan hệ tươi mới với Đức Chúa 
Trời.
Hơn nữa, khi chúng ta được tha thứ 
nhờ sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta 
có thể chắc chắn rằng khi Ngài trở lại 
để phán xét, chúng ta sẽ được Ngài 
chấp nhận. Chúa Giê-xu, Đấng đã 
sống lại sẽ ban cho chúng ta sự sống 
đời đời, không phải vì chúng ta giành 
được sự sống ấy, nhưng vì Ngài đã 
chết thay cho chúng ta.
Thế thì, bây giờ chúng ta phải làm gì? 
Chúng ta phải lựa một trong hai lối 
sống.
Bây giờ chúng ta phải làm gì?
"Ai tin Con thì được sự sống vĩnh 
phúc; ai không tin không chịu vâng 
phục Con thì chẳng được sự sống 
đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức 
Chúa Trời vẫn trên người đó." Giăng 
3:36
      Hai Lối Sống
A. Lối của chúng ta:
• Chối bỏ Đấng Cai Trị, là Đức Chúa Trời
• Cố gắng sống một cuộc đời theo ý 
riêng
Kết quả:
• Bị kết tội bởi Đức Chúa Trời
• Đối diện sự chết và sự phán xét
B. Lối mới của Đức Chúa Trời:
• Vâng phục Chúa Giê-su là Đấng cai 
trị
• Tin vào sự chết và sự sống lại của 
Chúa Giê-xu.
Kết quả:
• Được Đức Chúa Trời tha thứ

• Được ban cho sự sống đời đời.
Chúng ta có thể tiếp tục nổi loạn 
chống nghịch Đức Chúa Trời và cố 
gắng sống cuộc đời theo ý riêng mà 
không có Ngài. Tiếc rằng 
đây là cách sống mà nhiều 
người khăng khăng chọn 
lấy.
Hậu quả cuối cùng là Đức 
Chúa Trời cho chúng ta thứ 
chúng ta xin và đáng được. 
Đức Chúa Trời kết án 
chúng ta vì chúng ta chối 
bỏ quyền điều khiển hợp 
pháp của Ngài trên cuộc đời chúng ta. 
Chúng ta không phải chỉ nhận chịu 
những hậu quả hỗn loạn từ sự chối bỏ 
Ngài trong hiện tại trên thế gian này, 
nhưng còn phải đối diện tương lai 
kinh khiếp bị xa cách Đức Chúa Trời 
đời đời, không có sự sống, tình yêu 
thương hay là mối liên hệ với Ngài.
Đối với những người đã nhận ra tình 
trạng vô vọng, thì có một con đường 
sống. Nếu chúng ta trở lại với Đức 
Chúa Trời và cầu xin sự thương xót 
của Ngài, tin cậy sự chết và sự sống lại 
của Chúa Giê-xu, thì mọi sự thay đổi.
Trước hết, Đức Chúa Trời làm trong 
sạch cuộc đời ô uế của chúng ta. Ngài 
chấp nhận sự chết của Chúa Giê-xu là 
sự thay thế cho những tội lỗi chúng 
ta, tha thứ chúng ta một cách hào 
phóng trọn vẹn. Sau đó, Ngài ban Đức 
Thánh Linh vào lòng chúng ta và cho 
chúng ta đời sống mới vượt khỏi sự 
chết mà đến sự sống đời đời. Chúng 
ta không phải là những kẻ nổi loạn 
nữa, mà là thành viên trong gia đình 
của chính Đức Chúa Trời, được nhận 
làm con trai, con gái Ngài. Giờ đây, 
chúng ta được sống với Chúa Giê-xu, 
là Đấng chủ tể của chúng ta.

Hai lối sống hoàn toàn khác biệt này 
vừa được trình bày cho bạn, là các độc 
giả. Và đặt trước mặt bạn sự lựa chọn.
Bạn muốn sống theo lối nào?

Câu hỏi đầu tiên mà bạn 
phải tự hỏi, đó là:
"Tôi muốn sống lối sống 
nào?"
Nếu bạn trả lời câu hỏi 
trên như: "lối sống riêng 
của mình", thì có lẽ bạn 
chưa tin hoặc một vài 
hoặc tất cả của sự kiện 
chúng tôi đã đưa ra cho 

bạn biết.
Có lẽ bạn chưa tin rằng Đức Chúa Trời 
sẽ xét đoán kẻ nổi loạn, hay là chưa tin 
rằng bạn thật sự là một kẻ nổi loạn. 
Nếu là như vậy thì xin bạn hãy suy 
nghĩ một cách cẩn thận. Bạn nên 
nghiên cứu các điều đã trình bày ở 
đây bởi vì nếu các điều này là sự thật 
thì hậu quả là một là sống; hai là chết.
Có lẽ bạn nên tìm một cuốn Kinh 
Thánh (Bản Hiện đại) và tự đọc. Phúc 
Âm Mác là một sách tốt cho bạn khởi 
sự đọc. Hay là bạn nói chuyện với một 
người bạn Cơ đốc, hoặc liên lạc với 
nhà xuất bản của sách nhỏ này để xin 
thêm thông tin.
Nhưng nếu bạn biết mình là một kẻ 
nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa 
Trời và bạn muốn sống lối sống của 
Ngài thì câu hỏi rõ ràng là, "Tôi có thể 
làm gì về việc này?"
1. Cầu nguyện với Chúa
Điều thứ nhất bạn cần làm là cầu 
nguyện với Đức Chúa Trời. Bạn cần 
xưng nhận trước mặt Ngài rằng bạn 
đã từng nổi loạn chống nghịch Ngài, 
rằng bạn xứng đáng phải chịu hình 
phạt, và bạn đang xin Chúa thương 
xót dựa vào căn cứ trên cái chết của 

Chúa Giê-xu chết thay cho bạn. Bạn 
cũng cần phải xin Ngài giúp cho bạn 
được Ngài thay đổi từ một kẻ nổi loạn 
trở thành một người sống với Chúa 
Giê-xu làm Đấng cai trị của chính 
mình.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa,
Con biết rằng con không đáng được 
Ngài chấp nhận. Con không đáng 
nhận được sự ban cho sự sống đời đời 
của Ngài. Con có tội vì đã nổi loạn 
chống nghịch Ngài và đã phớt lờ Ngài. 
Con cần Ngài tha thứ cho con.
Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã sai Con 
Ngài chịu chết thay cho con để con 
được tha tội. Cảm ơn Ngài vì Chúa 
Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại để ban đời 
sống mới cho con.
Xin Chúa tha tội con và thay đổi con để 
con có thể sống với Chúa Giê-xu, là 
Đấng cai trị (làm chủ cuộc đời) con.
Nhân danh của Chúa Giê-xu, Amen
Bước thứ nhất là cầu nguyện như thế.
2. Quy Phục Chúa Giê-xu
Bước thứ hai khá hiển nhiên. Đã cầu 
nguyện như lời cầu nguyện trong 
trang trước, bạn muốn bắt đầu thực 
hành điều đó, tức là quy phục Chúa 
Giê-xu. Chắc chắn rằng có đủ mọi 
lãnh vực trong cuộc đời của bạn cần 
phải thay đổi.
Bạn nên bỏ những thói quen nổi loạn 
như tính tham lam, dễ nóng giận, 
tính ích kỷ v.v., và bắt đầu những thói 
quen mới mà làm Chúa đẹp lòng như 
rộng lượng, ân cần và tính kiên nhẫn.
Bước thứ hai này sẽ kéo dài cả cuộc 
đời còn lại của bạn, nhưng Ngài sẽ ở 
cùng bạn trọn cả con đường. Ngài sẽ 
liên tục nói với bạn qua Kinh Thánh. 
Ngài sẽ liên tục nghe bạn và giúp bạn 
khi nghe lời cầu nguyện của bạn. 

Ngài sẽ ban cho bạn năng quyền để 
sống theo ý muốn của Ngài qua Đức 
Thánh Linh, là Đấng đang sống trong 
lòng bạn. Và Ngài sẽ ban cho bạn 
những anh chị em trong Chúa để 
khích lệ bạn trên bước đường theo 
Ngài khi bạn gặp những tin hữu khác.
Vậy, bước thứ hai là quy phục Chúa 
Giê-xu và bắt đầu sống để Ngài làm 
Chủ cuộc đời của bạn.
3. Tiếp tục tin cậy
Điều gì thứ ba mà bạn phải làm cũng 
là một điều liên tục nữa. Bạn phải tiếp 
tục đặt niềm tin đúng chỗ. Chỉ vì 
Chúa Giê-xu mà thôi (tức là nhờ sự 
chết và sự sống lại của Ngài), mà bạn 
được tha thứ và được hòa thuận lại 
cùng Đức Chúa Trời.
Bạn sẽ cần tiếp tục trở lại với điều này, 
vì khi bạn bắt đầu nếp sống mới của 
Đức Chúa Trời, bạn sẽ còn thất bại và 
sẽ còn làm điều sai trật. Hêt thảy 
chúng ta đều như vậy.
Chúng ta thảy đều cần nhìn lại cái 
chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, 
là nguyên nhân duy nhất chúng ta 
được tha thứ. Chúng ta không bao 
giờ nên ngừng nương cậy vào Ngài, 
và chỉ vào Ngài mà thôi, là phương 
thức qua đó chúng ta được Ngài tha 
thứ và được ban tặng sự sống đời đời.
Nếu bạn biết rõ là bạn chưa làm theo 
những bước này, và bạn còn là kẻ nổi 
loạn chưa được tha thứ, thì bạn phải 
gấp làm một việc gì đó. Bạn đang ở 
tại ngã ba đường. Đây là sự lựa chọn 
mà hết thảy chúng ta đều phải đối 
diện. Chỉ có hai lối sống mà thôi!
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Gần đây nhà Vật lý nổi 
tiếng của Anh Quốc 
Stephen Hawking 
trong quyển “The 
Grand Design” (Kế 
hoạch Vĩ  Đại) mới xuất 
bản năm 2010 viết 
rằng vũ trụ không cần 
Đấng Sáng tạo, vì vật 
chất tự nhiên theo quy 
luật của thiên nhiên 
gom góp lại mà tạo thành, vì sáng tạo 
có nghĩa là tạo một vật từ chỗ không 
có gì. Lời tuyên bố của Hawking 
khiến nhiều người hoang mang.
Thật ra quan niệm của Stephen 
Hawking không có gì mới, vì trước 
đây trong quyển sách nổi tiếng của 
ông do nhà Bantam Dell xuất bản 
năm 1988 tựa đề A Brief History of 
Time (Lịch sử vắn tắt của thời gian), 
Hawking đã tỏ ra hoài nghi về việc 
Thượng Đế tạo thành vũ trụ.
Chúng ta không cần phải tranh luận 
với Hawking về niềm tin của ông về 
vũ trụ vô tri giác. Chỉ tiếc một điều 
Hawking không hề đả động đến 
nguồn gốc sinh vật trên trái đất nầy. 
Tới bây giờ khoa học vẫn chưa trả lời 
được các câu hỏi sau:
1)   Sinh vật hay sự sống từ đâu mà ra? 
Có phải sự sống đột nhiên xuất hiện 
không?
2)   Nếu sự sống tự nhiên xuất hiện thì 
tại sao nó không xuất hiện trên bất cứ 
hành tinh nào khác trong thái dương 
hệ hay trong dải ngân hà, nơi tập họp 
của hàng tỉ ngôi sao trong đó  nhiều 
cái có cấu trúc giống y quả đất?
3)   Cái gì tạo ra hàng triệu chủng loại 

khác nhau trên quả địa 
cầu nầy?
4)   Sự chết của sinh vật 
hay loài người có phải 
là điểm kết thúc 
không?
Nhà khoa học thiên 
văn  Robert Jastrow 
của Cơ Quan Không 
Gian Hoa-kỳ (NASA) 
trong quyển Journey 

to the Stars (Hành trình đến các ngôi 
sao) do nhà xuất bản Bantam, Nữu 
Ước, ấn hành năm 1989, trang 119 
viết rằng “Đến giờ nầy khoa học chưa 
tạo ra được sự sống từ vật thể.” Khoa 
học có thể tạo ra một quả trứng gà, 
có vỏ, có tròng đỏ, tròng trắng giống 
y như trứng thật về mặt hóa chất, 
nhưng khoa học không thể đưa vào 
quả trứng ấy một mầm sống để có 
thể ấp và nở ra con. Nói chung khoa 
học chưa thể tạo ra sự sống từ vật thể 
vô tri vô giác được. Nhưng đó chính là  
phương cách Thượng Đế tạo dựng 
con người qua lời Thánh Kinh ghi lại 
trong sách Sáng thế chương 2 câu 7: 
“Thượng Đế lấy bụi đất tạo nên con 
người. Ngài thổi hơi thở vào lỗ mũi, 
thì con người trở thành người sống.” 
(Bản Phổ thông)
Bây giờ, chúng ta hãy quan sát một 
vài hiện tượng lạ lùng sau đây trong 
thiên nhiên mà khoa học hiện đang 
lắc đầu không hiểu nổi:
1.    Hành trình của loại cá mòi đỏ (Red 
salmon): Loại cá nầy sinh trưởng ở 
các ao nước ngọt thuộc vùng thượng 
lưu sông Columbia ở tiểu bang 
Washington, Hoa-kỳ. Sau khi nở ra 

khỏi trứng thì chúng theo dòng sông đi 
ra biển và sống ở nước mặn cho đến 
khi trưởng thành vài năm sau. Vùng 
biển mà loại cá nầy sinh sống cách nơi 
sinh trưởng của chúng đến mấy ngàn 
dặm. Khi lớn lên và sẵn sàng sinh đẻ thì 
chúng bơi ngược trở về nơi sinh ra. 
Trong cuộc hành trình trở về sinh quán 
nhiều khi chúng phải chống lại với 
ghềnh thác (vì bơi ngược dòng) hay 
nhảy qua chướng ngại vật như đập 
nước do con người tạo ra. Bằng mọi giá 
chúng phải trở lại nơi sinh ra để đẻ 
trứng rồi chết. Điều lạ là mặc dù có vô 
số ao và vũng, nhưng mỗi con đều trở 
về đúng ngay nơi ao hay vũng nó sinh 
ra. Khoa học không trả lời được là làm 
cách nào chúng biết đường trở về 
đúng nơi sinh đẻ? Động lực nào thúc 
đẩy chúng cố gắng bơi về sinh quán 
của chúng?
2.  Hành trình của loài lươn (Eel). Trái với 
loài cá mòi đỏ là loài sinh ra ở nước 
ngọt và lớn lên ở nước mặn, loài lươn 
sinh trưởng ở nước mặn và lớn lên ở 
nước ngọt. Có hai loại lươn. Một loại 
sống ở Bắc Mỹ, và một loại sống ở Âu 
Châu. Đến kỳ sinh đẻ cả hai loại đều bơi 
về vùng biển Rong Đuôi Ngựa 
(Sargasso Sea) ở giữa Đại tây dương. 
Chúng đẻ trứng ở đó rồi qua đời. Các 
con lươn con mới nở bơi trở về quê 
quán của cha mẹ chúng, hoặc ở Mỹ 
châu, hay ở Âu châu. Không một con 
lươn Âu châu nào bơi về Mỹ châu, và 
cũng không có một con lươn Mỹ châu 
nào bơi lạc về Âu-châu. Đó là điểm kỳ lạ 
thứ nhất. Điểm kỳ lạ thứ nhì là làm sao 
các con lươn con mới nở biết đường 
bơi về quê quán cha mẹ chúng cách 
nơi sinh trưởng của chúng hơn 4.000 
cây số? Khoa học không trả lời được.
3. Cuộc di cư của loài chim (Bird 

Migration)  Ở Mỹ và Âu-châu vào mùa 
thu người ta thấy hàng ngàn hàng triệu 
con chim bay về vùng ấm áp để sinh 
sống hoặc đẻ trứng làm tổ. Việc di cư 
của loài chim là một điều làm khoa học 
rất bối rối, vì nhiều loại chim như chim 
yến Bắc cực (Arctic Tern) di cư xuống 
Nam Cực cách nơi chúng ở hơn nửa 
vòng trái đất tức khoảng 22,000 cây số. 
Hầu hết các loài chim di cư bay xa ít 
nhất vài ngàn cây số. Chẳng hạn  từ Bắc 
Mỹ xuống Nam Mỹ, từ Âu-châu sang 
Phi-châu... Làm thế nào mà  chúng bay 
đúng hướng để đến đích mà không có 
địa bàn hay dụng cụ không hành 
(navigation aids) là điều mà khoa học 
chưa giải thích nổi. Có khi chúng bay 
một mạch băng qua đại dương bát 
ngát vài ngàn cây số chẳng có địa hình 
địa vật gì để làm chuẩn. Một vài nhà 
khoa học tin rằng loài chim định hướng 
theo ngôi sao lúc ban đêm hay theo 
mặt trời lúc ban ngày. Nhưng nếu gặp 
giông tố hoặc mây mù thì làm sao dựa 
vào ngôi sao hay mặt trời? Thế mà 
chúng vẫn bay đến đúng đích. Một 
điểm kỳ diệu khác: Vài loài chim di cư 
đến vùng ấm áp ở Nam Bán Cầu để 
sinh đẻ, nuôi con lớn lên xong cha mẹ 
bay về trước, vài tuần sau các con chim 
non đủ lông cánh bay sau trở về đúng 
gốc của cha mẹ chúng mà không bị lạc, 
mặc dù chúng chưa hề bay con đường 
ấy bao giờ.
4.  Sự sinh trưởng của cá bạc (grunion) 
Ở vùng biển nam California và 
Mễ-tây-cơ phía Thái bình dương người 
ta thường hay ra xem mùa cá bạc sinh 
đẻ. Loài cá nầy tương tự như cá mòi, dài 
khoảng gần 2 tấc, sống ở biển khơi, 
nhưng đẻ trứng trên bờ biển. Chúng 
chờ đúng một lượn sóng cao nhất theo 
con trăng vào mùa hạ đẩy chúng lên 

cát, rồi hối hả dùng đuôi đào lỗ và đẻ 
trứng dưới cát xong chờ lượn sóng 
cao thứ nhì, sau đó mấy phút kéo 
chúng trở về biển. Nếu chúng hụt 
lượn sóng nầy thì xem như dãy chết 
trên cát. Khoảng hai tuần sau, một 
lượn sóng cao khác đến phủ lấp 
trứng khiến cá con nở ra trong tích 
tắc và được sóng kéo ra biển để bắt 
đầu sinh sống. Điểm lạ là lượn sóng 
cao nầy chỉ đến có một lần trong năm 
theo chu kỳ. Các chú cá con phải phá 
vỡ trứng, nở ra và trượt theo sóng 
trong vòng vài ba giây đồng hồ. Nếu 
chúng hụt lượn sóng nầy thì xem như 
không bao giờ nở, vì các lượn sóng 
sau không bao giờ lên cao đến chỗ có 
trứng. Trứng coi như bỏ. Điểm kỳ lạ là 
cá mẹ biết canh đúng lượn sóng cao 
để vào bờ đẻ trứng, và cá con biết 
đúng lượn sóng cao duy nhất sau đó 
2 tuần để nở ra và theo sóng ra biển. 
Cư dân California hay chờ mùa cá bạc 
sinh sản trên cát để bắt chúng.
Trên đây chỉ là một vài hiện tượng lạ 
trong số hàng ngàn hiện tượng kỳ 
diệu trong thiên nhiên mà khoa học 
chưa hiểu nổi. Chắc hẳn trong chúng 
ta không ai nghĩ rằng sở dĩ các loài 
sinh vật trên đây thực hiện được 
những kỳ công ngoài sức tưởng 
tượng của con người là do thiên 
nhiên tạo ra.
Đó là chúng ta chưa nói đến cấu trúc 
vô cùng phức tạp của cơ thể con 
người là loài được Thượng Đế xếp 
hàng đầu trong các loài thọ tạo của 
Ngài. Dùng thuyết ngẫu sinh hay tiến 
hóa cũng không thể nào giải thích 
được sự xuất hiện của con người trên 
trái đất nầy. Hiện tượng các tế bào 
phân hóa (cell division) sau khi thụ 
tinh để trở thành các bộ phận trong 

cơ thể, mỗi bộ phận mang một chức 
năng riêng biệt vẫn còn là một điều 
huyền bí đối với các nhà sinh vật học.
Tuy nhiên, đối với tín hữu Cơ Đốc thì 
việc tin tưởng vào một Đấng Tạo Hóa 
siêu việt đã sắp xếp những điều kỳ 
diệu ấy không có gì lạ cả. Đứng trước 
những hiện tượng siêu nhiên đó, việc 
tin có một Thượng Đế dễ hơn là 
không tin.
Nếu bạn tin có Thượng Đế thì bạn 
hãy đặt mình dưới sự hướng dẫn của 
Ngài. Chính đời sống của bạn sẽ trở 
thành một hiện tượng kỳ diệu cho 
nhiều người. Lưu ý rằng điều kỳ diệu 
nhất của Cơ đốc giáo không phải ở 
những lễ nghi phiền toái, những giáo 
đường nguy nga, những tín hữu 
đông đảo mà là quyền năng thay đổi 
con người,  từ xấu ra tốt, từ ganh ghét 
hóa ra yêu thương, từ ích kỷ trở thành 
vị tha, từ tội nhân trở thành con của 
Thượng Đế đặng làm người hữu 
dụng cho xã hội. Vậy nếu bạn tin có 
Thượng Đế thì bạn hãy đến với Ngài 
bằng lời cầu nguyện chân thành và 
vắn tắt như sau:
      “Lạy Thượng Đế, con tin Ngài là 
Đấng tạo nên vũ trụ, sinh vật và tạo ra 
chính con. Lâu nay con đã hoài nghi 
về sự thực hữu của Ngài. Nay con tin 
có Ngài. Xin Ngài hãy tiếp nhận con 
làm con cái của Ngài và biến con trở 
nên người hữu dụng cho Ngài và cho 
xã hội. A-men.” 
Sau đó bạn có thể tiếp xúc với Mục sư 
Tin Lành gần nơi bạn ở, cho mục sư 
biết bạn đã trở thành tín hữu qua bài 
tham luận nầy. Mục sư sẽ rất vui giải 
thích thêm về cuộc sống mới trong 
Thượng Đế, Đấng tạo ra vũ trụ và con 
người.
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Sứ điệp trọng tâm của Cơ Đốc Giáo 
rất đơn giản, có thể tóm tắt trong vài 
trang. Đó là sứ điệp từ Kinh Thánh về 
Đức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa 
Giê-xu.
Đây cũng là sứ điệp về cuộc sống và 
cái chết, và về sự lựa chọn mà tất cả 
chúng ta đều phải đối diện.
Toàn bộ sứ điệp bắt đầu với Đấng Tạo 
Hóa yêu thương...

Đức Chúa Trời là Đấng 
Tạo Hóa, Ngài yêu 
thương thế giới.
Chúa đã tạo nên trái 
đất.
Chúa đã tạo nên chúng 
ta để cai quản trái đất 
dưới sự lãnh đạo của 
Ngài.

"Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của 
chúng con, Chúa xứng đáng nhận 
vinh quang, danh dự và quyền năng, 
vì Chúa đã sáng tạo vạn vật, do ý chỉ 
của Chúa mà vạn vật được tạo nên 
và hiện hữu." Khải Huyền 4:11
Sứ điệp Cơ Đốc Giáo trước nhất nói về 
Đức Chúa Trời, Đấng tể trị cả thế giới. 
Ngài là Đấng Lãnh đạo Tối cao, là Vua 
của cả vũ trụ, là Thượng Đế Toàn 
năng. Tuy nhiên, không giống như 
các lãnh tụ thuộc về trần gian, Đức 
Chúa Trời luôn luôn làm điều tốt nhất 
cho con dân Ngài. Chúa là một vị Vua 
mà mọi người đều mong đợi.
Đức Chúa Trời cai trị thế giới vì Ngài 
đã tạo dựng thế giới. Giống như 
người thợ gốm với đất sét của mình, 
Đức Chúa Trời đã tạo thành thế giới 
với hình thể và những chi tiết hoàn 
hảo đáng kinh ngạc theo ý muốn của 

Ngài. Đức 
Chúa trời đã 
sáng tạo thế 
giới và là chủ 
của thế giới.
Đức Chúa 
Trời cũng đã 
tạo dựng 
chúng ta. 
Chúa làm 
nên loài 
người gần 
giống như chính Ngài. Hơn nữa, Chúa 
giao cho chúng ta trách nhiệm cai 
quản, chăm sóc trái đất để vui hưởng 
vẻ đẹp và mọi điều tốt lành mà Chúa 
đã sáng tạo nên. Chúa chỉ định loài 
người làm giám sát và quản trị trái 
đất, nhưng luôn luôn phải ở dưới 
năng quyền của Chúa, trong sự tôn 
kính và vâng theo sự hướng dẫn của 
Ngài.
Bạn có thể thấy những điều này được 
minh họa bằng bức hình ở trên. Đức 
Chúa Trời là Đấng tể trị (biểu tượng là 
vương miện), con người được Chúa 
sáng tạo để sống và cai quản thế giới 
dưới thẩm quyền yêu thương của 
Ngài.
Có lẽ điều này nghe thì khá lý tưởng. 
Chúa ở trên trời, con người quản trị 
trái đất theo những hướng dẫn của 
Chúa, và mọi sự đều tốt đẹp với thế 
giới này. Thế nhưng, rõ ràng là mọi sự 
lại không đúng như vậy - với con 
người hoặc với thế giới.
Tuy nhiên, thế giới hiện nay có như 
thế không?
Chúng ta thảy đều đã chối bỏ ĐấngTể 
Trị, là Đức Chúa Trời, bằng cách cố 

gắng sống 
cuộc đời 
theo cách 
riêng của 
mình, một 
cuộc đời 
không có 
Chúa. 
N h ư n g 
chúng ta đã 
thất bại 
trong việc 

quản trị chính bản thân mình, cả xã 
hội lẫn thế giới.
"Chẳng có ai công chính cả, dù một 
người cũng không. Chẳng có ai hiểu 
biết. Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa 
Trời; tất cả đều lầm lạc." Rô-ma 
3:10-12

Sự thật đáng 
buồn là, từ buổi 
ban đầu, mọi 
người ở mọi nơi 
đều đã chối bỏ 
Chúa bằng cách 
làm mọi việc theo 

đường lối riêng của mình. Chúng ta 
thảy đều làm như vậy. Chúng ta 
không thích người khác bảo chúng ta 
điều phải làm hoặc cách phải sống. Tệ 
nhất nếu người đó lại là Đức Chúa 
Trời. Và như vậy, chúng ta chống lại 
Ngài bằng nhiều hình thức khác 
nhau. Chúng ta phớt lờ Chúa và sống 
cuộc đời của riêng mình; hoặc chúng 
ta bất tuân những huấn thị của Chúa 
khi sống trong thế giới của Ngài; 
hoặc chúng ta chỉ tay vào mặt Chúa 
và nói rằng Ngài hãy đi khỏi chúng ta.
Dù làm theo cách nào, tất cả chúng ta 

đều là những người chống nghịch 
Chúa vì chúng ta đã không sống theo 
đường lối của Chúa. Chúng ta thích 
chiều theo những ước muốn riêng, 
hành xử mọi sự theo phương cách 
của chính chúng ta. Kinh Thánh gọi 
thái độ chống nghịch, tự cho mình có 
thẩm quyền này là "tội lỗi."
Vấn đề là, trong thái độ chối bỏ Chúa, 
chúng ta đã tạo nên một sự hỗn loạn, 
không những cho cuộc đời chúng ta 
mà còn cho xã hội và thế giới chúng 
ta nữa. Cả thế giới đầy dẫy những 
người có xu hướng làm những điều 
khiến họ thỏa mãn mà không theo 
cách thức của Chúa.
Chúng ta thảy đều hành động như 
những vị thần nhỏ, với vương miện 
của chính mình, và tranh  cạnh lẫn 
nhau. Hậu quả thật khốn khổ. Sự đau 
đớn và bất công mà chúng ta thấy 
xung quanh đều là hậu quả đương 
nhiên cho tội chống nghịch Chúa của 
chúng ta.
Vì chống nghịch Đức Chúa Trời, 
chúng ta đã khiến cho mọi sự trở nên 
hỗn loạn và tệ hại. Câu hỏi là: Đức 
Chúa Trời sẽ làm gì cho vấn đề này? 
Đức Chúa Trời sẽ làm gì đối với sự 
chống nghịch này?
Đức Chúa Trời sẽ không để cho 
chúng ta nổi loạn mãi mãi.
Hình phạt của Chúa đối với tội chống 

nghịch là sự chết và 
bị phán xét.
"Loài người bị định 
phải chết một lần, 
sau đó phải chịu xét 
đoán." 
Hê-bơ-rơ 9:27

Đức Chúa Trời quan tâm nhiều đến 
loài người và Ngài xem xét cách 
nghiêm túc sự chống nghịch của 
chúng ta. Ngài xem trọng và ra lệnh 
cho chúng ta phải tường trình về các 
hành động, cách đối xử quá xấu xa mà 
chúng ta đối với Ngài cũng như với 
người khác. Nói cách khác, Đức Chúa 
Trời sẽ không để cho sự chống trả 
Ngài cứ tiếp diễn mãi.
Sự kết án của Đức Chúa Trời trên 
chúng ta là hoàn toàn công chính vì 
Ngài cho chúng ta nhận lãnh chính 
xác điều chúng ta xin Ngài. Trong khi 
loạn nghịch chống Chúa, chúng ta 
đang nói với Ngài rằng, "Chúa đi đi! 
Con không muốn Ngài bảo con việc gì 
con phải làm. Để con một mình đi!" Và 
đây chính là điều Đức Chúa Trời làm. 
Hình phạt Ngài cho những kẻ chống 
lại là lìa khỏi họ, tách rời họ ra khỏi 
chính mình Ngài... mãi mãi. Nhưng 
bởi vì Đức Chúa Trời là nguồn sự sống 
và mọi điều tốt lành, cho nên bị tách 
lìa khỏi Chúa cũng có nghĩa là sự chết 
và địa ngục. Sự trừng phạt của Đức 
Chúa Trời nghịch cùng kẻ nổi loạn ấy 
là sự chết mất đời đời không có Đức 
Chúa Trời.
Ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời 
là điều vô cùng khủng khiếp. Đó là 
viễn cảnh tất cả chúng ta phải đối 
diện, vì chúng ta tất cả đều phạm tội 
chống nghịch Ngài. 
Có đúng như vậy không? Có phải tất 
cả chúng ta đều bị định tội chết và 
diệt vong vĩnh viễn? Nếu không bởi 
sự can thiệp của Đức Chúa Trời, tất cả 
chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu hình 
phạt này.
Công lý của Đức Chúa Trời nghiêm 
khắc. Nhưng…
Vì tình yêu thương của Ngài, Đức 

Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế 
giới: Đức Chúa Giê-Xu Christ, là người.
Đức Chúa Giê-Xu đã luôn luôn sống 
dưới sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời.
Và bây giờ bởi chết thay cho chúng ta, 
Ngài đã chịu hình phạt thế cho chúng 
ta và đem lại sự tha thứ.
"Đấng Christ đã chết cho tội lỗi một 
lần đầy đủ, Đấng công chính thay 
cho người không công chính, để đem 
anh chị em đến với Đức Chúa Trời." 
1 Phê-rơ 3:18

Vì tình yêu thương vĩ 
đại và sự khoan hồng 
của Đức Chúa Trời, 
Ngài đã không để mặc 
chúng ta nhận chịu 
hậu quả của sự chống 
nghịch ngu xuẩn. Đức 
Chúa Trời đã hành 

động để cứu chúng ta. Ngài đã sai 
Con thánh Ngài đến trong thế giới 
của chúng ta để trở thành một con 
người - Giê-xu, người Na-xa-rét.
Khác với chúng ta, Chúa Giê-xu đã 
không chống nghịch với Đức Chúa 
Trời. Ngài đã luôn luôn vâng theo sự 
lãnh đạo của Đức Chúa Trời. Ngài luôn 
luôn làm điều Đức Chúa Trời phán 
bảo, và vì vậy Ngài không đáng phải 
chịu chết hay chịu bất cứ hình phạt 
nào. Thế nhưng, Ngài thật đã chịu 
chết. Tuy rằng Ngài có năng quyền 
của Đức Chúa Trời để chữa lành người 
bệnh, đi bộ trên mặt biển, và ngay cả 
khiến kẻ chết sống lại, nhưng Chúa 
Giê-Xu đã chấp nhận bị hành hình 
trên cây thập tự. Tại sao như vậy?
Kinh Thánh công bố tin tức rất vui 
mừng, rằng Chúa Giê-xu đã chết thế 
cho những kẻ nổi loạn giống như 
chúng ta. Chúa Giê-Xu đã đền trả món 
nợ của chúng ta với Đức Chúa Trời bởi 

chết thay trong địa vị của chúng ta. 
Ngài đã thỏa đáp trọn vẹn mọi điều 
kiện về sự công chính của Đức Chúa 
Trời bởi sự chết của Ngài để sự tha thứ 
có thể có hiệu lực cho chúng ta.
Quả thật chúng ta không đáng được 
Chúa tha thứ như thế. Đây chính là 
một quà tặng hào phóng trọn vẹn 
ngay từ ban đầu.
Nhưng điều đó chưa phải là tất cả…
Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa 
Giê-xu sống lại như Đấng tể trị thế 
giới.
Đức Chúa Giê-Xu đã chiến thắng sự 
chết, hiện nay ban cho đời sống mới, 
và sẽ trở lại để phán xét.
"Trong sự thương xót lớn lao của 
Ngài, Chúa đã cho chúng ta được tái 
sinh với một hy vọng sống qua sự 
sống lại của Chúa Giê-xu từ kẻ chết." I 
Phê-rơ 1:3

Đức Chúa Trời chấp 
nhận sự chết của Chúa 
Giê-xu như là sự đền bồi 
toàn hảo cho tội lỗi của 
chúng ta, và Ngài đã 
khiến Chúa Giê-xu từ kẻ 
chết sống lại. Chúa 
Giê-xu, Đấng đã sống 

lại, hiện nay là Đấng mà loài người đã 
luôn luôn mong đợi: Đấng lãnh đạo 
thế giới của Đức Chúa Trời.
Lãnh đạo thế giới thay cho Đức Chúa 
Trời, Chúa Giê-xu cũng là Thẩm phán 
của thế giới. Kinh Thánh nói chắc rằng 
một ngày kia Ngài sẽ trở lại để ra lệnh 
cho tất cả chúng ta tường trình về các 
hành động của chúng ta.
Trong khi chờ đợi ngày ấy, Chúa 
Giê-xu ban tặng chúng ta đời sống 
mới - cả hiện tại và mãi mãi. Giờ đây, 
những tội lỗi của chúng ta có thể được 
tha thứ bởi sự chết của Ngài. Chúng ta 

có thể khởi đầu lại mối quan hệ mới 
với Đức Chúa Trời, không còn là kẻ 
chống nghịch Ngài nhưng là bạn hữu 
Ngài. Trong cuộc đời mới này, chính 
Đức Chúa Trời đến để sống trong 
chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Chúng 
ta có thể kinh nghiệm niềm vui trong 
mối quan hệ tươi mới với Đức Chúa 
Trời.
Hơn nữa, khi chúng ta được tha thứ 
nhờ sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta 
có thể chắc chắn rằng khi Ngài trở lại 
để phán xét, chúng ta sẽ được Ngài 
chấp nhận. Chúa Giê-xu, Đấng đã 
sống lại sẽ ban cho chúng ta sự sống 
đời đời, không phải vì chúng ta giành 
được sự sống ấy, nhưng vì Ngài đã 
chết thay cho chúng ta.
Thế thì, bây giờ chúng ta phải làm gì? 
Chúng ta phải lựa một trong hai lối 
sống.
Bây giờ chúng ta phải làm gì?
"Ai tin Con thì được sự sống vĩnh 
phúc; ai không tin không chịu vâng 
phục Con thì chẳng được sự sống 
đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức 
Chúa Trời vẫn trên người đó." Giăng 
3:36
      Hai Lối Sống
A. Lối của chúng ta:
• Chối bỏ Đấng Cai Trị, là Đức Chúa Trời
• Cố gắng sống một cuộc đời theo ý 
riêng
Kết quả:
• Bị kết tội bởi Đức Chúa Trời
• Đối diện sự chết và sự phán xét
B. Lối mới của Đức Chúa Trời:
• Vâng phục Chúa Giê-su là Đấng cai 
trị
• Tin vào sự chết và sự sống lại của 
Chúa Giê-xu.
Kết quả:
• Được Đức Chúa Trời tha thứ

Có Thượng Đế Hay Không? • Được ban cho sự sống đời đời.
Chúng ta có thể tiếp tục nổi loạn 
chống nghịch Đức Chúa Trời và cố 
gắng sống cuộc đời theo ý riêng mà 
không có Ngài. Tiếc rằng 
đây là cách sống mà nhiều 
người khăng khăng chọn 
lấy.
Hậu quả cuối cùng là Đức 
Chúa Trời cho chúng ta thứ 
chúng ta xin và đáng được. 
Đức Chúa Trời kết án 
chúng ta vì chúng ta chối 
bỏ quyền điều khiển hợp 
pháp của Ngài trên cuộc đời chúng ta. 
Chúng ta không phải chỉ nhận chịu 
những hậu quả hỗn loạn từ sự chối bỏ 
Ngài trong hiện tại trên thế gian này, 
nhưng còn phải đối diện tương lai 
kinh khiếp bị xa cách Đức Chúa Trời 
đời đời, không có sự sống, tình yêu 
thương hay là mối liên hệ với Ngài.
Đối với những người đã nhận ra tình 
trạng vô vọng, thì có một con đường 
sống. Nếu chúng ta trở lại với Đức 
Chúa Trời và cầu xin sự thương xót 
của Ngài, tin cậy sự chết và sự sống lại 
của Chúa Giê-xu, thì mọi sự thay đổi.
Trước hết, Đức Chúa Trời làm trong 
sạch cuộc đời ô uế của chúng ta. Ngài 
chấp nhận sự chết của Chúa Giê-xu là 
sự thay thế cho những tội lỗi chúng 
ta, tha thứ chúng ta một cách hào 
phóng trọn vẹn. Sau đó, Ngài ban Đức 
Thánh Linh vào lòng chúng ta và cho 
chúng ta đời sống mới vượt khỏi sự 
chết mà đến sự sống đời đời. Chúng 
ta không phải là những kẻ nổi loạn 
nữa, mà là thành viên trong gia đình 
của chính Đức Chúa Trời, được nhận 
làm con trai, con gái Ngài. Giờ đây, 
chúng ta được sống với Chúa Giê-xu, 
là Đấng chủ tể của chúng ta.

Hai lối sống hoàn toàn khác biệt này 
vừa được trình bày cho bạn, là các độc 
giả. Và đặt trước mặt bạn sự lựa chọn.
Bạn muốn sống theo lối nào?

Câu hỏi đầu tiên mà bạn 
phải tự hỏi, đó là:
"Tôi muốn sống lối sống 
nào?"
Nếu bạn trả lời câu hỏi 
trên như: "lối sống riêng 
của mình", thì có lẽ bạn 
chưa tin hoặc một vài 
hoặc tất cả của sự kiện 
chúng tôi đã đưa ra cho 

bạn biết.
Có lẽ bạn chưa tin rằng Đức Chúa Trời 
sẽ xét đoán kẻ nổi loạn, hay là chưa tin 
rằng bạn thật sự là một kẻ nổi loạn. 
Nếu là như vậy thì xin bạn hãy suy 
nghĩ một cách cẩn thận. Bạn nên 
nghiên cứu các điều đã trình bày ở 
đây bởi vì nếu các điều này là sự thật 
thì hậu quả là một là sống; hai là chết.
Có lẽ bạn nên tìm một cuốn Kinh 
Thánh (Bản Hiện đại) và tự đọc. Phúc 
Âm Mác là một sách tốt cho bạn khởi 
sự đọc. Hay là bạn nói chuyện với một 
người bạn Cơ đốc, hoặc liên lạc với 
nhà xuất bản của sách nhỏ này để xin 
thêm thông tin.
Nhưng nếu bạn biết mình là một kẻ 
nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa 
Trời và bạn muốn sống lối sống của 
Ngài thì câu hỏi rõ ràng là, "Tôi có thể 
làm gì về việc này?"
1. Cầu nguyện với Chúa
Điều thứ nhất bạn cần làm là cầu 
nguyện với Đức Chúa Trời. Bạn cần 
xưng nhận trước mặt Ngài rằng bạn 
đã từng nổi loạn chống nghịch Ngài, 
rằng bạn xứng đáng phải chịu hình 
phạt, và bạn đang xin Chúa thương 
xót dựa vào căn cứ trên cái chết của 

Chúa Giê-xu chết thay cho bạn. Bạn 
cũng cần phải xin Ngài giúp cho bạn 
được Ngài thay đổi từ một kẻ nổi loạn 
trở thành một người sống với Chúa 
Giê-xu làm Đấng cai trị của chính 
mình.
Bạn có thể cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa,
Con biết rằng con không đáng được 
Ngài chấp nhận. Con không đáng 
nhận được sự ban cho sự sống đời đời 
của Ngài. Con có tội vì đã nổi loạn 
chống nghịch Ngài và đã phớt lờ Ngài. 
Con cần Ngài tha thứ cho con.
Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã sai Con 
Ngài chịu chết thay cho con để con 
được tha tội. Cảm ơn Ngài vì Chúa 
Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại để ban đời 
sống mới cho con.
Xin Chúa tha tội con và thay đổi con để 
con có thể sống với Chúa Giê-xu, là 
Đấng cai trị (làm chủ cuộc đời) con.
Nhân danh của Chúa Giê-xu, Amen
Bước thứ nhất là cầu nguyện như thế.
2. Quy Phục Chúa Giê-xu
Bước thứ hai khá hiển nhiên. Đã cầu 
nguyện như lời cầu nguyện trong 
trang trước, bạn muốn bắt đầu thực 
hành điều đó, tức là quy phục Chúa 
Giê-xu. Chắc chắn rằng có đủ mọi 
lãnh vực trong cuộc đời của bạn cần 
phải thay đổi.
Bạn nên bỏ những thói quen nổi loạn 
như tính tham lam, dễ nóng giận, 
tính ích kỷ v.v., và bắt đầu những thói 
quen mới mà làm Chúa đẹp lòng như 
rộng lượng, ân cần và tính kiên nhẫn.
Bước thứ hai này sẽ kéo dài cả cuộc 
đời còn lại của bạn, nhưng Ngài sẽ ở 
cùng bạn trọn cả con đường. Ngài sẽ 
liên tục nói với bạn qua Kinh Thánh. 
Ngài sẽ liên tục nghe bạn và giúp bạn 
khi nghe lời cầu nguyện của bạn. 

Ngài sẽ ban cho bạn năng quyền để 
sống theo ý muốn của Ngài qua Đức 
Thánh Linh, là Đấng đang sống trong 
lòng bạn. Và Ngài sẽ ban cho bạn 
những anh chị em trong Chúa để 
khích lệ bạn trên bước đường theo 
Ngài khi bạn gặp những tin hữu khác.
Vậy, bước thứ hai là quy phục Chúa 
Giê-xu và bắt đầu sống để Ngài làm 
Chủ cuộc đời của bạn.
3. Tiếp tục tin cậy
Điều gì thứ ba mà bạn phải làm cũng 
là một điều liên tục nữa. Bạn phải tiếp 
tục đặt niềm tin đúng chỗ. Chỉ vì 
Chúa Giê-xu mà thôi (tức là nhờ sự 
chết và sự sống lại của Ngài), mà bạn 
được tha thứ và được hòa thuận lại 
cùng Đức Chúa Trời.
Bạn sẽ cần tiếp tục trở lại với điều này, 
vì khi bạn bắt đầu nếp sống mới của 
Đức Chúa Trời, bạn sẽ còn thất bại và 
sẽ còn làm điều sai trật. Hêt thảy 
chúng ta đều như vậy.
Chúng ta thảy đều cần nhìn lại cái 
chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, 
là nguyên nhân duy nhất chúng ta 
được tha thứ. Chúng ta không bao 
giờ nên ngừng nương cậy vào Ngài, 
và chỉ vào Ngài mà thôi, là phương 
thức qua đó chúng ta được Ngài tha 
thứ và được ban tặng sự sống đời đời.
Nếu bạn biết rõ là bạn chưa làm theo 
những bước này, và bạn còn là kẻ nổi 
loạn chưa được tha thứ, thì bạn phải 
gấp làm một việc gì đó. Bạn đang ở 
tại ngã ba đường. Đây là sự lựa chọn 
mà hết thảy chúng ta đều phải đối 
diện. Chỉ có hai lối sống mà thôi!
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Gần đây nhà Vật lý nổi 
tiếng của Anh Quốc 
Stephen Hawking 
trong quyển “The 
Grand Design” (Kế 
hoạch Vĩ  Đại) mới xuất 
bản năm 2010 viết 
rằng vũ trụ không cần 
Đấng Sáng tạo, vì vật 
chất tự nhiên theo quy 
luật của thiên nhiên 
gom góp lại mà tạo thành, vì sáng tạo 
có nghĩa là tạo một vật từ chỗ không 
có gì. Lời tuyên bố của Hawking 
khiến nhiều người hoang mang.
Thật ra quan niệm của Stephen 
Hawking không có gì mới, vì trước 
đây trong quyển sách nổi tiếng của 
ông do nhà Bantam Dell xuất bản 
năm 1988 tựa đề A Brief History of 
Time (Lịch sử vắn tắt của thời gian), 
Hawking đã tỏ ra hoài nghi về việc 
Thượng Đế tạo thành vũ trụ.
Chúng ta không cần phải tranh luận 
với Hawking về niềm tin của ông về 
vũ trụ vô tri giác. Chỉ tiếc một điều 
Hawking không hề đả động đến 
nguồn gốc sinh vật trên trái đất nầy. 
Tới bây giờ khoa học vẫn chưa trả lời 
được các câu hỏi sau:
1)   Sinh vật hay sự sống từ đâu mà ra? 
Có phải sự sống đột nhiên xuất hiện 
không?
2)   Nếu sự sống tự nhiên xuất hiện thì 
tại sao nó không xuất hiện trên bất cứ 
hành tinh nào khác trong thái dương 
hệ hay trong dải ngân hà, nơi tập họp 
của hàng tỉ ngôi sao trong đó  nhiều 
cái có cấu trúc giống y quả đất?
3)   Cái gì tạo ra hàng triệu chủng loại 

khác nhau trên quả địa 
cầu nầy?
4)   Sự chết của sinh vật 
hay loài người có phải 
là điểm kết thúc 
không?
Nhà khoa học thiên 
văn  Robert Jastrow 
của Cơ Quan Không 
Gian Hoa-kỳ (NASA) 
trong quyển Journey 

to the Stars (Hành trình đến các ngôi 
sao) do nhà xuất bản Bantam, Nữu 
Ước, ấn hành năm 1989, trang 119 
viết rằng “Đến giờ nầy khoa học chưa 
tạo ra được sự sống từ vật thể.” Khoa 
học có thể tạo ra một quả trứng gà, 
có vỏ, có tròng đỏ, tròng trắng giống 
y như trứng thật về mặt hóa chất, 
nhưng khoa học không thể đưa vào 
quả trứng ấy một mầm sống để có 
thể ấp và nở ra con. Nói chung khoa 
học chưa thể tạo ra sự sống từ vật thể 
vô tri vô giác được. Nhưng đó chính là  
phương cách Thượng Đế tạo dựng 
con người qua lời Thánh Kinh ghi lại 
trong sách Sáng thế chương 2 câu 7: 
“Thượng Đế lấy bụi đất tạo nên con 
người. Ngài thổi hơi thở vào lỗ mũi, 
thì con người trở thành người sống.” 
(Bản Phổ thông)
Bây giờ, chúng ta hãy quan sát một 
vài hiện tượng lạ lùng sau đây trong 
thiên nhiên mà khoa học hiện đang 
lắc đầu không hiểu nổi:
1.    Hành trình của loại cá mòi đỏ (Red 
salmon): Loại cá nầy sinh trưởng ở 
các ao nước ngọt thuộc vùng thượng 
lưu sông Columbia ở tiểu bang 
Washington, Hoa-kỳ. Sau khi nở ra 

khỏi trứng thì chúng theo dòng sông đi 
ra biển và sống ở nước mặn cho đến 
khi trưởng thành vài năm sau. Vùng 
biển mà loại cá nầy sinh sống cách nơi 
sinh trưởng của chúng đến mấy ngàn 
dặm. Khi lớn lên và sẵn sàng sinh đẻ thì 
chúng bơi ngược trở về nơi sinh ra. 
Trong cuộc hành trình trở về sinh quán 
nhiều khi chúng phải chống lại với 
ghềnh thác (vì bơi ngược dòng) hay 
nhảy qua chướng ngại vật như đập 
nước do con người tạo ra. Bằng mọi giá 
chúng phải trở lại nơi sinh ra để đẻ 
trứng rồi chết. Điều lạ là mặc dù có vô 
số ao và vũng, nhưng mỗi con đều trở 
về đúng ngay nơi ao hay vũng nó sinh 
ra. Khoa học không trả lời được là làm 
cách nào chúng biết đường trở về 
đúng nơi sinh đẻ? Động lực nào thúc 
đẩy chúng cố gắng bơi về sinh quán 
của chúng?
2.  Hành trình của loài lươn (Eel). Trái với 
loài cá mòi đỏ là loài sinh ra ở nước 
ngọt và lớn lên ở nước mặn, loài lươn 
sinh trưởng ở nước mặn và lớn lên ở 
nước ngọt. Có hai loại lươn. Một loại 
sống ở Bắc Mỹ, và một loại sống ở Âu 
Châu. Đến kỳ sinh đẻ cả hai loại đều bơi 
về vùng biển Rong Đuôi Ngựa 
(Sargasso Sea) ở giữa Đại tây dương. 
Chúng đẻ trứng ở đó rồi qua đời. Các 
con lươn con mới nở bơi trở về quê 
quán của cha mẹ chúng, hoặc ở Mỹ 
châu, hay ở Âu châu. Không một con 
lươn Âu châu nào bơi về Mỹ châu, và 
cũng không có một con lươn Mỹ châu 
nào bơi lạc về Âu-châu. Đó là điểm kỳ lạ 
thứ nhất. Điểm kỳ lạ thứ nhì là làm sao 
các con lươn con mới nở biết đường 
bơi về quê quán cha mẹ chúng cách 
nơi sinh trưởng của chúng hơn 4.000 
cây số? Khoa học không trả lời được.
3. Cuộc di cư của loài chim (Bird 

Migration)  Ở Mỹ và Âu-châu vào mùa 
thu người ta thấy hàng ngàn hàng triệu 
con chim bay về vùng ấm áp để sinh 
sống hoặc đẻ trứng làm tổ. Việc di cư 
của loài chim là một điều làm khoa học 
rất bối rối, vì nhiều loại chim như chim 
yến Bắc cực (Arctic Tern) di cư xuống 
Nam Cực cách nơi chúng ở hơn nửa 
vòng trái đất tức khoảng 22,000 cây số. 
Hầu hết các loài chim di cư bay xa ít 
nhất vài ngàn cây số. Chẳng hạn  từ Bắc 
Mỹ xuống Nam Mỹ, từ Âu-châu sang 
Phi-châu... Làm thế nào mà  chúng bay 
đúng hướng để đến đích mà không có 
địa bàn hay dụng cụ không hành 
(navigation aids) là điều mà khoa học 
chưa giải thích nổi. Có khi chúng bay 
một mạch băng qua đại dương bát 
ngát vài ngàn cây số chẳng có địa hình 
địa vật gì để làm chuẩn. Một vài nhà 
khoa học tin rằng loài chim định hướng 
theo ngôi sao lúc ban đêm hay theo 
mặt trời lúc ban ngày. Nhưng nếu gặp 
giông tố hoặc mây mù thì làm sao dựa 
vào ngôi sao hay mặt trời? Thế mà 
chúng vẫn bay đến đúng đích. Một 
điểm kỳ diệu khác: Vài loài chim di cư 
đến vùng ấm áp ở Nam Bán Cầu để 
sinh đẻ, nuôi con lớn lên xong cha mẹ 
bay về trước, vài tuần sau các con chim 
non đủ lông cánh bay sau trở về đúng 
gốc của cha mẹ chúng mà không bị lạc, 
mặc dù chúng chưa hề bay con đường 
ấy bao giờ.
4.  Sự sinh trưởng của cá bạc (grunion) 
Ở vùng biển nam California và 
Mễ-tây-cơ phía Thái bình dương người 
ta thường hay ra xem mùa cá bạc sinh 
đẻ. Loài cá nầy tương tự như cá mòi, dài 
khoảng gần 2 tấc, sống ở biển khơi, 
nhưng đẻ trứng trên bờ biển. Chúng 
chờ đúng một lượn sóng cao nhất theo 
con trăng vào mùa hạ đẩy chúng lên 

cát, rồi hối hả dùng đuôi đào lỗ và đẻ 
trứng dưới cát xong chờ lượn sóng 
cao thứ nhì, sau đó mấy phút kéo 
chúng trở về biển. Nếu chúng hụt 
lượn sóng nầy thì xem như dãy chết 
trên cát. Khoảng hai tuần sau, một 
lượn sóng cao khác đến phủ lấp 
trứng khiến cá con nở ra trong tích 
tắc và được sóng kéo ra biển để bắt 
đầu sinh sống. Điểm lạ là lượn sóng 
cao nầy chỉ đến có một lần trong năm 
theo chu kỳ. Các chú cá con phải phá 
vỡ trứng, nở ra và trượt theo sóng 
trong vòng vài ba giây đồng hồ. Nếu 
chúng hụt lượn sóng nầy thì xem như 
không bao giờ nở, vì các lượn sóng 
sau không bao giờ lên cao đến chỗ có 
trứng. Trứng coi như bỏ. Điểm kỳ lạ là 
cá mẹ biết canh đúng lượn sóng cao 
để vào bờ đẻ trứng, và cá con biết 
đúng lượn sóng cao duy nhất sau đó 
2 tuần để nở ra và theo sóng ra biển. 
Cư dân California hay chờ mùa cá bạc 
sinh sản trên cát để bắt chúng.
Trên đây chỉ là một vài hiện tượng lạ 
trong số hàng ngàn hiện tượng kỳ 
diệu trong thiên nhiên mà khoa học 
chưa hiểu nổi. Chắc hẳn trong chúng 
ta không ai nghĩ rằng sở dĩ các loài 
sinh vật trên đây thực hiện được 
những kỳ công ngoài sức tưởng 
tượng của con người là do thiên 
nhiên tạo ra.
Đó là chúng ta chưa nói đến cấu trúc 
vô cùng phức tạp của cơ thể con 
người là loài được Thượng Đế xếp 
hàng đầu trong các loài thọ tạo của 
Ngài. Dùng thuyết ngẫu sinh hay tiến 
hóa cũng không thể nào giải thích 
được sự xuất hiện của con người trên 
trái đất nầy. Hiện tượng các tế bào 
phân hóa (cell division) sau khi thụ 
tinh để trở thành các bộ phận trong 

cơ thể, mỗi bộ phận mang một chức 
năng riêng biệt vẫn còn là một điều 
huyền bí đối với các nhà sinh vật học.
Tuy nhiên, đối với tín hữu Cơ Đốc thì 
việc tin tưởng vào một Đấng Tạo Hóa 
siêu việt đã sắp xếp những điều kỳ 
diệu ấy không có gì lạ cả. Đứng trước 
những hiện tượng siêu nhiên đó, việc 
tin có một Thượng Đế dễ hơn là 
không tin.
Nếu bạn tin có Thượng Đế thì bạn 
hãy đặt mình dưới sự hướng dẫn của 
Ngài. Chính đời sống của bạn sẽ trở 
thành một hiện tượng kỳ diệu cho 
nhiều người. Lưu ý rằng điều kỳ diệu 
nhất của Cơ đốc giáo không phải ở 
những lễ nghi phiền toái, những giáo 
đường nguy nga, những tín hữu 
đông đảo mà là quyền năng thay đổi 
con người,  từ xấu ra tốt, từ ganh ghét 
hóa ra yêu thương, từ ích kỷ trở thành 
vị tha, từ tội nhân trở thành con của 
Thượng Đế đặng làm người hữu 
dụng cho xã hội. Vậy nếu bạn tin có 
Thượng Đế thì bạn hãy đến với Ngài 
bằng lời cầu nguyện chân thành và 
vắn tắt như sau:
      “Lạy Thượng Đế, con tin Ngài là 
Đấng tạo nên vũ trụ, sinh vật và tạo ra 
chính con. Lâu nay con đã hoài nghi 
về sự thực hữu của Ngài. Nay con tin 
có Ngài. Xin Ngài hãy tiếp nhận con 
làm con cái của Ngài và biến con trở 
nên người hữu dụng cho Ngài và cho 
xã hội. A-men.” 
Sau đó bạn có thể tiếp xúc với Mục sư 
Tin Lành gần nơi bạn ở, cho mục sư 
biết bạn đã trở thành tín hữu qua bài 
tham luận nầy. Mục sư sẽ rất vui giải 
thích thêm về cuộc sống mới trong 
Thượng Đế, Đấng tạo ra vũ trụ và con 
người.



Xung quanh chúng ta có nhiều người 
theo các tôn giáo khác nhau. Thường 
là họ theo các tôn giáo đã có trong 
gia đình, do ông bà để lại. Họ theo 
đạo với những nghi thức quen thuộc 
từ khi còn nhỏ và cũng có nhiều điều 
an ủi tâm hồn nên họ không muốn 
thay đổi hoặc tìm hiểu đạo khác. Câu 
nói quen thuộc nói lên lý do giữ đạo 
cũ theo họ vẫn là đạo nào cũng giống 
nhau thôi, thay đổi làm chi. Có người 
nghĩ rằng thay đổi qua đạo khác là 
phản bội. Có người bị dọa là sẽ bị trời 
tru đất diệt nếu thay đổi đạo và vì thế 
họ không dám thay đổi.
Nghĩ đạo nào cũng giống nhau là 
một ý tưởng hấp dẫn. Trên thế giới có 
quá nhiều bất đồng, bắt bớ đạo và 
thậm chí chiến tranh đã nổi lên vì 
những sự khác biệt tôn giáo rồi. Thôi, 
chỉ có một Ông Trời và các tôn giáo 
khác nhau đều đang tìm kiếm Ngài 
theo cách riêng của họ. Hãy để người 
Hồi Giáo và Cơ-đốc Giáo, người Ấn 
Giáo và người Phật Giáo đồng ý với 
nhau là họ cùng đang thờ phượng 

cùng một Ông Trời bằng các cách 
khác nhau. Phải chăng các tôn giáo 
lớn đều có những niềm tin giống 
nhau về đạo đức: họ theo đuổi hoà 
bình, không cỗ vũ cho giết người, 
hãm hiếp hay cướp bóc ai. Đạo nào 
cũng dạy người ta làm lành, vậy đạo 
nào cũng giống nhau thôi.
Tôi không có ý so sánh tôn giáo hay 
coi thường bất cứ tôn giáo khác nào. 
Tôi tôn trọng quyền lựa chọn của mỗi 
người. Dĩ nhiên mỗi người phải chịu 
trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. 
Tôi chỉ xin chúng ta suy nghĩ đến sự 
thật. Mặc dù ý nghĩ đạo nào cũng 
giống nhau trông có vẽ hấp dẫn 
nhưng sự thật là thế nào? Có đúng là 
đạo nào cũng giống nhau không? 
-Theo tôi là không! Tại sao các tôn 
giáo không giống nhau?
Trước hết nếu hỏi trực tiếp những 
người đã theo đạo rồi xem thử có 
phải tất cả các tôn giáo đều giống 
nhau không thì câu trả lời của họ sẽ là 
không. Có lẽ họ sẽ khuyên bạn nên 
theo tôn giáo của họ đã theo. Chẳng 

hạn, người theo đạo biết chắc là có 
sự khác nhau giữa Hồi Giáo và Ấn 
Giáo, bên nào cũng cho mình đúng 
và khước từ bên kia. Chẳng hạn, 
trong kinh Qur’an của Hồi Giáo có 
chép, ” Hãy chiến đấu và chém giết 
những người ngoại đạo nơi nào gặp 
họ.” (Fight and slay the pagans 
wherever you �nd them. Qur’an, sura 
9.5). Ở Nigeria và 
Sudan việc nầy đã và 
đang xảy ra trong một 
diện rộng.
Thứ hai, các tôn giáo 
giải thích những niềm 
tin của họ khác nhau. 
Chẳng hạn họ giữ các niềm tin khác 
nhau về Ông Trời. Theo Ấn Giáo 
(Hinduism) Trời là vô số hình tượng 
và không có bản thể (impersonal). 
Trong khi đó Allah của Hồi Giáo  là 
Đấng có bản thể (personal), duy nhất 
và họ tuyệt đối cấm dùng hình tượng 
hoặc cách nào khác tiêu biểu cho 
Allah. Phật Giáo thế giới là một tôn 
giáo không có Ông Trời và thậm chí 
không có một hiện hữu cuối cùng. Cơ 
Đốc Giáo thì dạy rằng có Ông Trời và 
Ngài yêu thương tha tội giúp đỡ cho 
người tin cậy Ngài. Trong Phật Giáo 
và Ấn Giáo thì không có sự tha tội, chỉ 
có nghiệp karma, và cũng không có 
sự trợ giúp siêu nhiên.
Thứ ba, mục đích đời sống của con 
người theo các tôn giáo cũng không 
giống nhau. Chúng ta sẽ đi đâu sau 
khi lìa cuộc đời nầy? Mục tiêu của 
mọi sự hiện hữu trong Phật Giáo là 
niết bàn nirvana nghĩa là tiệt diệt hay 
“chấm dứt hoàn toàn tất cả tham 
muốn và bản thân.” Đây là điều mà 
người ta tin là Đức Phật đã đạt được 
sau khi tái sanh 547 lần. Hồi Giáo thì 

hướng về một thiên đàng vui thoả 
với rượu, đàn bà và ca nhạc. Mục đích 
cuối cùng của tất cả sự hiện hữu 
trong Cơ Đốc Giáo là biết Đức Chúa 
Trời và vui hưởng chính mình Ngài 
mãi mãi cùng với những người đã 
được Ngài cứu chuộc. Như vậy, giáo 
lý các tôn giáo rất khác nhau.
Thứ tư, theo tôi có lẽ khác biệt lớn 

nhất giữa Cơ- Đốc 
Giáo và tất cả các tôn 
giáo khác là kết quả 
của sự cứu rỗi. Sự cứu 
rỗi do mình tự tạo ra 
hay do Đức Chúa Trời 
ban cho không và 

mình tiếp nhận lấy. Trong khi các tôn 
giáo khác nhấn mạnh rằng bằng 
cách vâng giữ các giáo lý của tôn giáo 
mình, một người làm theo sẽ có thể 
được cứu rỗi, được thoả mãn hoặc 
được giải thoát, thì Cơ Đốc Giáo lại 
dạy “ấy là nhờ ân điển của Chúa ban, 
bởi đức tin tiếp nhận lấy mà một 
người được cứu rỗi.” Ấy là tặng phẩm 
quý giá nhất từ Đức Chúa Trời ban 
cho chứ không phải từ người nào làm 
nên, bởi đức tin nơi việc Chúa đã làm, 
không phải bởi việc mình làm. Không 
ai khoe mình về công đức nhưng ai 
cũng tạ ơn Trời về sự ban cho.
Trong khi các tôn giáo Á Đông dạy về 
luật karma (nghĩa là luật nhân quả, có 
vay phải có trả, có tội phải đền tội, có 
nợ phải tự trả nợ, không ai trả được) 
thì đạo Chúa lại giảng rao về luật ân 
điển khi Chúa ban cho nhưng không 
món quà cứu rỗi do Chúa Giê-su đã 
trả giá xong trên thập tự giá cho bất 
cứ người nào có lòng tin nhận thì 
được mặc dù trước mắt Chúa không 
ai là người xứng đáng cả. Không phải 
đạo nào cũng giống nhau!
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Sáng nay, 
thức giấc 
thật sớm, 
sớm hơn 
mọi khi 
n h i ề u 
lắm, vì tôi đã không ngủ được như 
mọi khi. Vào chat-room để nghe 
hát tôn vinh Chúa, để ngồi thật im 
và lắng lòng theo những lời nhạc 
Thánh Ca Cơ đốc. Thật bất ngờ quá, 
khi nhìn thấy nick-name của bạn 
trong room. Bạn đã trở lại rồi, sau 
gần hai tháng không được gặp. 
Cảm tạ ơn Chúa.
Trong những room của người đời 
vẫn không thể tìm thấy được sự 
bình an thật như trong room Tin 
Lành có phải không bạn? Người 
bạn nhỏ của tôi, người mà đã có lần 
chúng ta trò chuyện, trao đổi với 
nhau những suy nghĩ về đạo Tin 
Lành. 
Lần đó, tôi vẫn còn nhớ thật rõ, bạn 
đã nói thích lắm khi được ngồi im 
nghe hát Thánh ca. Vâng, bạn thích 
lắm và  tôi cũng vậy. Chúng ta cùng 
thích lắm những lời nhạc Cơ Đốc 
thật “siêu nhiên” và “đụng chạm” 
lòng người. Vì âm nhạc làm cho 
tâm linh con người hạnh phúc và 
đầy trọn. Và cũng đã có rất nhiều 
lần tôi hát Tôn Vinh Chúa thật hăng 
say.
Ngày xưa, tôi cũng hay vào room 
đời để nghe chia sẻ và học hỏi kinh 
nghiệm sống nào đó của những 
người khác. Nhưng từ những ngày 
tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa 

của đời 
mình, tôi 
đã chọn 
lựa chỉ 
v à o 
r o o m 

“Tin Lành Âu Châu”. Vì từ nơi đây, tôi 
đã quen và nhận được rất nhiều 
tình yêu thương từ những anh chị 
em trong Chúa, một thứ tình cảm 
thật trân quí, luôn ôm ấp khi nhận 
được và trao ra của những người 
con cái trong nhà Cha.
“Ta ban cho các ngươi một điều 
răn mới, nghĩa là các ngươi phải 
yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi 
thể nào, thì các ngươi cũng hãy 
yêu nhau thể ấy.” Trích Kinh Thánh, 
sách Giăng 13: 34
Tình yêu thương này, chúng ta phải 
biết nhớ đến luôn, phải biết vâng 
lời Người và luôn luôn nói cảm tạ 
ơn Chúa, có phải không?
Chúa Giê-xu trong vườn Ghêt-sê-
ma-nê ngày nào, Ngài đã chọn lựa 
con đường chấp nhận mọi điều 
đau đớn là chịu chết trên Thập tự 
giá để chuộc tội cho loài người, 
trong đó có chúng ta : tôi và bạn. 
Ngài đã lựa chọn con đường hoàn 
toàn tuân phục Đức Chúa Trời. Sự 
chọn lựa này của Chúa Giê-xu 
chính là vì yêu thương loài người 
chúng ta. Ngài đã đánh đổi ngay cả 
mạng sống của mình để cứu chuộc 
lại ta, bạn có thấy không? Vì khi 
chọn lựa là chấp nhận, ngay cả khi 
sự chọn lựa của mình phải trải qua 
một thời kỳ thật sự rất quặn đau.

Chúa là Đấng quyền năng, Ngài làm 
được tất cả mọi điều, Ngài có quyền 
bắt chúng ta theo ý Ngài chứ. 
Nhưng sao Chúa vẫn cho chúng ta 
quyền được lựa chọn: Tin nhận 
Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không 
tin? Đây cũng là điều, khi tìm hiểu 
về Chúa, đã thật sự làm tôi suy nghĩ 
thật nhiều. 
Chúng ta được quyền chọn lựa. Vậy 
thì, chúng ta chọn được làm con cái 
yêu dấu của một Đấng đầy tình yêu 
thương, Đấng nhân từ và vị tha, 
Đấng luôn chăm sóc, giữ gìn và 
không bao giờ rời bỏ chúng ta....hay 
chúng ta chọn lựa một cuộc sống 
mà trong đó là những bất an, nghi 
kỵ hoặc một cuộc sống tràn ngập 
những đam mê trụy lạc để rồi sự 
trống vắng vẫn luôn luôn đeo đuổi 
một kiếp người?
Tôi đã chọn con đường tin nhận 

Chúa, Đấng đã cứu tôi trong ca mổ 
vì bệnh tật thật nguy hiểm của đời 
mình. Đấng đã ban lại cho tôi một 
cuộc đời mới tốt đẹp hơn gấp 
muôn lần trước đó. Và tôi vẫn luôn 
đang sống và cảm nhận Sự Bình An 
thật quá nồng nàn của Chúa Cứu 
Thế Giê-xu.
Sự chọn lựa này là lần chọn lựa 
đúng đắn nhất, kết quả nhất cho 
cuộc đời của tôi, một người đàn 
ông đã quá nhiều thất bại trong 
cuộc đời .
Cầu xin Chúa là Đấng Yêu thương 
luôn giữ gìn chúng ta trong từng 
bước đi, trong mỗi lần suy nghĩ, để 
rồi mong bạn thêm một lần nữa 
chọn lựa con đường duy nhất dù 
thật hẹp để cùng tôi chung đức tin 
vui thỏa trở về nhà.

Hữu Phúc

LỰA CHỌNLỰA CHỌN

“Kỳ đã trọn, nước Đức 
Chúa Trời đã đến gần; 
các ngươi hãy ăn năn 
và tin đạo Tin Lành.” 

Mác 1:15
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Xung quanh chúng ta có nhiều người 
theo các tôn giáo khác nhau. Thường 
là họ theo các tôn giáo đã có trong 
gia đình, do ông bà để lại. Họ theo 
đạo với những nghi thức quen thuộc 
từ khi còn nhỏ và cũng có nhiều điều 
an ủi tâm hồn nên họ không muốn 
thay đổi hoặc tìm hiểu đạo khác. Câu 
nói quen thuộc nói lên lý do giữ đạo 
cũ theo họ vẫn là đạo nào cũng giống 
nhau thôi, thay đổi làm chi. Có người 
nghĩ rằng thay đổi qua đạo khác là 
phản bội. Có người bị dọa là sẽ bị trời 
tru đất diệt nếu thay đổi đạo và vì thế 
họ không dám thay đổi.
Nghĩ đạo nào cũng giống nhau là 
một ý tưởng hấp dẫn. Trên thế giới có 
quá nhiều bất đồng, bắt bớ đạo và 
thậm chí chiến tranh đã nổi lên vì 
những sự khác biệt tôn giáo rồi. Thôi, 
chỉ có một Ông Trời và các tôn giáo 
khác nhau đều đang tìm kiếm Ngài 
theo cách riêng của họ. Hãy để người 
Hồi Giáo và Cơ-đốc Giáo, người Ấn 
Giáo và người Phật Giáo đồng ý với 
nhau là họ cùng đang thờ phượng 

cùng một Ông Trời bằng các cách 
khác nhau. Phải chăng các tôn giáo 
lớn đều có những niềm tin giống 
nhau về đạo đức: họ theo đuổi hoà 
bình, không cỗ vũ cho giết người, 
hãm hiếp hay cướp bóc ai. Đạo nào 
cũng dạy người ta làm lành, vậy đạo 
nào cũng giống nhau thôi.
Tôi không có ý so sánh tôn giáo hay 
coi thường bất cứ tôn giáo khác nào. 
Tôi tôn trọng quyền lựa chọn của mỗi 
người. Dĩ nhiên mỗi người phải chịu 
trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. 
Tôi chỉ xin chúng ta suy nghĩ đến sự 
thật. Mặc dù ý nghĩ đạo nào cũng 
giống nhau trông có vẽ hấp dẫn 
nhưng sự thật là thế nào? Có đúng là 
đạo nào cũng giống nhau không? 
-Theo tôi là không! Tại sao các tôn 
giáo không giống nhau?
Trước hết nếu hỏi trực tiếp những 
người đã theo đạo rồi xem thử có 
phải tất cả các tôn giáo đều giống 
nhau không thì câu trả lời của họ sẽ là 
không. Có lẽ họ sẽ khuyên bạn nên 
theo tôn giáo của họ đã theo. Chẳng 

hạn, người theo đạo biết chắc là có 
sự khác nhau giữa Hồi Giáo và Ấn 
Giáo, bên nào cũng cho mình đúng 
và khước từ bên kia. Chẳng hạn, 
trong kinh Qur’an của Hồi Giáo có 
chép, ” Hãy chiến đấu và chém giết 
những người ngoại đạo nơi nào gặp 
họ.” (Fight and slay the pagans 
wherever you �nd them. Qur’an, sura 
9.5). Ở Nigeria và 
Sudan việc nầy đã và 
đang xảy ra trong một 
diện rộng.
Thứ hai, các tôn giáo 
giải thích những niềm 
tin của họ khác nhau. 
Chẳng hạn họ giữ các niềm tin khác 
nhau về Ông Trời. Theo Ấn Giáo 
(Hinduism) Trời là vô số hình tượng 
và không có bản thể (impersonal). 
Trong khi đó Allah của Hồi Giáo  là 
Đấng có bản thể (personal), duy nhất 
và họ tuyệt đối cấm dùng hình tượng 
hoặc cách nào khác tiêu biểu cho 
Allah. Phật Giáo thế giới là một tôn 
giáo không có Ông Trời và thậm chí 
không có một hiện hữu cuối cùng. Cơ 
Đốc Giáo thì dạy rằng có Ông Trời và 
Ngài yêu thương tha tội giúp đỡ cho 
người tin cậy Ngài. Trong Phật Giáo 
và Ấn Giáo thì không có sự tha tội, chỉ 
có nghiệp karma, và cũng không có 
sự trợ giúp siêu nhiên.
Thứ ba, mục đích đời sống của con 
người theo các tôn giáo cũng không 
giống nhau. Chúng ta sẽ đi đâu sau 
khi lìa cuộc đời nầy? Mục tiêu của 
mọi sự hiện hữu trong Phật Giáo là 
niết bàn nirvana nghĩa là tiệt diệt hay 
“chấm dứt hoàn toàn tất cả tham 
muốn và bản thân.” Đây là điều mà 
người ta tin là Đức Phật đã đạt được 
sau khi tái sanh 547 lần. Hồi Giáo thì 

hướng về một thiên đàng vui thoả 
với rượu, đàn bà và ca nhạc. Mục đích 
cuối cùng của tất cả sự hiện hữu 
trong Cơ Đốc Giáo là biết Đức Chúa 
Trời và vui hưởng chính mình Ngài 
mãi mãi cùng với những người đã 
được Ngài cứu chuộc. Như vậy, giáo 
lý các tôn giáo rất khác nhau.
Thứ tư, theo tôi có lẽ khác biệt lớn 

nhất giữa Cơ- Đốc 
Giáo và tất cả các tôn 
giáo khác là kết quả 
của sự cứu rỗi. Sự cứu 
rỗi do mình tự tạo ra 
hay do Đức Chúa Trời 
ban cho không và 

mình tiếp nhận lấy. Trong khi các tôn 
giáo khác nhấn mạnh rằng bằng 
cách vâng giữ các giáo lý của tôn giáo 
mình, một người làm theo sẽ có thể 
được cứu rỗi, được thoả mãn hoặc 
được giải thoát, thì Cơ Đốc Giáo lại 
dạy “ấy là nhờ ân điển của Chúa ban, 
bởi đức tin tiếp nhận lấy mà một 
người được cứu rỗi.” Ấy là tặng phẩm 
quý giá nhất từ Đức Chúa Trời ban 
cho chứ không phải từ người nào làm 
nên, bởi đức tin nơi việc Chúa đã làm, 
không phải bởi việc mình làm. Không 
ai khoe mình về công đức nhưng ai 
cũng tạ ơn Trời về sự ban cho.
Trong khi các tôn giáo Á Đông dạy về 
luật karma (nghĩa là luật nhân quả, có 
vay phải có trả, có tội phải đền tội, có 
nợ phải tự trả nợ, không ai trả được) 
thì đạo Chúa lại giảng rao về luật ân 
điển khi Chúa ban cho nhưng không 
món quà cứu rỗi do Chúa Giê-su đã 
trả giá xong trên thập tự giá cho bất 
cứ người nào có lòng tin nhận thì 
được mặc dù trước mắt Chúa không 
ai là người xứng đáng cả. Không phải 
đạo nào cũng giống nhau!

Có Phải Đạo Nào 
Cũng Giống Nhau?

“Nguyền xin anh em được ân điển và sự 
bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, 

Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!”  
Phi-líp 1:2

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Sáng nay, 
thức giấc 
thật sớm, 
sớm hơn 
mọi khi 
n h i ề u 
lắm, vì tôi đã không ngủ được như 
mọi khi. Vào chat-room để nghe 
hát tôn vinh Chúa, để ngồi thật im 
và lắng lòng theo những lời nhạc 
Thánh Ca Cơ đốc. Thật bất ngờ quá, 
khi nhìn thấy nick-name của bạn 
trong room. Bạn đã trở lại rồi, sau 
gần hai tháng không được gặp. 
Cảm tạ ơn Chúa.
Trong những room của người đời 
vẫn không thể tìm thấy được sự 
bình an thật như trong room Tin 
Lành có phải không bạn? Người 
bạn nhỏ của tôi, người mà đã có lần 
chúng ta trò chuyện, trao đổi với 
nhau những suy nghĩ về đạo Tin 
Lành. 
Lần đó, tôi vẫn còn nhớ thật rõ, bạn 
đã nói thích lắm khi được ngồi im 
nghe hát Thánh ca. Vâng, bạn thích 
lắm và  tôi cũng vậy. Chúng ta cùng 
thích lắm những lời nhạc Cơ Đốc 
thật “siêu nhiên” và “đụng chạm” 
lòng người. Vì âm nhạc làm cho 
tâm linh con người hạnh phúc và 
đầy trọn. Và cũng đã có rất nhiều 
lần tôi hát Tôn Vinh Chúa thật hăng 
say.
Ngày xưa, tôi cũng hay vào room 
đời để nghe chia sẻ và học hỏi kinh 
nghiệm sống nào đó của những 
người khác. Nhưng từ những ngày 
tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa 

của đời 
mình, tôi 
đã chọn 
lựa chỉ 
v à o 
r o o m 

“Tin Lành Âu Châu”. Vì từ nơi đây, tôi 
đã quen và nhận được rất nhiều 
tình yêu thương từ những anh chị 
em trong Chúa, một thứ tình cảm 
thật trân quí, luôn ôm ấp khi nhận 
được và trao ra của những người 
con cái trong nhà Cha.
“Ta ban cho các ngươi một điều 
răn mới, nghĩa là các ngươi phải 
yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi 
thể nào, thì các ngươi cũng hãy 
yêu nhau thể ấy.” Trích Kinh Thánh, 
sách Giăng 13: 34
Tình yêu thương này, chúng ta phải 
biết nhớ đến luôn, phải biết vâng 
lời Người và luôn luôn nói cảm tạ 
ơn Chúa, có phải không?
Chúa Giê-xu trong vườn Ghêt-sê-
ma-nê ngày nào, Ngài đã chọn lựa 
con đường chấp nhận mọi điều 
đau đớn là chịu chết trên Thập tự 
giá để chuộc tội cho loài người, 
trong đó có chúng ta : tôi và bạn. 
Ngài đã lựa chọn con đường hoàn 
toàn tuân phục Đức Chúa Trời. Sự 
chọn lựa này của Chúa Giê-xu 
chính là vì yêu thương loài người 
chúng ta. Ngài đã đánh đổi ngay cả 
mạng sống của mình để cứu chuộc 
lại ta, bạn có thấy không? Vì khi 
chọn lựa là chấp nhận, ngay cả khi 
sự chọn lựa của mình phải trải qua 
một thời kỳ thật sự rất quặn đau.

Chúa là Đấng quyền năng, Ngài làm 
được tất cả mọi điều, Ngài có quyền 
bắt chúng ta theo ý Ngài chứ. 
Nhưng sao Chúa vẫn cho chúng ta 
quyền được lựa chọn: Tin nhận 
Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không 
tin? Đây cũng là điều, khi tìm hiểu 
về Chúa, đã thật sự làm tôi suy nghĩ 
thật nhiều. 
Chúng ta được quyền chọn lựa. Vậy 
thì, chúng ta chọn được làm con cái 
yêu dấu của một Đấng đầy tình yêu 
thương, Đấng nhân từ và vị tha, 
Đấng luôn chăm sóc, giữ gìn và 
không bao giờ rời bỏ chúng ta....hay 
chúng ta chọn lựa một cuộc sống 
mà trong đó là những bất an, nghi 
kỵ hoặc một cuộc sống tràn ngập 
những đam mê trụy lạc để rồi sự 
trống vắng vẫn luôn luôn đeo đuổi 
một kiếp người?
Tôi đã chọn con đường tin nhận 

Chúa, Đấng đã cứu tôi trong ca mổ 
vì bệnh tật thật nguy hiểm của đời 
mình. Đấng đã ban lại cho tôi một 
cuộc đời mới tốt đẹp hơn gấp 
muôn lần trước đó. Và tôi vẫn luôn 
đang sống và cảm nhận Sự Bình An 
thật quá nồng nàn của Chúa Cứu 
Thế Giê-xu.
Sự chọn lựa này là lần chọn lựa 
đúng đắn nhất, kết quả nhất cho 
cuộc đời của tôi, một người đàn 
ông đã quá nhiều thất bại trong 
cuộc đời .
Cầu xin Chúa là Đấng Yêu thương 
luôn giữ gìn chúng ta trong từng 
bước đi, trong mỗi lần suy nghĩ, để 
rồi mong bạn thêm một lần nữa 
chọn lựa con đường duy nhất dù 
thật hẹp để cùng tôi chung đức tin 
vui thỏa trở về nhà.

Hữu Phúc
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QUYẾT ĐỊNH THUỘC VỀ BẠN

 

Thu qua, đông về, xuân lại đến...
 Trong bầu không khí ấm áp của mùa 
xuân, cùng chút se lạnh của dư âm 
mùa đông, mọi người dường như 
bận bịu, tất bật hơn với công việc của 
mình. Nào người mua, kẻ bán tấp 
nập chen chân nhau. Đâu đó xa xa có 
giọng rao lảnh lót của những người 
bán đồ la, tiếng cười vui, ríu rít của trẻ 
thơ cùng với mẹ đi chợ, tiếng mời 
chào của những cô chú bán hoa, 
cùng những lời mời khe khẽ của 
những người bán vé số...
 Tôi nhìn thấy trên gương mặt mỗi 
người có những nụ cười khác nhau, 
người thì họ cười rất tươi và họ đang 
mong chờ điều gì đó tốt đẹp sẽ đến 
với họ trong năm mới, nhưng cũng 
có những người cố gắng gượng cười 
để che đậy những nỗi lo sâu kín 
trong lòng họ...
 Sau giờ nhóm với Hội Thánh, tôi 
cùng những em thiếu niên đi thông 
công với nhau tại một quán ăn gần 
bên khu chợ mà tôi vừa nói. Các em 
rất hồ hởi, vui vẻ kể nhau nghe 
những chuyện ở trường, ở lớp trong 
buổi liên hoan tất niên vừa qua. Các 
em cũng nêu ra những dự tính cho 
sự học hành của mình trong tương 

lai và không quên cầu nguyện cho 
những điều đó, nhờ những anh chị và 
các bạn cùng trang lứa cầu thay cho 
nhau. Tôi nhìn thấy đức tin của các 
em nơi Chúa, tôi tin rằng Chúa sẽ 
giúp các em thực hiện được điều 
lòng mình ao ước trong Thánh ý tốt 
lành của Ngài.
 Chúng tôi đang thao thao nói 
chuyện vui vẻ với nhau, mắt tôi nhìn 
ra ngoài quán thì thấy có một chị 
bước vào quán, ngồi chung bàn với 
tôi vì quán đã hết chổ. Chị ngồi 
xuống trong sự mệt mỏi của thể xác 
không toàn vẹn cùng sấp vé số trên 
tay và gương mặt đầy vẻ lo lắng. Chị 
cởi chiếc nón tai bèo trên đầu mình 
xuống, ngước lên nhìn tôi và miệng 
chị nở nụ cười đầy lo lắng. Chị có một 
gương mặt đầy phúc hậu và không 
có gì gọi là khắc khổ. Tôi nhìn chị 
trong sự đầy thông cảm và hỏi thăm 
chị:
- Sáng giờ bán được không chị?
Chị vừa cười, vừa trả lời tôi:
- Chậm quá cưng ơi.
Khi tôi nghe chị trả lời trong giọng 
buồn bã khiến tôi cũng thắt lòng 
mình lại:
- Sao vậy chị, mà mọi hôm giờ này chị 
bán hết chưa hay vẫn còn?
- Mọi  hôm thì giờ này chị bán hết rồi, 
nếu còn thì chỉ vài tờ thôi em à!
Dường như thấu hiểu điều gì đó 
trong chị, nên tôi tranh thủ khi chị 
vừa ăn thì tôi vừa tìm hiểu sâu về chị:
- Chị bán vé số lâu chưa hay chỉ mới 
đây thôi?
Chị không lấy làm khó chịu khi vừa 

ăn, vừa trả lời tôi:
- Lâu rồi em.
- Dạ, mà gia đình chị đông anh chị 
em gì không?
- Cũng có ba người thôi cưng, nhưng 
vì gia đình nghèo khó nên đi làm ăn 
xa hết, chỉ còn chị ở đây bán vé số 
nuôi con và mẹ chị.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì thấy chị 
trong bệnh tật còn gánh vác gia 
đình, tôi tiếp tục hỏi chị trong lo lắng, 
phập phồng vì sợ chạm tự ái của chị:
- Chị ơi! chị có cảm thấy khó chịu hay 
phiền vì những câu hỏi của em 
không. Nếu có thì cho em xin lỗi vì đã 
xen vào đời tư của chị
- Không đâu em, chị rất vui vì có 
người hỏi thăm về chị, chứ chị thấy ở 
xã hội bây giờ họ phân chia nhau dữ 
lắm, với lại việc bán vé số của chị là 
việc làm thấp kém, không ai để ý, 
không ai quan tâm, không ai thích 
nói chuyện và khi họ mua vé số thì họ 
cũng không thèm nhìn mặt người 
bán nữa, huống hồ gì mà nói chuyện 
hả em.
Đầu tôi vừa gật, mắt tôi vừa nhìn chị, 
cảm thương chị và dường như tôi có 
cảm giác Chúa Thánh Linh đang 
mách bảo với tôi điều gì đối với 
người nữ này. Ngay lúc đó, lòng tôi 
cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh ban 
cho tôi có được sự can đảm, dạn dĩ để 
nói về Chúa cho người nữ này và 
Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi ôn tồn tiếp 
tục hỏi chị:
- Vậy chị có gia đình năm chị bao 
nhiêu tuổi ạ?
- Chị có gia đình năm hai mươi bảy 
tuổi, anh ấy cũng bị khuyết tật đôi 
chân như chị.
- Mà anh chị vô tình gặp nhau hay có 

người quen giới thiệu cho anh chị?
Dường như hỏi đúng vào điểm yếu 
của chị, nên mặt chị đỏ lên, miệng 
chị cười bẽn lẽn và đáp lời tôi:
- Không ai làm mai cả em à, khi chị đi 
đến nơi lãnh vé số để bán thì chị vô 
tình gặp anh cũng đi lãnh vé số như 
chị. Sau những lần gặp nhau như vậy 
thì có tình cảm, rồi anh hẹn chị đi 
uống nước, dần dần hai người quen 
biết và đến với nhau, sống với nhau 
chung một mái nhà.
- Vậy mẹ chị có la hay phản đối gì 
không?
- Có chứ em! mẹ chị la nhiều lắm, vì 
chị mang bệnh tật, rồi lấy chồng 
cũng bị tật như chị, nên mẹ sợ rằng 
chị phải gánh nặng thêm. Nhưng bà 
không phản đối, bà chỉ kêu chị suy 
nghĩ kỹ trước khi quyết định, và 
quyết định của chị là chị đồng ý đến 
với ảnh.
- Vậy hôn lễ tổ chức bên gia đình chị 
hay bên gia đình ảnh?
- Tổ chức bên gia đình ảnh để hai nhà 
gặp nhau thôi em. Vì gia đình hai bên 
đều nghèo, nên anh chị đến với nhau 
chỉ trong hình thức sơ sài.
Tôi thấy mắt chị dường như rươm 
rướm lệ, tôi vuốt vai, an ủi chị:
- Thôi chị đừng buồn, chuyện gì qua 
cho nó qua đi, mà sao anh chị không 
kiếm việc làm khác đỡ cực hơn, chứ 
em thấy việc này dầm mưa, dãi nắng 
mà bán cũng không được bao nhiêu 
cả.
- Việc gì bây giờ hở em,không bằng 
cấp trong tay, sức khỏe không tốt mà 
lại bị tật nữa thì đâu có ai dám nhận 
đâu em.
Lúc này tôi chợt nhớ đến một cô 
trong Hội Thánh sẵn sàng tạo điều 

kiện và giúp đỡ cho những người 
khuyết tật có việc làm ổn định để 
kiếm thu nhập cho cuộc sống, nên 
tôi giới thiệu với chị:
- Chị ơi, em là người đạo Tin Lành, 
thấy hoàn cảnh chị khó khăn quá, em 
có quen cô kia giúp đỡ cho những 
người khuyết tật có công việc làm ổn 
định, thu nhập tương đối để lo cho 
cuộc sống, chị có muốn kiếm việc 
khác không, em sẽ giới thiệu chị với 
cô ấy.
Chị tròn xoe đôi mắt  nhìn tôi và hỏi:
- Vậy sao, hèn chi nãy giờ chị nói 
chuyện với em, chị thấy em có điều gì 
là lạ đối với những người mà chị đã 
tiếp xúc.
- Lạ như thế nào hả chị, em cũng thấy 
bình thường mà.
- Chị thấy qua cách nói chuyện của 
em có sự thông cảm những người 
khuyết tật như chị, có tình yêu 
thương, mà những người đạo Tin 
Lành ai cũng vậy hả em?
Tôi cười nhẹ nhàng với chị và tôi biết 
rằng đây là cơ hội để tôi nói về Chúa 
cho chị, tôi cũng không quên cầu 
nguyện xin Chúa Thánh Linh đặt Lời 
Ngài trong miệng tôi và hướng dẫn 
cho tôi những điều tôi phải nói với 
chị trong lúc này:
- Dạ, em cám ơn chị, nhưng để hiểu 
một người thì mình phải đứng vào vị 
trí của người đó chị à! em cũng 
không hay gì đâu chị, vì đôi chân em 
cũng đi yếu do tai nạn xe nên em mới 
biết được những người khuyết tật họ 
đang cần gì và lo lắng điều gì. Nhưng 
cũng nhờ tai nạn này mà em mới 
nhận biết được sự hiện diện của 
Thương Đế trên cuộc đời em. Ngài đã 
cứu em từ một người chết thuộc linh 

lẫn thuộc thể mà nay trở nên sống, 
Ngài sửa đổi em và làm em trở nên 
mới bởi hồng ân Thiên Thượng của 
Ngài, em đang sống thỏa vui trong 
ơn Ngài, em nghĩ rằng trong cuộc 
gặp mặt này thì cũng do ý muốn tốt 
lành của Ngài dành cho em với chị, 
chị có muốn biết về Đấng mà em nói 
với chị nãy giờ không?
- Chị nghe em nói mà trong lòng chị 
xốn xang hẳn lên, nhưng bây giờ chị 
không có thời gian em à. 
- Dạ, không sao đâu chị, khi nào chị 
có thời gian thì em mời chị đến Hội 
Thánh để nghe về Đấng mà em nói 
với chị, sẵn đó em giới thiệu với chị 
cô mà em nói với chị ban nãy.
- Mà em muốn mời chị đến  Hội 
Thánh nào, chứ Hội Thánh Nguyễn 
Trãi thì chị đã đến rồi.
Ngạc nhiên tôi nhìn chị và hỏi:
- Dạ, em tính mời chị đến Hội Thánh 
mà chị vừa nói đó, mà chị đã từng 
đến Hội Thánh này rồi à?
Chị cũng thiệt tình trả lời tôi:
- Có rồi em, chị cũng được một cô 
gần nhà thấy hoàn cảnh của chị nên 
cô giúp đỡ và giới thiệu về Đấng 
Nhân Từ gì đó mà em nói với chị nãy 
giờ. Cô mời chị đến Hội Thánh vào tối 
thứ bảy là lễ truyền giảng.  Khi chị 
đến thì được mọi người tiếp đón, 
giúp đỡ đưa chị vào ghế ngồi, họ rất 
tử tế. Khi nghe giảng về Đấng đó thì 
cô ấy ngồi kế bên giải thích cho chị 
hiểu và khi kết thúc bài giảng thì 
người đứng giảng có kêu gọi lên để 
tuyên xưng đức tin gì đó.  Ngay lúc 
đó, lòng chị được đụng chạm có điều 
gì đó thôi thúc chị, chị muốn lắm em, 
nhưng khi chị nghĩ về gia đình, về 
hoàn cảnh của chị thì chị không dám 

làm điều đó và dường như cô ngồi 
với chị thấu hiểu được điều đó nên cô 
nói với chị "Hãy buông bỏ mọi sự mà 
quay về bên Đấng yêu thương, Ngài 
sẽ chu cấp và lo liệu cho con,  bình an 
nha con và con hãy làm theo điều mà 
lòng con mách bảo". Nhưng rồi chị đã 
bỏ mất cơ hội đó. Cô ấy còn giới thiệu 
cho chị công việc làm khác nữa, chị 
cũng đi làm một thời gian, trong 
khoảng thời gian đó thì chị cũng có đi 
nhóm, được nghe giảng về Đấng yêu 
thương, nhưng chị chưa dám buông 
bỏ những gì mình đang nắm để quỳ 
gối cầu nguyện, xưng tội và tuyên 
xưng đức tin của mình.
- Vậy bây giờ chị còn đi nhóm không?
- Hết rồi em, vì khi chị đi làm nơi cô ấy 
giới thiệu thì mức lương không bằng 
so với lúc chị đi bán vé số, mà cũng 
không đủ cho chị lo chi tiêu trong gia 
đình nữa, nên chị ngưng công việc đó 
mà quay về với việc bán vé số của chị.
- Thế chị có suy nghĩ một ngày nào đó 
chị sẽ buông bỏ mọi sự mà quay về 
bên Đấng yêu thương mà chị nói với 
em và cầu nguyện tuyên xưng đức tin 
mình không?
- Có! chị hy vọng ngày ấy đến với chị 
không xa, nhưng không phải là lúc 
này em à.
- Sao vậy chị?
- Cũng như chị nói với em về cô mà 
giúp đỡ chị, cô ấy thường xuyên đến 
nhà thăm, giúp đỡ gia đình chị và cô 
cũng khuyên chị nên tin vào Đấng 
Toàn Năng, Ngài sẽ chu cấp, lo liệu 
cho những ai tin cậy và nương náu 
mình nơi Ngài. Cô cũng khuyên chị 
nên bỏ nghề bán vé số mà đi làm 
công việc cô giới thiệu cho chị, vì 
người chủ công việc mà cô giới thiệu 

cũng là Cơ Đốc nhân nên họ sẽ thông 
cảm cho hoàn cảnh của chị. Cô cứ 
bảo chị yên tâm mà quay về thờ 
phượng Đức Chúa Trời.
- Vậy chị nghĩ sao về những điều cô 
nói?
- Chị suy nghĩ rất nhiều, nhưng chị đã 
làm cho cô thất vọng.
Khi nói câu này ra thì giọt lệ chảy dài 
trên má chị, tôi thấy được trong giọt 
lệ đó chứa đựng biết bao hy vọng; hy 
vọng buông bỏ mọi sự mà đi đến Hội 
Thánh nghe giảng về Ông Trời một 
cách rõ hơn, hy vọng được quỳ gối 
tuyên xưng đức tin với Đấng Tạo 
Dựng nên mình, hy vọng thoát khỏi 
bệnh tật để không còn lo lắng nữa...
Chị vội lau nước mắt, chống cây nạn 
mà nó đồng hành cùng chị bấy lâu 
nay, chị đứng lên và nói với tôi:
- Thôi, chị em mình hẹn dịp khác nói 
chuyện tiếp em nha, chị phải tranh 
thủ đi bán nữa không thôi là đến giờ 
xổ đó em.
- Dạ, chị đi bán đi, nhưng chị cũng sắp 
xếp công việc đi nhà thờ nghe giảng 
chị nha!
- Chị chưa biết nữa em, nhưng chị 
cũng hy vọng làm được điều đó. 
Chào em!
Chị chống nạn đi ra chiếc xe đạp 
được dựng phía trước quán, leo lên 
và đạp đi, tiếp tục cuộc mưu sinh của 
mình, bỏ lại sau lưng biết bao hy 
vọng. Tôi nhìn theo chị mà không 
biết giúp gì cho chị hơn là cầu 
nguyện cho chị, xin Chúa thương xót, 
che chở và giúp chị nhận biết được sự 
hiện diện của Ngài trên cuộc đời chị, 
để chị sẵn sàng buông bỏ mọi sự mà 
quay về tuyên xưng đức tin của mình 
và thờ phượng Đấng luôn yêu 

Chẳng có ai như Cứu Chúa tôi
Nhân từ chất ngất ngút mây trời

Thương yêu tha thứ người đau khổ
Cứu giúp dìu nâng kẻ nổi trôi

Thế giới khác chi chiên thất lạc
Loài người ví thể đóa hoa rơi
Bơ vơ lảo đảo tìm nguồn cội

Nguyện ước thiên ân trọn cõi đời.

Có kẻ đi hoang mới trở về
Thân tàn ma dại tỉnh hồn mê

Ngài ôm lấy cổ hôn da diết
Áo mặc giày mang vẻ chỉnh tề
Mở tiệc ăn mừng ngày hội ngộ

Ðàn ca hát chúc buổi về quê
Ân ban gói trọn vòng tay lớn
Chúa đãi nhân từ dạ hả hê.

Có kẻ tà dâm bị quả tang
Người ta định ném đá trên nàng

Tình thương Chúa cứu người hư mất
Ân sủng Ngài ban kẻ lạc đàng

Thánh khiết cản ngăn đời tội lỗi
Nhân từ mở rộng cõi ân ban

Ngài không định tội khi lầm lỡ
Miễn phải ăn năn lánh ác gian.

Có kẻ vào tay cướp dọc đường
Máu me chân gãy nát tan xương
Vài ba khách thấy không hề giúp
Chỉ một người qua rịt vết thương

Cấp cứu loài người khi khổ nạn
Giải nguy nhân thế lúc thê lương
Chúa tôi cúi xuống ôm người thế

Vẻ mặt nhân từ rạng thánh vương.

CHÚA TÔI NHÂN TỪ
Trần Nguyên Lam Bửu

(Trích trong tập thơ  Ngất Ngây Tình Chúa, bài số 99)

Ngân Võ

thương chị.
 "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho 
Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em"
Phải! Chúa luôn thành tín, vì Ngài 
không thể từ chối mình. Điều Ngài đã 
nói thì Ngài sẽ làm, điều Ngài đã phán 
thì Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm.
Khi tôi viết bài viết này, mặc dù kết 
quả chưa được trọn vẹn, nhưng lòng 
tôi vẫn luôn mong muốn nơi chị, một 
ngày không xa tôi và chị được gặp 

nhau trong Hội Thánh, cùng nhau thờ 
phượng, chúc tôn danh Chúa Chí cao.
Trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn 
tìm kiếm những lối thoát cho riêng 
mình, nhưng chỉ có một lối thoát duy 
nhất chính là Chúa, Đấng bày tỏ cho 
chúng ta lối thoát đó và Ngài sẽ mở 
đường cho chúng ta ra khỏi, tuy 
nhiên, quyết định vẫn thuộc về 
chúng ta.
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Bạn không thỏa lòng 
sao? Khi có được cuộc 
sống trong thế giới 
nầy?
Đương nhiên là ai cũng 
muốn sống chứ không 
có ai mà lại muốn chết. 
Nhưng thông thường 
thì người ta lại vô tình 
đối với cuộc sống và chỉ 
cảm thấy nó là quí giá khi sắp phải 
đánh mất nó. Một người bạn của tôi 
trong đoàn làm phim Việt nam đã có 
lần bị lật xe trên một cây cầu nhỏ và 
khi nó sắp rớt xuống suối thì lại bị 
móc dính vào thành cầu. Tất cả mọi 
người đều hét lên và xanh mặt, bởi vì 
chỉ cần một rung động vừa phải cũng 
có thể làm cho chiếc xe đang lơ lửng 
đó bị rơi xuống thung lũng. May mắn 
thay là từng người một đã mở cửa sổ 
và lần-lượt bò ra khỏi chiếc xe ấy trên 
thành cầu. Tôi hỏi: “Anh thấy gì khi đã 
thoát ra khỏi chiếc xe đó?” Và anh ấy 
đã trả lời: “Cuộc sống, cuộc sống thật 
tuyệt vời! Tôi nhìn thấy từng cành cây 
hoặc ngọn cỏ cũng đều xinh đẹp. 
Chưa bao giờ tôi lại nhìn thấy cuộc 
sống đẹp như thế!” Đúng là như vậy, 
khi đã thoát khỏi cái chết, một cái 
chết sau hằng giờ căng thẳng và sợ 
hãi tột cùng, thì người ấy đã khám 
phá ra được vẻ đẹp của cuộc sống. 
Thật ra thì cuộc sống vẫn luôn tươi 
đẹp ở xung quanh chúng ta qua cõi 
thiên nhiên, mà trong đó có ánh 
sáng, không khí, nước uống và hằng 

trăm thức ăn mà Đấng 
Tạo Hóa đã ban cho cả 
thế giới. 
Như vậy bạn không 
thỏa lòng sao khi có 
được cuộc sống của 
một con người giữa 
thế giới xinh đẹp nầy?
           
Bạn không thỏa lòng 

sao? Khi mỗi ngày nhìn thấy ánh 
sáng mặt trời?
Hãy cứ tưởng tượng xem, nếu có một 
ngày nào đó mà mặt trời không chiếu 
sáng nữa, thì bạn sẽ nhìn thấy gì ở 
xung quanh mình? Một màn tối đen 
bao trùm quả địa cầu và ngay cả mặt 
trăng cũng không chiếu sáng nữa. 
Bầu trời luôn đắm chìm trong bóng 
đêm và bạn sẽ chẳng còn biết ban 
ngày là gì nữa. Khi ấy sẽ chỉ có một 
mùa Đông lạnh lẽo bao trùm quả địa 
cầu từ ngày nầy qua tháng khác và 
khiến cho muôn vật cũng chết dần 
trong băng giá. Bạn cũng sẽ không 
bao giờ còn nhìn thấy mây trời, 
không còn nhìn thấy những màu sắc 
rực rỡ của mây vào những buổi bình 
minh cũng như vào những lúc hoàng 
hôn. Bạn sẽ không còn nhìn thấy 
những cảnh đẹp của thiên nhiên 
hùng vĩ, những vườn hoa muôn màu 
rực rỡ, và ngay cả màu xanh tươi mát 
của những thảm cỏ mênh mông. Bạn 
cũng sẽ không còn nhìn thấy những 
tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá và làm 
ấm ngôi nhà của bạn vào mỗi buổi 

sớm mai …
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
mỗi ngày được nhìn thấy ánh sáng 
mặt trời?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi được 
hít thở bầu không khí của địa cầu?
Hãy cứ tưởng tượng 
xem nếu có một ngày 
nào đó mà bầu khí 
quyển của quả địa 
cầu bị cạn dần. Vì mặt 
trời không chiếu sáng 
cho nên khí ô-xy 
cũng không được tái 
tạo, và buồng phổi 
của bạn sẽ bị ngột 
ngạt vì không có đủ 
dưỡng khí. Muôn vật 
ở xung quanh bạn cũng sẽ bị rối loạn 
và tất cả đều chạy ngược chạy xuôi 
để tìm kiếm cho mình một bầu 
không khí dễ thở hơn. Nếu có ai bán 
không khí cho bạn, thì bạn cũng sẵn 
sàng mua, cho dù là mua bằng cả gia 
tài mà bạn đang có đi nữa, rồi sau đó 
sẽ tính tiếp… Nói chung là bạn sẽ 
không còn cảm thấy sự sảng khoái 
trong buồng phổi của mình nữa, và 
thậm chí bạn cũng sẽ không muốn 
cười, vì điều đó sẽ làm cạn thêm bầu 
không khí đang quá loãng ở xung 
quanh bạn. Sức khỏe của bạn sẽ bị 
suy giảm và mắt bạn sẽ mờ dần để 
không còn nhìn thấy rõ cảnh thiên 
nhiên cũng đang héo tàn ở xung 
quanh bạn. Như vậy, bạn không thỏa 
lòng sao khi mỗi ngày được tự do hít 
thở bầu không khí trong lành mà 
không cần phải trả tiền? Bầu không 
khí ấy luôn luôn có đầy đủ dưỡng khí 
mà Đức Chúa Trời đã tái tạo cho bạn 
qua cây xanh và ánh sáng mặt trời. 

Bạn và những người mà mình thương 
yêu có thể hít thở bầu không khí ấy 
cho đến trọn đời mà vẫn chưa hết … 
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi được 
uống một hớp nước lã?

Hãy cứ tưởng tượng 
xem nếu bạn đang đi 
lạc ở giữa sa mạc và 
sắp chết vì khát, thì 
bạn ao ước có được 
điều gì nhất? Không 
phải là những tiện 
nghi cao cấp của cuộc 
sống hoặc những món 
nữ trang đắt tiền, mà 
đơn giản chỉ là nước. 
Vâng, nước lã! Bạn có 

biết rằng nếu thiếu nước lã thì sẽ 
không có sự sống, và thậm chí cũng 
sẽ không còn sự sống trên hành tinh 
nầy, không? Không một điều gì trên 
thế giới nầy có thể thay thế cho nước 
lã để duy trì sự sống của bạn và muôn 
vật. Nếu có một năm nào đó mà trời 
không mưa, khiến cho những thác 
nước ngừng chảy và những sông hồ 
bị cạn nước, thì cả thế giới sẽ thấy 
rằng nước lã là cực kỳ quí giá như thế 
nào. 
Nhưng Đấng Tạo-Hóa đã sắm sẵn cho 
chúng ta một nguồn nước lã mênh 
mông không những để uống, mà còn 
để tắm rửa, nấu nướng, giặt giũ và 
thậm chí còn để giải trí nữa. Phải 
chăng vì bạn đã được Đức Chúa Trời 
ban cho quá nhiều, nên bạn đã quên 
mất đi rằng một hớp nước lã là quí 
giá như thế nào sao? Một người bạn 
của tôi đã từng bị bệnh mà bác sĩ 
không tìm ra được nguyên nhân. 
Nhưng sau khi đã thẩm vấn anh đầy 

đủ, vị bác sĩ bèn nói rằng: “Hãy ngưng 
uống Coca và Pepsi mà chỉ uống 
nước, anh sẽ hết bịnh.” Quả thật, sau 
đó anh đã hết bịnh chỉ vì uống lại 
nước lã như khi trước. 
Hãy uống một hớp nước lã với tấm 
lòng tạ ơn Đấng Tạo-Hóa, bạn sẽ thấy 
rằng nó ngon và ngọt mà bạn chưa 
bao giờ biết tới. Như vậy, bạn không 
thỏa lòng sao khi được sống trong 
một thế giới có dư thừa những nguồn 
nước mà Đấng Tạo-Hóa đã sắm sẵn 
cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi nếm 
được những vị ngon ngọt của cây 
trái?

Bạn có biết rằng tới một ngày nào đó 
thì lưỡi của bạn sẽ không còn nhận ra 
được một mùi vị nào nữa không? Khi 
ấy thì những thức ăn sẽ giống như 
sạn hay cát trong miệng và cuộc sống 
của bạn sẽ chỉ còn ý nghĩa với những 
kỷ niệm và niềm vui trong tâm linh 
mà thôi. Nhưng giờ đây bạn có thể 
cảm nhận được tất cả những hương 
vị thì thật là tuyệt vời. Thông thường 
thì người ta chỉ thích những trái cây 
có vị ngọt. Nhưng thật ra thì những 
mùi vị bổ xung cho nhau và khiến 
cho cuộc sống của bạn thêm phong 
phú. Nếu những trái ổi, lê và khóm 
mà thiếu một chút vị chua, thì chúng 
sẽ không còn ngon nữa. Cũng vậy, vị 
cay của những trái ớt mà người ta hay 
sợ, lại khiến cho hương vị của tô phở 
thêm đậm đà. Điều đáng tiếc là nhiều 

khi bạn ăn vội vàng và có thể chỉ để 
lấy no, cho nên ít khi nào bạn cảm 
thấy hạnh phúc trong bữa ăn. Nhưng 
nếu bạn biết tạ ơn Đấng Tạo Hóa đã 
sắm sẵn cho bạn tất cả những thức ăn 
đó, thì bạn sẽ thấy càng ngon hơn 
mỗi khi được nếm chúng. Bạn sẽ thấy 
những miếng bánh mì cũng ngon 
ngọt, những hớp canh chua thật 
tuyệt vời và những miếng bánh ngọt 
cũng khiến cho bạn tràn trề hạnh 
phúc. Nói chung là bạn nhận được 
phước hạnh về cả thân thể, tâm hồn 
và tâm linh qua những thức ăn trong 
cuộc sống.
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
được nếm những hương vị tuyệt vời 
của cây trái và hàng ngàn thức ăn 
khác trong thế giới mà Đấng Tạo Hóa 
đã ban cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi đã 
được tha thứ tội lỗi?
Đó là một món nợ mà không ai muốn 
nghĩ tới và cũng không ai có thể trả 
được để làm sạch lòng mình. Khi còn 
nhỏ bạn biết rằng mình đã phạm rất 
nhiều tội lỗi, nhưng mỗi ngày bạn cứ 
phạm tội nhiều hơn mà cũng không 
biết mình phải làm thế nào? Khi đã 
bắt đầu trưởng thành, bạn mới thấy ở 
trong mình có những ý tưởng rất xấu 
xa, mà nếu có ai biết tới thì họ sẽ 
không bao giờ dám làm quen với 
bạn. Bạn bèn tìm cách đi tìm các niềm 
vui qua những tiếng cười nói ồn ào, 
để rồi khi tiệc tàn thì bạn mới cảm 
biết sự trống vắng của nó cho đến tận 
xương tủy. Nói chung, bạn không bao 
giờ cảm thấy thật sự thỏa lòng với 
chính mình, nhưng cũng không biết 
phải làm sao? 
Nhưng tới một ngày kia, bạn nghe 

nói rằng có một Đấng đã gánh thay 
tội lỗi cho bạn, đã khiến cho lòng bạn 
tan vỡ và nhìn thấy mình là một tội 
nhân nhơ nhớp ở trước mặt Ngài. Ban 
đầu thì bạn không muốn đến với 
Ngài vì sợ sẽ mất đi thế gian cùng với 
những thú vui của nó. Nhưng khi 
không còn chạy trốn Chúa nữa, bạn 
mới thành thật nói với Ngài rằng 
mình muốn tiếp rước Ngài bước vào 
lòng mình. Lập tức, những tội lỗi 
trong quá khứ của bạn được rửa sạch 
và một sự bình an tràn vào lòng bạn 
để thay thế cho khoảng 
trống ấy. Kể từ lúc đó, bạn 
trở thành một con người tự 
do, tự do khỏi những sự 
ràng buộc của tội lỗi. Bạn 
cảm thấy mình có thể yêu 
thương mọi người và cảm 
thông cho những lỗi lầm 
của họ, vì họ cũng giống 
như chính mình ngày xưa 
vậy …
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
đã được tha thứ tội lỗi, là một món 
quà vô giá để làm sạch lòng mình, mà 
chưa một con người nào có thể ban 
cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi biết 
mình đã có được sự sống đời đời?
Đó là sự sống mà thế giới nầy đã đi 
tìm từ hằng ngàn năm qua, nhưng 
chưa bao giờ gặp được. Những vị 
hoàng đế xa xưa đã bỏ ra bao nhiêu 
tài sản, đã sai người đi khắp mọi nơi, 
đã huy động hằng ngàn nô-lệ để xây 
Kim-tự-tháp và chuẩn bị đời sau cho 
mình, nhưng họ chưa bao giờ đụng 
tới được sự sống đời đời. Chính bạn 
cũng đã từng mơ ước tới sự sống ấy 

khi còn nhỏ, nhưng cũng không biết 
phải đi tìm nó ở đâu? Dù vậy, bạn đã 
có được sự sống ấy ngay trong đời 
nầy, khi quì gối nơi chân thập tự giá 
của Chúa và tiếp nhận Ngài vào lòng 
mình. Sự sống ấy đã đổi mới cuộc đời 
bạn mỗi ngày, nên bạn đã được sống 
những ngày của trời ở trên đất. Sự 
sống ấy đã nối liền những lời cầu 
nguyện của bạn với Thiên-đàng, nên 
bạn có thể nói chuyện với Chúa 
không thôi, mà không hề cảm thấy 
mỏi mệt hay buồn ngủ. Sự sống ấy đã 

khiến cho các thiên-sứ 
luôn bao phủ ở xung 
quanh bạn, để giúp đỡ 
bạn chiến thắng những 
thử thách ở giữa thế gian. 
Sự sống ấy sẽ được hiển lộ 
một cách trọn vẹn, khi bạn 
nhìn thấy Chúa tái lâm 
trong một ngày gần đây, 
và cùng với các thánh đồ 

được sống mãi mãi trên Thiên-đàng, 
là thế giới của ánh sáng và tình yêu 
thương. Như vậy, bạn không thỏa 
lòng sao khi mình đã nhận được sự 
sống đời đời?
Hãy quì gối xuống và nói với Chúa 
một cách tha thiết rằng: “Lạy Chúa, 
con thỏa lòng về mọi sự ban cho của 
Ngài trên cuộc đời con! Từ ánh sáng 
mặt trời, cho tới không khí, cho tới 
nước lã, cho tới những cây trái, cho 
tới sự tha tội và sự sống đời đời trên 
Thiên-đàng, trong Đức Chúa 
Jêsus-Christ.” A-men.

(Từ: songdaoonline.com)

 

Thu qua, đông về, xuân lại đến...
 Trong bầu không khí ấm áp của mùa 
xuân, cùng chút se lạnh của dư âm 
mùa đông, mọi người dường như 
bận bịu, tất bật hơn với công việc của 
mình. Nào người mua, kẻ bán tấp 
nập chen chân nhau. Đâu đó xa xa có 
giọng rao lảnh lót của những người 
bán đồ la, tiếng cười vui, ríu rít của trẻ 
thơ cùng với mẹ đi chợ, tiếng mời 
chào của những cô chú bán hoa, 
cùng những lời mời khe khẽ của 
những người bán vé số...
 Tôi nhìn thấy trên gương mặt mỗi 
người có những nụ cười khác nhau, 
người thì họ cười rất tươi và họ đang 
mong chờ điều gì đó tốt đẹp sẽ đến 
với họ trong năm mới, nhưng cũng 
có những người cố gắng gượng cười 
để che đậy những nỗi lo sâu kín 
trong lòng họ...
 Sau giờ nhóm với Hội Thánh, tôi 
cùng những em thiếu niên đi thông 
công với nhau tại một quán ăn gần 
bên khu chợ mà tôi vừa nói. Các em 
rất hồ hởi, vui vẻ kể nhau nghe 
những chuyện ở trường, ở lớp trong 
buổi liên hoan tất niên vừa qua. Các 
em cũng nêu ra những dự tính cho 
sự học hành của mình trong tương 

lai và không quên cầu nguyện cho 
những điều đó, nhờ những anh chị và 
các bạn cùng trang lứa cầu thay cho 
nhau. Tôi nhìn thấy đức tin của các 
em nơi Chúa, tôi tin rằng Chúa sẽ 
giúp các em thực hiện được điều 
lòng mình ao ước trong Thánh ý tốt 
lành của Ngài.
 Chúng tôi đang thao thao nói 
chuyện vui vẻ với nhau, mắt tôi nhìn 
ra ngoài quán thì thấy có một chị 
bước vào quán, ngồi chung bàn với 
tôi vì quán đã hết chổ. Chị ngồi 
xuống trong sự mệt mỏi của thể xác 
không toàn vẹn cùng sấp vé số trên 
tay và gương mặt đầy vẻ lo lắng. Chị 
cởi chiếc nón tai bèo trên đầu mình 
xuống, ngước lên nhìn tôi và miệng 
chị nở nụ cười đầy lo lắng. Chị có một 
gương mặt đầy phúc hậu và không 
có gì gọi là khắc khổ. Tôi nhìn chị 
trong sự đầy thông cảm và hỏi thăm 
chị:
- Sáng giờ bán được không chị?
Chị vừa cười, vừa trả lời tôi:
- Chậm quá cưng ơi.
Khi tôi nghe chị trả lời trong giọng 
buồn bã khiến tôi cũng thắt lòng 
mình lại:
- Sao vậy chị, mà mọi hôm giờ này chị 
bán hết chưa hay vẫn còn?
- Mọi  hôm thì giờ này chị bán hết rồi, 
nếu còn thì chỉ vài tờ thôi em à!
Dường như thấu hiểu điều gì đó 
trong chị, nên tôi tranh thủ khi chị 
vừa ăn thì tôi vừa tìm hiểu sâu về chị:
- Chị bán vé số lâu chưa hay chỉ mới 
đây thôi?
Chị không lấy làm khó chịu khi vừa 

ăn, vừa trả lời tôi:
- Lâu rồi em.
- Dạ, mà gia đình chị đông anh chị 
em gì không?
- Cũng có ba người thôi cưng, nhưng 
vì gia đình nghèo khó nên đi làm ăn 
xa hết, chỉ còn chị ở đây bán vé số 
nuôi con và mẹ chị.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì thấy chị 
trong bệnh tật còn gánh vác gia 
đình, tôi tiếp tục hỏi chị trong lo lắng, 
phập phồng vì sợ chạm tự ái của chị:
- Chị ơi! chị có cảm thấy khó chịu hay 
phiền vì những câu hỏi của em 
không. Nếu có thì cho em xin lỗi vì đã 
xen vào đời tư của chị
- Không đâu em, chị rất vui vì có 
người hỏi thăm về chị, chứ chị thấy ở 
xã hội bây giờ họ phân chia nhau dữ 
lắm, với lại việc bán vé số của chị là 
việc làm thấp kém, không ai để ý, 
không ai quan tâm, không ai thích 
nói chuyện và khi họ mua vé số thì họ 
cũng không thèm nhìn mặt người 
bán nữa, huống hồ gì mà nói chuyện 
hả em.
Đầu tôi vừa gật, mắt tôi vừa nhìn chị, 
cảm thương chị và dường như tôi có 
cảm giác Chúa Thánh Linh đang 
mách bảo với tôi điều gì đối với 
người nữ này. Ngay lúc đó, lòng tôi 
cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh ban 
cho tôi có được sự can đảm, dạn dĩ để 
nói về Chúa cho người nữ này và 
Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi ôn tồn tiếp 
tục hỏi chị:
- Vậy chị có gia đình năm chị bao 
nhiêu tuổi ạ?
- Chị có gia đình năm hai mươi bảy 
tuổi, anh ấy cũng bị khuyết tật đôi 
chân như chị.
- Mà anh chị vô tình gặp nhau hay có 

người quen giới thiệu cho anh chị?
Dường như hỏi đúng vào điểm yếu 
của chị, nên mặt chị đỏ lên, miệng 
chị cười bẽn lẽn và đáp lời tôi:
- Không ai làm mai cả em à, khi chị đi 
đến nơi lãnh vé số để bán thì chị vô 
tình gặp anh cũng đi lãnh vé số như 
chị. Sau những lần gặp nhau như vậy 
thì có tình cảm, rồi anh hẹn chị đi 
uống nước, dần dần hai người quen 
biết và đến với nhau, sống với nhau 
chung một mái nhà.
- Vậy mẹ chị có la hay phản đối gì 
không?
- Có chứ em! mẹ chị la nhiều lắm, vì 
chị mang bệnh tật, rồi lấy chồng 
cũng bị tật như chị, nên mẹ sợ rằng 
chị phải gánh nặng thêm. Nhưng bà 
không phản đối, bà chỉ kêu chị suy 
nghĩ kỹ trước khi quyết định, và 
quyết định của chị là chị đồng ý đến 
với ảnh.
- Vậy hôn lễ tổ chức bên gia đình chị 
hay bên gia đình ảnh?
- Tổ chức bên gia đình ảnh để hai nhà 
gặp nhau thôi em. Vì gia đình hai bên 
đều nghèo, nên anh chị đến với nhau 
chỉ trong hình thức sơ sài.
Tôi thấy mắt chị dường như rươm 
rướm lệ, tôi vuốt vai, an ủi chị:
- Thôi chị đừng buồn, chuyện gì qua 
cho nó qua đi, mà sao anh chị không 
kiếm việc làm khác đỡ cực hơn, chứ 
em thấy việc này dầm mưa, dãi nắng 
mà bán cũng không được bao nhiêu 
cả.
- Việc gì bây giờ hở em,không bằng 
cấp trong tay, sức khỏe không tốt mà 
lại bị tật nữa thì đâu có ai dám nhận 
đâu em.
Lúc này tôi chợt nhớ đến một cô 
trong Hội Thánh sẵn sàng tạo điều 

kiện và giúp đỡ cho những người 
khuyết tật có việc làm ổn định để 
kiếm thu nhập cho cuộc sống, nên 
tôi giới thiệu với chị:
- Chị ơi, em là người đạo Tin Lành, 
thấy hoàn cảnh chị khó khăn quá, em 
có quen cô kia giúp đỡ cho những 
người khuyết tật có công việc làm ổn 
định, thu nhập tương đối để lo cho 
cuộc sống, chị có muốn kiếm việc 
khác không, em sẽ giới thiệu chị với 
cô ấy.
Chị tròn xoe đôi mắt  nhìn tôi và hỏi:
- Vậy sao, hèn chi nãy giờ chị nói 
chuyện với em, chị thấy em có điều gì 
là lạ đối với những người mà chị đã 
tiếp xúc.
- Lạ như thế nào hả chị, em cũng thấy 
bình thường mà.
- Chị thấy qua cách nói chuyện của 
em có sự thông cảm những người 
khuyết tật như chị, có tình yêu 
thương, mà những người đạo Tin 
Lành ai cũng vậy hả em?
Tôi cười nhẹ nhàng với chị và tôi biết 
rằng đây là cơ hội để tôi nói về Chúa 
cho chị, tôi cũng không quên cầu 
nguyện xin Chúa Thánh Linh đặt Lời 
Ngài trong miệng tôi và hướng dẫn 
cho tôi những điều tôi phải nói với 
chị trong lúc này:
- Dạ, em cám ơn chị, nhưng để hiểu 
một người thì mình phải đứng vào vị 
trí của người đó chị à! em cũng 
không hay gì đâu chị, vì đôi chân em 
cũng đi yếu do tai nạn xe nên em mới 
biết được những người khuyết tật họ 
đang cần gì và lo lắng điều gì. Nhưng 
cũng nhờ tai nạn này mà em mới 
nhận biết được sự hiện diện của 
Thương Đế trên cuộc đời em. Ngài đã 
cứu em từ một người chết thuộc linh 

lẫn thuộc thể mà nay trở nên sống, 
Ngài sửa đổi em và làm em trở nên 
mới bởi hồng ân Thiên Thượng của 
Ngài, em đang sống thỏa vui trong 
ơn Ngài, em nghĩ rằng trong cuộc 
gặp mặt này thì cũng do ý muốn tốt 
lành của Ngài dành cho em với chị, 
chị có muốn biết về Đấng mà em nói 
với chị nãy giờ không?
- Chị nghe em nói mà trong lòng chị 
xốn xang hẳn lên, nhưng bây giờ chị 
không có thời gian em à. 
- Dạ, không sao đâu chị, khi nào chị 
có thời gian thì em mời chị đến Hội 
Thánh để nghe về Đấng mà em nói 
với chị, sẵn đó em giới thiệu với chị 
cô mà em nói với chị ban nãy.
- Mà em muốn mời chị đến  Hội 
Thánh nào, chứ Hội Thánh Nguyễn 
Trãi thì chị đã đến rồi.
Ngạc nhiên tôi nhìn chị và hỏi:
- Dạ, em tính mời chị đến Hội Thánh 
mà chị vừa nói đó, mà chị đã từng 
đến Hội Thánh này rồi à?
Chị cũng thiệt tình trả lời tôi:
- Có rồi em, chị cũng được một cô 
gần nhà thấy hoàn cảnh của chị nên 
cô giúp đỡ và giới thiệu về Đấng 
Nhân Từ gì đó mà em nói với chị nãy 
giờ. Cô mời chị đến Hội Thánh vào tối 
thứ bảy là lễ truyền giảng.  Khi chị 
đến thì được mọi người tiếp đón, 
giúp đỡ đưa chị vào ghế ngồi, họ rất 
tử tế. Khi nghe giảng về Đấng đó thì 
cô ấy ngồi kế bên giải thích cho chị 
hiểu và khi kết thúc bài giảng thì 
người đứng giảng có kêu gọi lên để 
tuyên xưng đức tin gì đó.  Ngay lúc 
đó, lòng chị được đụng chạm có điều 
gì đó thôi thúc chị, chị muốn lắm em, 
nhưng khi chị nghĩ về gia đình, về 
hoàn cảnh của chị thì chị không dám 

làm điều đó và dường như cô ngồi 
với chị thấu hiểu được điều đó nên cô 
nói với chị "Hãy buông bỏ mọi sự mà 
quay về bên Đấng yêu thương, Ngài 
sẽ chu cấp và lo liệu cho con,  bình an 
nha con và con hãy làm theo điều mà 
lòng con mách bảo". Nhưng rồi chị đã 
bỏ mất cơ hội đó. Cô ấy còn giới thiệu 
cho chị công việc làm khác nữa, chị 
cũng đi làm một thời gian, trong 
khoảng thời gian đó thì chị cũng có đi 
nhóm, được nghe giảng về Đấng yêu 
thương, nhưng chị chưa dám buông 
bỏ những gì mình đang nắm để quỳ 
gối cầu nguyện, xưng tội và tuyên 
xưng đức tin của mình.
- Vậy bây giờ chị còn đi nhóm không?
- Hết rồi em, vì khi chị đi làm nơi cô ấy 
giới thiệu thì mức lương không bằng 
so với lúc chị đi bán vé số, mà cũng 
không đủ cho chị lo chi tiêu trong gia 
đình nữa, nên chị ngưng công việc đó 
mà quay về với việc bán vé số của chị.
- Thế chị có suy nghĩ một ngày nào đó 
chị sẽ buông bỏ mọi sự mà quay về 
bên Đấng yêu thương mà chị nói với 
em và cầu nguyện tuyên xưng đức tin 
mình không?
- Có! chị hy vọng ngày ấy đến với chị 
không xa, nhưng không phải là lúc 
này em à.
- Sao vậy chị?
- Cũng như chị nói với em về cô mà 
giúp đỡ chị, cô ấy thường xuyên đến 
nhà thăm, giúp đỡ gia đình chị và cô 
cũng khuyên chị nên tin vào Đấng 
Toàn Năng, Ngài sẽ chu cấp, lo liệu 
cho những ai tin cậy và nương náu 
mình nơi Ngài. Cô cũng khuyên chị 
nên bỏ nghề bán vé số mà đi làm 
công việc cô giới thiệu cho chị, vì 
người chủ công việc mà cô giới thiệu 

cũng là Cơ Đốc nhân nên họ sẽ thông 
cảm cho hoàn cảnh của chị. Cô cứ 
bảo chị yên tâm mà quay về thờ 
phượng Đức Chúa Trời.
- Vậy chị nghĩ sao về những điều cô 
nói?
- Chị suy nghĩ rất nhiều, nhưng chị đã 
làm cho cô thất vọng.
Khi nói câu này ra thì giọt lệ chảy dài 
trên má chị, tôi thấy được trong giọt 
lệ đó chứa đựng biết bao hy vọng; hy 
vọng buông bỏ mọi sự mà đi đến Hội 
Thánh nghe giảng về Ông Trời một 
cách rõ hơn, hy vọng được quỳ gối 
tuyên xưng đức tin với Đấng Tạo 
Dựng nên mình, hy vọng thoát khỏi 
bệnh tật để không còn lo lắng nữa...
Chị vội lau nước mắt, chống cây nạn 
mà nó đồng hành cùng chị bấy lâu 
nay, chị đứng lên và nói với tôi:
- Thôi, chị em mình hẹn dịp khác nói 
chuyện tiếp em nha, chị phải tranh 
thủ đi bán nữa không thôi là đến giờ 
xổ đó em.
- Dạ, chị đi bán đi, nhưng chị cũng sắp 
xếp công việc đi nhà thờ nghe giảng 
chị nha!
- Chị chưa biết nữa em, nhưng chị 
cũng hy vọng làm được điều đó. 
Chào em!
Chị chống nạn đi ra chiếc xe đạp 
được dựng phía trước quán, leo lên 
và đạp đi, tiếp tục cuộc mưu sinh của 
mình, bỏ lại sau lưng biết bao hy 
vọng. Tôi nhìn theo chị mà không 
biết giúp gì cho chị hơn là cầu 
nguyện cho chị, xin Chúa thương xót, 
che chở và giúp chị nhận biết được sự 
hiện diện của Ngài trên cuộc đời chị, 
để chị sẵn sàng buông bỏ mọi sự mà 
quay về tuyên xưng đức tin của mình 
và thờ phượng Đấng luôn yêu 

thương chị.
 "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho 
Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em"
Phải! Chúa luôn thành tín, vì Ngài 
không thể từ chối mình. Điều Ngài đã 
nói thì Ngài sẽ làm, điều Ngài đã phán 
thì Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm.
Khi tôi viết bài viết này, mặc dù kết 
quả chưa được trọn vẹn, nhưng lòng 
tôi vẫn luôn mong muốn nơi chị, một 
ngày không xa tôi và chị được gặp 

nhau trong Hội Thánh, cùng nhau thờ 
phượng, chúc tôn danh Chúa Chí cao.
Trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn 
tìm kiếm những lối thoát cho riêng 
mình, nhưng chỉ có một lối thoát duy 
nhất chính là Chúa, Đấng bày tỏ cho 
chúng ta lối thoát đó và Ngài sẽ mở 
đường cho chúng ta ra khỏi, tuy 
nhiên, quyết định vẫn thuộc về 
chúng ta.
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Bạn không thỏa lòng 
sao? Khi có được cuộc 
sống trong thế giới 
nầy?
Đương nhiên là ai cũng 
muốn sống chứ không 
có ai mà lại muốn chết. 
Nhưng thông thường 
thì người ta lại vô tình 
đối với cuộc sống và chỉ 
cảm thấy nó là quí giá khi sắp phải 
đánh mất nó. Một người bạn của tôi 
trong đoàn làm phim Việt nam đã có 
lần bị lật xe trên một cây cầu nhỏ và 
khi nó sắp rớt xuống suối thì lại bị 
móc dính vào thành cầu. Tất cả mọi 
người đều hét lên và xanh mặt, bởi vì 
chỉ cần một rung động vừa phải cũng 
có thể làm cho chiếc xe đang lơ lửng 
đó bị rơi xuống thung lũng. May mắn 
thay là từng người một đã mở cửa sổ 
và lần-lượt bò ra khỏi chiếc xe ấy trên 
thành cầu. Tôi hỏi: “Anh thấy gì khi đã 
thoát ra khỏi chiếc xe đó?” Và anh ấy 
đã trả lời: “Cuộc sống, cuộc sống thật 
tuyệt vời! Tôi nhìn thấy từng cành cây 
hoặc ngọn cỏ cũng đều xinh đẹp. 
Chưa bao giờ tôi lại nhìn thấy cuộc 
sống đẹp như thế!” Đúng là như vậy, 
khi đã thoát khỏi cái chết, một cái 
chết sau hằng giờ căng thẳng và sợ 
hãi tột cùng, thì người ấy đã khám 
phá ra được vẻ đẹp của cuộc sống. 
Thật ra thì cuộc sống vẫn luôn tươi 
đẹp ở xung quanh chúng ta qua cõi 
thiên nhiên, mà trong đó có ánh 
sáng, không khí, nước uống và hằng 

trăm thức ăn mà Đấng 
Tạo Hóa đã ban cho cả 
thế giới. 
Như vậy bạn không 
thỏa lòng sao khi có 
được cuộc sống của 
một con người giữa 
thế giới xinh đẹp nầy?
           
Bạn không thỏa lòng 

sao? Khi mỗi ngày nhìn thấy ánh 
sáng mặt trời?
Hãy cứ tưởng tượng xem, nếu có một 
ngày nào đó mà mặt trời không chiếu 
sáng nữa, thì bạn sẽ nhìn thấy gì ở 
xung quanh mình? Một màn tối đen 
bao trùm quả địa cầu và ngay cả mặt 
trăng cũng không chiếu sáng nữa. 
Bầu trời luôn đắm chìm trong bóng 
đêm và bạn sẽ chẳng còn biết ban 
ngày là gì nữa. Khi ấy sẽ chỉ có một 
mùa Đông lạnh lẽo bao trùm quả địa 
cầu từ ngày nầy qua tháng khác và 
khiến cho muôn vật cũng chết dần 
trong băng giá. Bạn cũng sẽ không 
bao giờ còn nhìn thấy mây trời, 
không còn nhìn thấy những màu sắc 
rực rỡ của mây vào những buổi bình 
minh cũng như vào những lúc hoàng 
hôn. Bạn sẽ không còn nhìn thấy 
những cảnh đẹp của thiên nhiên 
hùng vĩ, những vườn hoa muôn màu 
rực rỡ, và ngay cả màu xanh tươi mát 
của những thảm cỏ mênh mông. Bạn 
cũng sẽ không còn nhìn thấy những 
tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá và làm 
ấm ngôi nhà của bạn vào mỗi buổi 

sớm mai …
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
mỗi ngày được nhìn thấy ánh sáng 
mặt trời?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi được 
hít thở bầu không khí của địa cầu?
Hãy cứ tưởng tượng 
xem nếu có một ngày 
nào đó mà bầu khí 
quyển của quả địa 
cầu bị cạn dần. Vì mặt 
trời không chiếu sáng 
cho nên khí ô-xy 
cũng không được tái 
tạo, và buồng phổi 
của bạn sẽ bị ngột 
ngạt vì không có đủ 
dưỡng khí. Muôn vật 
ở xung quanh bạn cũng sẽ bị rối loạn 
và tất cả đều chạy ngược chạy xuôi 
để tìm kiếm cho mình một bầu 
không khí dễ thở hơn. Nếu có ai bán 
không khí cho bạn, thì bạn cũng sẵn 
sàng mua, cho dù là mua bằng cả gia 
tài mà bạn đang có đi nữa, rồi sau đó 
sẽ tính tiếp… Nói chung là bạn sẽ 
không còn cảm thấy sự sảng khoái 
trong buồng phổi của mình nữa, và 
thậm chí bạn cũng sẽ không muốn 
cười, vì điều đó sẽ làm cạn thêm bầu 
không khí đang quá loãng ở xung 
quanh bạn. Sức khỏe của bạn sẽ bị 
suy giảm và mắt bạn sẽ mờ dần để 
không còn nhìn thấy rõ cảnh thiên 
nhiên cũng đang héo tàn ở xung 
quanh bạn. Như vậy, bạn không thỏa 
lòng sao khi mỗi ngày được tự do hít 
thở bầu không khí trong lành mà 
không cần phải trả tiền? Bầu không 
khí ấy luôn luôn có đầy đủ dưỡng khí 
mà Đức Chúa Trời đã tái tạo cho bạn 
qua cây xanh và ánh sáng mặt trời. 

Bạn và những người mà mình thương 
yêu có thể hít thở bầu không khí ấy 
cho đến trọn đời mà vẫn chưa hết … 
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi được 
uống một hớp nước lã?

Hãy cứ tưởng tượng 
xem nếu bạn đang đi 
lạc ở giữa sa mạc và 
sắp chết vì khát, thì 
bạn ao ước có được 
điều gì nhất? Không 
phải là những tiện 
nghi cao cấp của cuộc 
sống hoặc những món 
nữ trang đắt tiền, mà 
đơn giản chỉ là nước. 
Vâng, nước lã! Bạn có 

biết rằng nếu thiếu nước lã thì sẽ 
không có sự sống, và thậm chí cũng 
sẽ không còn sự sống trên hành tinh 
nầy, không? Không một điều gì trên 
thế giới nầy có thể thay thế cho nước 
lã để duy trì sự sống của bạn và muôn 
vật. Nếu có một năm nào đó mà trời 
không mưa, khiến cho những thác 
nước ngừng chảy và những sông hồ 
bị cạn nước, thì cả thế giới sẽ thấy 
rằng nước lã là cực kỳ quí giá như thế 
nào. 
Nhưng Đấng Tạo-Hóa đã sắm sẵn cho 
chúng ta một nguồn nước lã mênh 
mông không những để uống, mà còn 
để tắm rửa, nấu nướng, giặt giũ và 
thậm chí còn để giải trí nữa. Phải 
chăng vì bạn đã được Đức Chúa Trời 
ban cho quá nhiều, nên bạn đã quên 
mất đi rằng một hớp nước lã là quí 
giá như thế nào sao? Một người bạn 
của tôi đã từng bị bệnh mà bác sĩ 
không tìm ra được nguyên nhân. 
Nhưng sau khi đã thẩm vấn anh đầy 

đủ, vị bác sĩ bèn nói rằng: “Hãy ngưng 
uống Coca và Pepsi mà chỉ uống 
nước, anh sẽ hết bịnh.” Quả thật, sau 
đó anh đã hết bịnh chỉ vì uống lại 
nước lã như khi trước. 
Hãy uống một hớp nước lã với tấm 
lòng tạ ơn Đấng Tạo-Hóa, bạn sẽ thấy 
rằng nó ngon và ngọt mà bạn chưa 
bao giờ biết tới. Như vậy, bạn không 
thỏa lòng sao khi được sống trong 
một thế giới có dư thừa những nguồn 
nước mà Đấng Tạo-Hóa đã sắm sẵn 
cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi nếm 
được những vị ngon ngọt của cây 
trái?

Bạn có biết rằng tới một ngày nào đó 
thì lưỡi của bạn sẽ không còn nhận ra 
được một mùi vị nào nữa không? Khi 
ấy thì những thức ăn sẽ giống như 
sạn hay cát trong miệng và cuộc sống 
của bạn sẽ chỉ còn ý nghĩa với những 
kỷ niệm và niềm vui trong tâm linh 
mà thôi. Nhưng giờ đây bạn có thể 
cảm nhận được tất cả những hương 
vị thì thật là tuyệt vời. Thông thường 
thì người ta chỉ thích những trái cây 
có vị ngọt. Nhưng thật ra thì những 
mùi vị bổ xung cho nhau và khiến 
cho cuộc sống của bạn thêm phong 
phú. Nếu những trái ổi, lê và khóm 
mà thiếu một chút vị chua, thì chúng 
sẽ không còn ngon nữa. Cũng vậy, vị 
cay của những trái ớt mà người ta hay 
sợ, lại khiến cho hương vị của tô phở 
thêm đậm đà. Điều đáng tiếc là nhiều 

khi bạn ăn vội vàng và có thể chỉ để 
lấy no, cho nên ít khi nào bạn cảm 
thấy hạnh phúc trong bữa ăn. Nhưng 
nếu bạn biết tạ ơn Đấng Tạo Hóa đã 
sắm sẵn cho bạn tất cả những thức ăn 
đó, thì bạn sẽ thấy càng ngon hơn 
mỗi khi được nếm chúng. Bạn sẽ thấy 
những miếng bánh mì cũng ngon 
ngọt, những hớp canh chua thật 
tuyệt vời và những miếng bánh ngọt 
cũng khiến cho bạn tràn trề hạnh 
phúc. Nói chung là bạn nhận được 
phước hạnh về cả thân thể, tâm hồn 
và tâm linh qua những thức ăn trong 
cuộc sống.
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
được nếm những hương vị tuyệt vời 
của cây trái và hàng ngàn thức ăn 
khác trong thế giới mà Đấng Tạo Hóa 
đã ban cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi đã 
được tha thứ tội lỗi?
Đó là một món nợ mà không ai muốn 
nghĩ tới và cũng không ai có thể trả 
được để làm sạch lòng mình. Khi còn 
nhỏ bạn biết rằng mình đã phạm rất 
nhiều tội lỗi, nhưng mỗi ngày bạn cứ 
phạm tội nhiều hơn mà cũng không 
biết mình phải làm thế nào? Khi đã 
bắt đầu trưởng thành, bạn mới thấy ở 
trong mình có những ý tưởng rất xấu 
xa, mà nếu có ai biết tới thì họ sẽ 
không bao giờ dám làm quen với 
bạn. Bạn bèn tìm cách đi tìm các niềm 
vui qua những tiếng cười nói ồn ào, 
để rồi khi tiệc tàn thì bạn mới cảm 
biết sự trống vắng của nó cho đến tận 
xương tủy. Nói chung, bạn không bao 
giờ cảm thấy thật sự thỏa lòng với 
chính mình, nhưng cũng không biết 
phải làm sao? 
Nhưng tới một ngày kia, bạn nghe 

nói rằng có một Đấng đã gánh thay 
tội lỗi cho bạn, đã khiến cho lòng bạn 
tan vỡ và nhìn thấy mình là một tội 
nhân nhơ nhớp ở trước mặt Ngài. Ban 
đầu thì bạn không muốn đến với 
Ngài vì sợ sẽ mất đi thế gian cùng với 
những thú vui của nó. Nhưng khi 
không còn chạy trốn Chúa nữa, bạn 
mới thành thật nói với Ngài rằng 
mình muốn tiếp rước Ngài bước vào 
lòng mình. Lập tức, những tội lỗi 
trong quá khứ của bạn được rửa sạch 
và một sự bình an tràn vào lòng bạn 
để thay thế cho khoảng 
trống ấy. Kể từ lúc đó, bạn 
trở thành một con người tự 
do, tự do khỏi những sự 
ràng buộc của tội lỗi. Bạn 
cảm thấy mình có thể yêu 
thương mọi người và cảm 
thông cho những lỗi lầm 
của họ, vì họ cũng giống 
như chính mình ngày xưa 
vậy …
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
đã được tha thứ tội lỗi, là một món 
quà vô giá để làm sạch lòng mình, mà 
chưa một con người nào có thể ban 
cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi biết 
mình đã có được sự sống đời đời?
Đó là sự sống mà thế giới nầy đã đi 
tìm từ hằng ngàn năm qua, nhưng 
chưa bao giờ gặp được. Những vị 
hoàng đế xa xưa đã bỏ ra bao nhiêu 
tài sản, đã sai người đi khắp mọi nơi, 
đã huy động hằng ngàn nô-lệ để xây 
Kim-tự-tháp và chuẩn bị đời sau cho 
mình, nhưng họ chưa bao giờ đụng 
tới được sự sống đời đời. Chính bạn 
cũng đã từng mơ ước tới sự sống ấy 

khi còn nhỏ, nhưng cũng không biết 
phải đi tìm nó ở đâu? Dù vậy, bạn đã 
có được sự sống ấy ngay trong đời 
nầy, khi quì gối nơi chân thập tự giá 
của Chúa và tiếp nhận Ngài vào lòng 
mình. Sự sống ấy đã đổi mới cuộc đời 
bạn mỗi ngày, nên bạn đã được sống 
những ngày của trời ở trên đất. Sự 
sống ấy đã nối liền những lời cầu 
nguyện của bạn với Thiên-đàng, nên 
bạn có thể nói chuyện với Chúa 
không thôi, mà không hề cảm thấy 
mỏi mệt hay buồn ngủ. Sự sống ấy đã 

khiến cho các thiên-sứ 
luôn bao phủ ở xung 
quanh bạn, để giúp đỡ 
bạn chiến thắng những 
thử thách ở giữa thế gian. 
Sự sống ấy sẽ được hiển lộ 
một cách trọn vẹn, khi bạn 
nhìn thấy Chúa tái lâm 
trong một ngày gần đây, 
và cùng với các thánh đồ 

được sống mãi mãi trên Thiên-đàng, 
là thế giới của ánh sáng và tình yêu 
thương. Như vậy, bạn không thỏa 
lòng sao khi mình đã nhận được sự 
sống đời đời?
Hãy quì gối xuống và nói với Chúa 
một cách tha thiết rằng: “Lạy Chúa, 
con thỏa lòng về mọi sự ban cho của 
Ngài trên cuộc đời con! Từ ánh sáng 
mặt trời, cho tới không khí, cho tới 
nước lã, cho tới những cây trái, cho 
tới sự tha tội và sự sống đời đời trên 
Thiên-đàng, trong Đức Chúa 
Jêsus-Christ.” A-men.

(Từ: songdaoonline.com)

 

Thu qua, đông về, xuân lại đến...
 Trong bầu không khí ấm áp của mùa 
xuân, cùng chút se lạnh của dư âm 
mùa đông, mọi người dường như 
bận bịu, tất bật hơn với công việc của 
mình. Nào người mua, kẻ bán tấp 
nập chen chân nhau. Đâu đó xa xa có 
giọng rao lảnh lót của những người 
bán đồ la, tiếng cười vui, ríu rít của trẻ 
thơ cùng với mẹ đi chợ, tiếng mời 
chào của những cô chú bán hoa, 
cùng những lời mời khe khẽ của 
những người bán vé số...
 Tôi nhìn thấy trên gương mặt mỗi 
người có những nụ cười khác nhau, 
người thì họ cười rất tươi và họ đang 
mong chờ điều gì đó tốt đẹp sẽ đến 
với họ trong năm mới, nhưng cũng 
có những người cố gắng gượng cười 
để che đậy những nỗi lo sâu kín 
trong lòng họ...
 Sau giờ nhóm với Hội Thánh, tôi 
cùng những em thiếu niên đi thông 
công với nhau tại một quán ăn gần 
bên khu chợ mà tôi vừa nói. Các em 
rất hồ hởi, vui vẻ kể nhau nghe 
những chuyện ở trường, ở lớp trong 
buổi liên hoan tất niên vừa qua. Các 
em cũng nêu ra những dự tính cho 
sự học hành của mình trong tương 

lai và không quên cầu nguyện cho 
những điều đó, nhờ những anh chị và 
các bạn cùng trang lứa cầu thay cho 
nhau. Tôi nhìn thấy đức tin của các 
em nơi Chúa, tôi tin rằng Chúa sẽ 
giúp các em thực hiện được điều 
lòng mình ao ước trong Thánh ý tốt 
lành của Ngài.
 Chúng tôi đang thao thao nói 
chuyện vui vẻ với nhau, mắt tôi nhìn 
ra ngoài quán thì thấy có một chị 
bước vào quán, ngồi chung bàn với 
tôi vì quán đã hết chổ. Chị ngồi 
xuống trong sự mệt mỏi của thể xác 
không toàn vẹn cùng sấp vé số trên 
tay và gương mặt đầy vẻ lo lắng. Chị 
cởi chiếc nón tai bèo trên đầu mình 
xuống, ngước lên nhìn tôi và miệng 
chị nở nụ cười đầy lo lắng. Chị có một 
gương mặt đầy phúc hậu và không 
có gì gọi là khắc khổ. Tôi nhìn chị 
trong sự đầy thông cảm và hỏi thăm 
chị:
- Sáng giờ bán được không chị?
Chị vừa cười, vừa trả lời tôi:
- Chậm quá cưng ơi.
Khi tôi nghe chị trả lời trong giọng 
buồn bã khiến tôi cũng thắt lòng 
mình lại:
- Sao vậy chị, mà mọi hôm giờ này chị 
bán hết chưa hay vẫn còn?
- Mọi  hôm thì giờ này chị bán hết rồi, 
nếu còn thì chỉ vài tờ thôi em à!
Dường như thấu hiểu điều gì đó 
trong chị, nên tôi tranh thủ khi chị 
vừa ăn thì tôi vừa tìm hiểu sâu về chị:
- Chị bán vé số lâu chưa hay chỉ mới 
đây thôi?
Chị không lấy làm khó chịu khi vừa 

ăn, vừa trả lời tôi:
- Lâu rồi em.
- Dạ, mà gia đình chị đông anh chị 
em gì không?
- Cũng có ba người thôi cưng, nhưng 
vì gia đình nghèo khó nên đi làm ăn 
xa hết, chỉ còn chị ở đây bán vé số 
nuôi con và mẹ chị.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì thấy chị 
trong bệnh tật còn gánh vác gia 
đình, tôi tiếp tục hỏi chị trong lo lắng, 
phập phồng vì sợ chạm tự ái của chị:
- Chị ơi! chị có cảm thấy khó chịu hay 
phiền vì những câu hỏi của em 
không. Nếu có thì cho em xin lỗi vì đã 
xen vào đời tư của chị
- Không đâu em, chị rất vui vì có 
người hỏi thăm về chị, chứ chị thấy ở 
xã hội bây giờ họ phân chia nhau dữ 
lắm, với lại việc bán vé số của chị là 
việc làm thấp kém, không ai để ý, 
không ai quan tâm, không ai thích 
nói chuyện và khi họ mua vé số thì họ 
cũng không thèm nhìn mặt người 
bán nữa, huống hồ gì mà nói chuyện 
hả em.
Đầu tôi vừa gật, mắt tôi vừa nhìn chị, 
cảm thương chị và dường như tôi có 
cảm giác Chúa Thánh Linh đang 
mách bảo với tôi điều gì đối với 
người nữ này. Ngay lúc đó, lòng tôi 
cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh ban 
cho tôi có được sự can đảm, dạn dĩ để 
nói về Chúa cho người nữ này và 
Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi ôn tồn tiếp 
tục hỏi chị:
- Vậy chị có gia đình năm chị bao 
nhiêu tuổi ạ?
- Chị có gia đình năm hai mươi bảy 
tuổi, anh ấy cũng bị khuyết tật đôi 
chân như chị.
- Mà anh chị vô tình gặp nhau hay có 

người quen giới thiệu cho anh chị?
Dường như hỏi đúng vào điểm yếu 
của chị, nên mặt chị đỏ lên, miệng 
chị cười bẽn lẽn và đáp lời tôi:
- Không ai làm mai cả em à, khi chị đi 
đến nơi lãnh vé số để bán thì chị vô 
tình gặp anh cũng đi lãnh vé số như 
chị. Sau những lần gặp nhau như vậy 
thì có tình cảm, rồi anh hẹn chị đi 
uống nước, dần dần hai người quen 
biết và đến với nhau, sống với nhau 
chung một mái nhà.
- Vậy mẹ chị có la hay phản đối gì 
không?
- Có chứ em! mẹ chị la nhiều lắm, vì 
chị mang bệnh tật, rồi lấy chồng 
cũng bị tật như chị, nên mẹ sợ rằng 
chị phải gánh nặng thêm. Nhưng bà 
không phản đối, bà chỉ kêu chị suy 
nghĩ kỹ trước khi quyết định, và 
quyết định của chị là chị đồng ý đến 
với ảnh.
- Vậy hôn lễ tổ chức bên gia đình chị 
hay bên gia đình ảnh?
- Tổ chức bên gia đình ảnh để hai nhà 
gặp nhau thôi em. Vì gia đình hai bên 
đều nghèo, nên anh chị đến với nhau 
chỉ trong hình thức sơ sài.
Tôi thấy mắt chị dường như rươm 
rướm lệ, tôi vuốt vai, an ủi chị:
- Thôi chị đừng buồn, chuyện gì qua 
cho nó qua đi, mà sao anh chị không 
kiếm việc làm khác đỡ cực hơn, chứ 
em thấy việc này dầm mưa, dãi nắng 
mà bán cũng không được bao nhiêu 
cả.
- Việc gì bây giờ hở em,không bằng 
cấp trong tay, sức khỏe không tốt mà 
lại bị tật nữa thì đâu có ai dám nhận 
đâu em.
Lúc này tôi chợt nhớ đến một cô 
trong Hội Thánh sẵn sàng tạo điều 

kiện và giúp đỡ cho những người 
khuyết tật có việc làm ổn định để 
kiếm thu nhập cho cuộc sống, nên 
tôi giới thiệu với chị:
- Chị ơi, em là người đạo Tin Lành, 
thấy hoàn cảnh chị khó khăn quá, em 
có quen cô kia giúp đỡ cho những 
người khuyết tật có công việc làm ổn 
định, thu nhập tương đối để lo cho 
cuộc sống, chị có muốn kiếm việc 
khác không, em sẽ giới thiệu chị với 
cô ấy.
Chị tròn xoe đôi mắt  nhìn tôi và hỏi:
- Vậy sao, hèn chi nãy giờ chị nói 
chuyện với em, chị thấy em có điều gì 
là lạ đối với những người mà chị đã 
tiếp xúc.
- Lạ như thế nào hả chị, em cũng thấy 
bình thường mà.
- Chị thấy qua cách nói chuyện của 
em có sự thông cảm những người 
khuyết tật như chị, có tình yêu 
thương, mà những người đạo Tin 
Lành ai cũng vậy hả em?
Tôi cười nhẹ nhàng với chị và tôi biết 
rằng đây là cơ hội để tôi nói về Chúa 
cho chị, tôi cũng không quên cầu 
nguyện xin Chúa Thánh Linh đặt Lời 
Ngài trong miệng tôi và hướng dẫn 
cho tôi những điều tôi phải nói với 
chị trong lúc này:
- Dạ, em cám ơn chị, nhưng để hiểu 
một người thì mình phải đứng vào vị 
trí của người đó chị à! em cũng 
không hay gì đâu chị, vì đôi chân em 
cũng đi yếu do tai nạn xe nên em mới 
biết được những người khuyết tật họ 
đang cần gì và lo lắng điều gì. Nhưng 
cũng nhờ tai nạn này mà em mới 
nhận biết được sự hiện diện của 
Thương Đế trên cuộc đời em. Ngài đã 
cứu em từ một người chết thuộc linh 

lẫn thuộc thể mà nay trở nên sống, 
Ngài sửa đổi em và làm em trở nên 
mới bởi hồng ân Thiên Thượng của 
Ngài, em đang sống thỏa vui trong 
ơn Ngài, em nghĩ rằng trong cuộc 
gặp mặt này thì cũng do ý muốn tốt 
lành của Ngài dành cho em với chị, 
chị có muốn biết về Đấng mà em nói 
với chị nãy giờ không?
- Chị nghe em nói mà trong lòng chị 
xốn xang hẳn lên, nhưng bây giờ chị 
không có thời gian em à. 
- Dạ, không sao đâu chị, khi nào chị 
có thời gian thì em mời chị đến Hội 
Thánh để nghe về Đấng mà em nói 
với chị, sẵn đó em giới thiệu với chị 
cô mà em nói với chị ban nãy.
- Mà em muốn mời chị đến  Hội 
Thánh nào, chứ Hội Thánh Nguyễn 
Trãi thì chị đã đến rồi.
Ngạc nhiên tôi nhìn chị và hỏi:
- Dạ, em tính mời chị đến Hội Thánh 
mà chị vừa nói đó, mà chị đã từng 
đến Hội Thánh này rồi à?
Chị cũng thiệt tình trả lời tôi:
- Có rồi em, chị cũng được một cô 
gần nhà thấy hoàn cảnh của chị nên 
cô giúp đỡ và giới thiệu về Đấng 
Nhân Từ gì đó mà em nói với chị nãy 
giờ. Cô mời chị đến Hội Thánh vào tối 
thứ bảy là lễ truyền giảng.  Khi chị 
đến thì được mọi người tiếp đón, 
giúp đỡ đưa chị vào ghế ngồi, họ rất 
tử tế. Khi nghe giảng về Đấng đó thì 
cô ấy ngồi kế bên giải thích cho chị 
hiểu và khi kết thúc bài giảng thì 
người đứng giảng có kêu gọi lên để 
tuyên xưng đức tin gì đó.  Ngay lúc 
đó, lòng chị được đụng chạm có điều 
gì đó thôi thúc chị, chị muốn lắm em, 
nhưng khi chị nghĩ về gia đình, về 
hoàn cảnh của chị thì chị không dám 

làm điều đó và dường như cô ngồi 
với chị thấu hiểu được điều đó nên cô 
nói với chị "Hãy buông bỏ mọi sự mà 
quay về bên Đấng yêu thương, Ngài 
sẽ chu cấp và lo liệu cho con,  bình an 
nha con và con hãy làm theo điều mà 
lòng con mách bảo". Nhưng rồi chị đã 
bỏ mất cơ hội đó. Cô ấy còn giới thiệu 
cho chị công việc làm khác nữa, chị 
cũng đi làm một thời gian, trong 
khoảng thời gian đó thì chị cũng có đi 
nhóm, được nghe giảng về Đấng yêu 
thương, nhưng chị chưa dám buông 
bỏ những gì mình đang nắm để quỳ 
gối cầu nguyện, xưng tội và tuyên 
xưng đức tin của mình.
- Vậy bây giờ chị còn đi nhóm không?
- Hết rồi em, vì khi chị đi làm nơi cô ấy 
giới thiệu thì mức lương không bằng 
so với lúc chị đi bán vé số, mà cũng 
không đủ cho chị lo chi tiêu trong gia 
đình nữa, nên chị ngưng công việc đó 
mà quay về với việc bán vé số của chị.
- Thế chị có suy nghĩ một ngày nào đó 
chị sẽ buông bỏ mọi sự mà quay về 
bên Đấng yêu thương mà chị nói với 
em và cầu nguyện tuyên xưng đức tin 
mình không?
- Có! chị hy vọng ngày ấy đến với chị 
không xa, nhưng không phải là lúc 
này em à.
- Sao vậy chị?
- Cũng như chị nói với em về cô mà 
giúp đỡ chị, cô ấy thường xuyên đến 
nhà thăm, giúp đỡ gia đình chị và cô 
cũng khuyên chị nên tin vào Đấng 
Toàn Năng, Ngài sẽ chu cấp, lo liệu 
cho những ai tin cậy và nương náu 
mình nơi Ngài. Cô cũng khuyên chị 
nên bỏ nghề bán vé số mà đi làm 
công việc cô giới thiệu cho chị, vì 
người chủ công việc mà cô giới thiệu 

cũng là Cơ Đốc nhân nên họ sẽ thông 
cảm cho hoàn cảnh của chị. Cô cứ 
bảo chị yên tâm mà quay về thờ 
phượng Đức Chúa Trời.
- Vậy chị nghĩ sao về những điều cô 
nói?
- Chị suy nghĩ rất nhiều, nhưng chị đã 
làm cho cô thất vọng.
Khi nói câu này ra thì giọt lệ chảy dài 
trên má chị, tôi thấy được trong giọt 
lệ đó chứa đựng biết bao hy vọng; hy 
vọng buông bỏ mọi sự mà đi đến Hội 
Thánh nghe giảng về Ông Trời một 
cách rõ hơn, hy vọng được quỳ gối 
tuyên xưng đức tin với Đấng Tạo 
Dựng nên mình, hy vọng thoát khỏi 
bệnh tật để không còn lo lắng nữa...
Chị vội lau nước mắt, chống cây nạn 
mà nó đồng hành cùng chị bấy lâu 
nay, chị đứng lên và nói với tôi:
- Thôi, chị em mình hẹn dịp khác nói 
chuyện tiếp em nha, chị phải tranh 
thủ đi bán nữa không thôi là đến giờ 
xổ đó em.
- Dạ, chị đi bán đi, nhưng chị cũng sắp 
xếp công việc đi nhà thờ nghe giảng 
chị nha!
- Chị chưa biết nữa em, nhưng chị 
cũng hy vọng làm được điều đó. 
Chào em!
Chị chống nạn đi ra chiếc xe đạp 
được dựng phía trước quán, leo lên 
và đạp đi, tiếp tục cuộc mưu sinh của 
mình, bỏ lại sau lưng biết bao hy 
vọng. Tôi nhìn theo chị mà không 
biết giúp gì cho chị hơn là cầu 
nguyện cho chị, xin Chúa thương xót, 
che chở và giúp chị nhận biết được sự 
hiện diện của Ngài trên cuộc đời chị, 
để chị sẵn sàng buông bỏ mọi sự mà 
quay về tuyên xưng đức tin của mình 
và thờ phượng Đấng luôn yêu 

thương chị.
 "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho 
Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em"
Phải! Chúa luôn thành tín, vì Ngài 
không thể từ chối mình. Điều Ngài đã 
nói thì Ngài sẽ làm, điều Ngài đã phán 
thì Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm.
Khi tôi viết bài viết này, mặc dù kết 
quả chưa được trọn vẹn, nhưng lòng 
tôi vẫn luôn mong muốn nơi chị, một 
ngày không xa tôi và chị được gặp 

nhau trong Hội Thánh, cùng nhau thờ 
phượng, chúc tôn danh Chúa Chí cao.
Trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn 
tìm kiếm những lối thoát cho riêng 
mình, nhưng chỉ có một lối thoát duy 
nhất chính là Chúa, Đấng bày tỏ cho 
chúng ta lối thoát đó và Ngài sẽ mở 
đường cho chúng ta ra khỏi, tuy 
nhiên, quyết định vẫn thuộc về 
chúng ta.
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Bạn không thỏa lòng 
sao? Khi có được cuộc 
sống trong thế giới 
nầy?
Đương nhiên là ai cũng 
muốn sống chứ không 
có ai mà lại muốn chết. 
Nhưng thông thường 
thì người ta lại vô tình 
đối với cuộc sống và chỉ 
cảm thấy nó là quí giá khi sắp phải 
đánh mất nó. Một người bạn của tôi 
trong đoàn làm phim Việt nam đã có 
lần bị lật xe trên một cây cầu nhỏ và 
khi nó sắp rớt xuống suối thì lại bị 
móc dính vào thành cầu. Tất cả mọi 
người đều hét lên và xanh mặt, bởi vì 
chỉ cần một rung động vừa phải cũng 
có thể làm cho chiếc xe đang lơ lửng 
đó bị rơi xuống thung lũng. May mắn 
thay là từng người một đã mở cửa sổ 
và lần-lượt bò ra khỏi chiếc xe ấy trên 
thành cầu. Tôi hỏi: “Anh thấy gì khi đã 
thoát ra khỏi chiếc xe đó?” Và anh ấy 
đã trả lời: “Cuộc sống, cuộc sống thật 
tuyệt vời! Tôi nhìn thấy từng cành cây 
hoặc ngọn cỏ cũng đều xinh đẹp. 
Chưa bao giờ tôi lại nhìn thấy cuộc 
sống đẹp như thế!” Đúng là như vậy, 
khi đã thoát khỏi cái chết, một cái 
chết sau hằng giờ căng thẳng và sợ 
hãi tột cùng, thì người ấy đã khám 
phá ra được vẻ đẹp của cuộc sống. 
Thật ra thì cuộc sống vẫn luôn tươi 
đẹp ở xung quanh chúng ta qua cõi 
thiên nhiên, mà trong đó có ánh 
sáng, không khí, nước uống và hằng 

trăm thức ăn mà Đấng 
Tạo Hóa đã ban cho cả 
thế giới. 
Như vậy bạn không 
thỏa lòng sao khi có 
được cuộc sống của 
một con người giữa 
thế giới xinh đẹp nầy?
           
Bạn không thỏa lòng 

sao? Khi mỗi ngày nhìn thấy ánh 
sáng mặt trời?
Hãy cứ tưởng tượng xem, nếu có một 
ngày nào đó mà mặt trời không chiếu 
sáng nữa, thì bạn sẽ nhìn thấy gì ở 
xung quanh mình? Một màn tối đen 
bao trùm quả địa cầu và ngay cả mặt 
trăng cũng không chiếu sáng nữa. 
Bầu trời luôn đắm chìm trong bóng 
đêm và bạn sẽ chẳng còn biết ban 
ngày là gì nữa. Khi ấy sẽ chỉ có một 
mùa Đông lạnh lẽo bao trùm quả địa 
cầu từ ngày nầy qua tháng khác và 
khiến cho muôn vật cũng chết dần 
trong băng giá. Bạn cũng sẽ không 
bao giờ còn nhìn thấy mây trời, 
không còn nhìn thấy những màu sắc 
rực rỡ của mây vào những buổi bình 
minh cũng như vào những lúc hoàng 
hôn. Bạn sẽ không còn nhìn thấy 
những cảnh đẹp của thiên nhiên 
hùng vĩ, những vườn hoa muôn màu 
rực rỡ, và ngay cả màu xanh tươi mát 
của những thảm cỏ mênh mông. Bạn 
cũng sẽ không còn nhìn thấy những 
tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá và làm 
ấm ngôi nhà của bạn vào mỗi buổi 

sớm mai …
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
mỗi ngày được nhìn thấy ánh sáng 
mặt trời?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi được 
hít thở bầu không khí của địa cầu?
Hãy cứ tưởng tượng 
xem nếu có một ngày 
nào đó mà bầu khí 
quyển của quả địa 
cầu bị cạn dần. Vì mặt 
trời không chiếu sáng 
cho nên khí ô-xy 
cũng không được tái 
tạo, và buồng phổi 
của bạn sẽ bị ngột 
ngạt vì không có đủ 
dưỡng khí. Muôn vật 
ở xung quanh bạn cũng sẽ bị rối loạn 
và tất cả đều chạy ngược chạy xuôi 
để tìm kiếm cho mình một bầu 
không khí dễ thở hơn. Nếu có ai bán 
không khí cho bạn, thì bạn cũng sẵn 
sàng mua, cho dù là mua bằng cả gia 
tài mà bạn đang có đi nữa, rồi sau đó 
sẽ tính tiếp… Nói chung là bạn sẽ 
không còn cảm thấy sự sảng khoái 
trong buồng phổi của mình nữa, và 
thậm chí bạn cũng sẽ không muốn 
cười, vì điều đó sẽ làm cạn thêm bầu 
không khí đang quá loãng ở xung 
quanh bạn. Sức khỏe của bạn sẽ bị 
suy giảm và mắt bạn sẽ mờ dần để 
không còn nhìn thấy rõ cảnh thiên 
nhiên cũng đang héo tàn ở xung 
quanh bạn. Như vậy, bạn không thỏa 
lòng sao khi mỗi ngày được tự do hít 
thở bầu không khí trong lành mà 
không cần phải trả tiền? Bầu không 
khí ấy luôn luôn có đầy đủ dưỡng khí 
mà Đức Chúa Trời đã tái tạo cho bạn 
qua cây xanh và ánh sáng mặt trời. 

Bạn và những người mà mình thương 
yêu có thể hít thở bầu không khí ấy 
cho đến trọn đời mà vẫn chưa hết … 
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi được 
uống một hớp nước lã?

Hãy cứ tưởng tượng 
xem nếu bạn đang đi 
lạc ở giữa sa mạc và 
sắp chết vì khát, thì 
bạn ao ước có được 
điều gì nhất? Không 
phải là những tiện 
nghi cao cấp của cuộc 
sống hoặc những món 
nữ trang đắt tiền, mà 
đơn giản chỉ là nước. 
Vâng, nước lã! Bạn có 

biết rằng nếu thiếu nước lã thì sẽ 
không có sự sống, và thậm chí cũng 
sẽ không còn sự sống trên hành tinh 
nầy, không? Không một điều gì trên 
thế giới nầy có thể thay thế cho nước 
lã để duy trì sự sống của bạn và muôn 
vật. Nếu có một năm nào đó mà trời 
không mưa, khiến cho những thác 
nước ngừng chảy và những sông hồ 
bị cạn nước, thì cả thế giới sẽ thấy 
rằng nước lã là cực kỳ quí giá như thế 
nào. 
Nhưng Đấng Tạo-Hóa đã sắm sẵn cho 
chúng ta một nguồn nước lã mênh 
mông không những để uống, mà còn 
để tắm rửa, nấu nướng, giặt giũ và 
thậm chí còn để giải trí nữa. Phải 
chăng vì bạn đã được Đức Chúa Trời 
ban cho quá nhiều, nên bạn đã quên 
mất đi rằng một hớp nước lã là quí 
giá như thế nào sao? Một người bạn 
của tôi đã từng bị bệnh mà bác sĩ 
không tìm ra được nguyên nhân. 
Nhưng sau khi đã thẩm vấn anh đầy 

đủ, vị bác sĩ bèn nói rằng: “Hãy ngưng 
uống Coca và Pepsi mà chỉ uống 
nước, anh sẽ hết bịnh.” Quả thật, sau 
đó anh đã hết bịnh chỉ vì uống lại 
nước lã như khi trước. 
Hãy uống một hớp nước lã với tấm 
lòng tạ ơn Đấng Tạo-Hóa, bạn sẽ thấy 
rằng nó ngon và ngọt mà bạn chưa 
bao giờ biết tới. Như vậy, bạn không 
thỏa lòng sao khi được sống trong 
một thế giới có dư thừa những nguồn 
nước mà Đấng Tạo-Hóa đã sắm sẵn 
cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi nếm 
được những vị ngon ngọt của cây 
trái?

Bạn có biết rằng tới một ngày nào đó 
thì lưỡi của bạn sẽ không còn nhận ra 
được một mùi vị nào nữa không? Khi 
ấy thì những thức ăn sẽ giống như 
sạn hay cát trong miệng và cuộc sống 
của bạn sẽ chỉ còn ý nghĩa với những 
kỷ niệm và niềm vui trong tâm linh 
mà thôi. Nhưng giờ đây bạn có thể 
cảm nhận được tất cả những hương 
vị thì thật là tuyệt vời. Thông thường 
thì người ta chỉ thích những trái cây 
có vị ngọt. Nhưng thật ra thì những 
mùi vị bổ xung cho nhau và khiến 
cho cuộc sống của bạn thêm phong 
phú. Nếu những trái ổi, lê và khóm 
mà thiếu một chút vị chua, thì chúng 
sẽ không còn ngon nữa. Cũng vậy, vị 
cay của những trái ớt mà người ta hay 
sợ, lại khiến cho hương vị của tô phở 
thêm đậm đà. Điều đáng tiếc là nhiều 

khi bạn ăn vội vàng và có thể chỉ để 
lấy no, cho nên ít khi nào bạn cảm 
thấy hạnh phúc trong bữa ăn. Nhưng 
nếu bạn biết tạ ơn Đấng Tạo Hóa đã 
sắm sẵn cho bạn tất cả những thức ăn 
đó, thì bạn sẽ thấy càng ngon hơn 
mỗi khi được nếm chúng. Bạn sẽ thấy 
những miếng bánh mì cũng ngon 
ngọt, những hớp canh chua thật 
tuyệt vời và những miếng bánh ngọt 
cũng khiến cho bạn tràn trề hạnh 
phúc. Nói chung là bạn nhận được 
phước hạnh về cả thân thể, tâm hồn 
và tâm linh qua những thức ăn trong 
cuộc sống.
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
được nếm những hương vị tuyệt vời 
của cây trái và hàng ngàn thức ăn 
khác trong thế giới mà Đấng Tạo Hóa 
đã ban cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi đã 
được tha thứ tội lỗi?
Đó là một món nợ mà không ai muốn 
nghĩ tới và cũng không ai có thể trả 
được để làm sạch lòng mình. Khi còn 
nhỏ bạn biết rằng mình đã phạm rất 
nhiều tội lỗi, nhưng mỗi ngày bạn cứ 
phạm tội nhiều hơn mà cũng không 
biết mình phải làm thế nào? Khi đã 
bắt đầu trưởng thành, bạn mới thấy ở 
trong mình có những ý tưởng rất xấu 
xa, mà nếu có ai biết tới thì họ sẽ 
không bao giờ dám làm quen với 
bạn. Bạn bèn tìm cách đi tìm các niềm 
vui qua những tiếng cười nói ồn ào, 
để rồi khi tiệc tàn thì bạn mới cảm 
biết sự trống vắng của nó cho đến tận 
xương tủy. Nói chung, bạn không bao 
giờ cảm thấy thật sự thỏa lòng với 
chính mình, nhưng cũng không biết 
phải làm sao? 
Nhưng tới một ngày kia, bạn nghe 

nói rằng có một Đấng đã gánh thay 
tội lỗi cho bạn, đã khiến cho lòng bạn 
tan vỡ và nhìn thấy mình là một tội 
nhân nhơ nhớp ở trước mặt Ngài. Ban 
đầu thì bạn không muốn đến với 
Ngài vì sợ sẽ mất đi thế gian cùng với 
những thú vui của nó. Nhưng khi 
không còn chạy trốn Chúa nữa, bạn 
mới thành thật nói với Ngài rằng 
mình muốn tiếp rước Ngài bước vào 
lòng mình. Lập tức, những tội lỗi 
trong quá khứ của bạn được rửa sạch 
và một sự bình an tràn vào lòng bạn 
để thay thế cho khoảng 
trống ấy. Kể từ lúc đó, bạn 
trở thành một con người tự 
do, tự do khỏi những sự 
ràng buộc của tội lỗi. Bạn 
cảm thấy mình có thể yêu 
thương mọi người và cảm 
thông cho những lỗi lầm 
của họ, vì họ cũng giống 
như chính mình ngày xưa 
vậy …
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
đã được tha thứ tội lỗi, là một món 
quà vô giá để làm sạch lòng mình, mà 
chưa một con người nào có thể ban 
cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi biết 
mình đã có được sự sống đời đời?
Đó là sự sống mà thế giới nầy đã đi 
tìm từ hằng ngàn năm qua, nhưng 
chưa bao giờ gặp được. Những vị 
hoàng đế xa xưa đã bỏ ra bao nhiêu 
tài sản, đã sai người đi khắp mọi nơi, 
đã huy động hằng ngàn nô-lệ để xây 
Kim-tự-tháp và chuẩn bị đời sau cho 
mình, nhưng họ chưa bao giờ đụng 
tới được sự sống đời đời. Chính bạn 
cũng đã từng mơ ước tới sự sống ấy 

khi còn nhỏ, nhưng cũng không biết 
phải đi tìm nó ở đâu? Dù vậy, bạn đã 
có được sự sống ấy ngay trong đời 
nầy, khi quì gối nơi chân thập tự giá 
của Chúa và tiếp nhận Ngài vào lòng 
mình. Sự sống ấy đã đổi mới cuộc đời 
bạn mỗi ngày, nên bạn đã được sống 
những ngày của trời ở trên đất. Sự 
sống ấy đã nối liền những lời cầu 
nguyện của bạn với Thiên-đàng, nên 
bạn có thể nói chuyện với Chúa 
không thôi, mà không hề cảm thấy 
mỏi mệt hay buồn ngủ. Sự sống ấy đã 

khiến cho các thiên-sứ 
luôn bao phủ ở xung 
quanh bạn, để giúp đỡ 
bạn chiến thắng những 
thử thách ở giữa thế gian. 
Sự sống ấy sẽ được hiển lộ 
một cách trọn vẹn, khi bạn 
nhìn thấy Chúa tái lâm 
trong một ngày gần đây, 
và cùng với các thánh đồ 

được sống mãi mãi trên Thiên-đàng, 
là thế giới của ánh sáng và tình yêu 
thương. Như vậy, bạn không thỏa 
lòng sao khi mình đã nhận được sự 
sống đời đời?
Hãy quì gối xuống và nói với Chúa 
một cách tha thiết rằng: “Lạy Chúa, 
con thỏa lòng về mọi sự ban cho của 
Ngài trên cuộc đời con! Từ ánh sáng 
mặt trời, cho tới không khí, cho tới 
nước lã, cho tới những cây trái, cho 
tới sự tha tội và sự sống đời đời trên 
Thiên-đàng, trong Đức Chúa 
Jêsus-Christ.” A-men.

(Từ: songdaoonline.com)

 

Thu qua, đông về, xuân lại đến...
 Trong bầu không khí ấm áp của mùa 
xuân, cùng chút se lạnh của dư âm 
mùa đông, mọi người dường như 
bận bịu, tất bật hơn với công việc của 
mình. Nào người mua, kẻ bán tấp 
nập chen chân nhau. Đâu đó xa xa có 
giọng rao lảnh lót của những người 
bán đồ la, tiếng cười vui, ríu rít của trẻ 
thơ cùng với mẹ đi chợ, tiếng mời 
chào của những cô chú bán hoa, 
cùng những lời mời khe khẽ của 
những người bán vé số...
 Tôi nhìn thấy trên gương mặt mỗi 
người có những nụ cười khác nhau, 
người thì họ cười rất tươi và họ đang 
mong chờ điều gì đó tốt đẹp sẽ đến 
với họ trong năm mới, nhưng cũng 
có những người cố gắng gượng cười 
để che đậy những nỗi lo sâu kín 
trong lòng họ...
 Sau giờ nhóm với Hội Thánh, tôi 
cùng những em thiếu niên đi thông 
công với nhau tại một quán ăn gần 
bên khu chợ mà tôi vừa nói. Các em 
rất hồ hởi, vui vẻ kể nhau nghe 
những chuyện ở trường, ở lớp trong 
buổi liên hoan tất niên vừa qua. Các 
em cũng nêu ra những dự tính cho 
sự học hành của mình trong tương 

lai và không quên cầu nguyện cho 
những điều đó, nhờ những anh chị và 
các bạn cùng trang lứa cầu thay cho 
nhau. Tôi nhìn thấy đức tin của các 
em nơi Chúa, tôi tin rằng Chúa sẽ 
giúp các em thực hiện được điều 
lòng mình ao ước trong Thánh ý tốt 
lành của Ngài.
 Chúng tôi đang thao thao nói 
chuyện vui vẻ với nhau, mắt tôi nhìn 
ra ngoài quán thì thấy có một chị 
bước vào quán, ngồi chung bàn với 
tôi vì quán đã hết chổ. Chị ngồi 
xuống trong sự mệt mỏi của thể xác 
không toàn vẹn cùng sấp vé số trên 
tay và gương mặt đầy vẻ lo lắng. Chị 
cởi chiếc nón tai bèo trên đầu mình 
xuống, ngước lên nhìn tôi và miệng 
chị nở nụ cười đầy lo lắng. Chị có một 
gương mặt đầy phúc hậu và không 
có gì gọi là khắc khổ. Tôi nhìn chị 
trong sự đầy thông cảm và hỏi thăm 
chị:
- Sáng giờ bán được không chị?
Chị vừa cười, vừa trả lời tôi:
- Chậm quá cưng ơi.
Khi tôi nghe chị trả lời trong giọng 
buồn bã khiến tôi cũng thắt lòng 
mình lại:
- Sao vậy chị, mà mọi hôm giờ này chị 
bán hết chưa hay vẫn còn?
- Mọi  hôm thì giờ này chị bán hết rồi, 
nếu còn thì chỉ vài tờ thôi em à!
Dường như thấu hiểu điều gì đó 
trong chị, nên tôi tranh thủ khi chị 
vừa ăn thì tôi vừa tìm hiểu sâu về chị:
- Chị bán vé số lâu chưa hay chỉ mới 
đây thôi?
Chị không lấy làm khó chịu khi vừa 

ăn, vừa trả lời tôi:
- Lâu rồi em.
- Dạ, mà gia đình chị đông anh chị 
em gì không?
- Cũng có ba người thôi cưng, nhưng 
vì gia đình nghèo khó nên đi làm ăn 
xa hết, chỉ còn chị ở đây bán vé số 
nuôi con và mẹ chị.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì thấy chị 
trong bệnh tật còn gánh vác gia 
đình, tôi tiếp tục hỏi chị trong lo lắng, 
phập phồng vì sợ chạm tự ái của chị:
- Chị ơi! chị có cảm thấy khó chịu hay 
phiền vì những câu hỏi của em 
không. Nếu có thì cho em xin lỗi vì đã 
xen vào đời tư của chị
- Không đâu em, chị rất vui vì có 
người hỏi thăm về chị, chứ chị thấy ở 
xã hội bây giờ họ phân chia nhau dữ 
lắm, với lại việc bán vé số của chị là 
việc làm thấp kém, không ai để ý, 
không ai quan tâm, không ai thích 
nói chuyện và khi họ mua vé số thì họ 
cũng không thèm nhìn mặt người 
bán nữa, huống hồ gì mà nói chuyện 
hả em.
Đầu tôi vừa gật, mắt tôi vừa nhìn chị, 
cảm thương chị và dường như tôi có 
cảm giác Chúa Thánh Linh đang 
mách bảo với tôi điều gì đối với 
người nữ này. Ngay lúc đó, lòng tôi 
cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh ban 
cho tôi có được sự can đảm, dạn dĩ để 
nói về Chúa cho người nữ này và 
Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi ôn tồn tiếp 
tục hỏi chị:
- Vậy chị có gia đình năm chị bao 
nhiêu tuổi ạ?
- Chị có gia đình năm hai mươi bảy 
tuổi, anh ấy cũng bị khuyết tật đôi 
chân như chị.
- Mà anh chị vô tình gặp nhau hay có 

người quen giới thiệu cho anh chị?
Dường như hỏi đúng vào điểm yếu 
của chị, nên mặt chị đỏ lên, miệng 
chị cười bẽn lẽn và đáp lời tôi:
- Không ai làm mai cả em à, khi chị đi 
đến nơi lãnh vé số để bán thì chị vô 
tình gặp anh cũng đi lãnh vé số như 
chị. Sau những lần gặp nhau như vậy 
thì có tình cảm, rồi anh hẹn chị đi 
uống nước, dần dần hai người quen 
biết và đến với nhau, sống với nhau 
chung một mái nhà.
- Vậy mẹ chị có la hay phản đối gì 
không?
- Có chứ em! mẹ chị la nhiều lắm, vì 
chị mang bệnh tật, rồi lấy chồng 
cũng bị tật như chị, nên mẹ sợ rằng 
chị phải gánh nặng thêm. Nhưng bà 
không phản đối, bà chỉ kêu chị suy 
nghĩ kỹ trước khi quyết định, và 
quyết định của chị là chị đồng ý đến 
với ảnh.
- Vậy hôn lễ tổ chức bên gia đình chị 
hay bên gia đình ảnh?
- Tổ chức bên gia đình ảnh để hai nhà 
gặp nhau thôi em. Vì gia đình hai bên 
đều nghèo, nên anh chị đến với nhau 
chỉ trong hình thức sơ sài.
Tôi thấy mắt chị dường như rươm 
rướm lệ, tôi vuốt vai, an ủi chị:
- Thôi chị đừng buồn, chuyện gì qua 
cho nó qua đi, mà sao anh chị không 
kiếm việc làm khác đỡ cực hơn, chứ 
em thấy việc này dầm mưa, dãi nắng 
mà bán cũng không được bao nhiêu 
cả.
- Việc gì bây giờ hở em,không bằng 
cấp trong tay, sức khỏe không tốt mà 
lại bị tật nữa thì đâu có ai dám nhận 
đâu em.
Lúc này tôi chợt nhớ đến một cô 
trong Hội Thánh sẵn sàng tạo điều 

kiện và giúp đỡ cho những người 
khuyết tật có việc làm ổn định để 
kiếm thu nhập cho cuộc sống, nên 
tôi giới thiệu với chị:
- Chị ơi, em là người đạo Tin Lành, 
thấy hoàn cảnh chị khó khăn quá, em 
có quen cô kia giúp đỡ cho những 
người khuyết tật có công việc làm ổn 
định, thu nhập tương đối để lo cho 
cuộc sống, chị có muốn kiếm việc 
khác không, em sẽ giới thiệu chị với 
cô ấy.
Chị tròn xoe đôi mắt  nhìn tôi và hỏi:
- Vậy sao, hèn chi nãy giờ chị nói 
chuyện với em, chị thấy em có điều gì 
là lạ đối với những người mà chị đã 
tiếp xúc.
- Lạ như thế nào hả chị, em cũng thấy 
bình thường mà.
- Chị thấy qua cách nói chuyện của 
em có sự thông cảm những người 
khuyết tật như chị, có tình yêu 
thương, mà những người đạo Tin 
Lành ai cũng vậy hả em?
Tôi cười nhẹ nhàng với chị và tôi biết 
rằng đây là cơ hội để tôi nói về Chúa 
cho chị, tôi cũng không quên cầu 
nguyện xin Chúa Thánh Linh đặt Lời 
Ngài trong miệng tôi và hướng dẫn 
cho tôi những điều tôi phải nói với 
chị trong lúc này:
- Dạ, em cám ơn chị, nhưng để hiểu 
một người thì mình phải đứng vào vị 
trí của người đó chị à! em cũng 
không hay gì đâu chị, vì đôi chân em 
cũng đi yếu do tai nạn xe nên em mới 
biết được những người khuyết tật họ 
đang cần gì và lo lắng điều gì. Nhưng 
cũng nhờ tai nạn này mà em mới 
nhận biết được sự hiện diện của 
Thương Đế trên cuộc đời em. Ngài đã 
cứu em từ một người chết thuộc linh 

lẫn thuộc thể mà nay trở nên sống, 
Ngài sửa đổi em và làm em trở nên 
mới bởi hồng ân Thiên Thượng của 
Ngài, em đang sống thỏa vui trong 
ơn Ngài, em nghĩ rằng trong cuộc 
gặp mặt này thì cũng do ý muốn tốt 
lành của Ngài dành cho em với chị, 
chị có muốn biết về Đấng mà em nói 
với chị nãy giờ không?
- Chị nghe em nói mà trong lòng chị 
xốn xang hẳn lên, nhưng bây giờ chị 
không có thời gian em à. 
- Dạ, không sao đâu chị, khi nào chị 
có thời gian thì em mời chị đến Hội 
Thánh để nghe về Đấng mà em nói 
với chị, sẵn đó em giới thiệu với chị 
cô mà em nói với chị ban nãy.
- Mà em muốn mời chị đến  Hội 
Thánh nào, chứ Hội Thánh Nguyễn 
Trãi thì chị đã đến rồi.
Ngạc nhiên tôi nhìn chị và hỏi:
- Dạ, em tính mời chị đến Hội Thánh 
mà chị vừa nói đó, mà chị đã từng 
đến Hội Thánh này rồi à?
Chị cũng thiệt tình trả lời tôi:
- Có rồi em, chị cũng được một cô 
gần nhà thấy hoàn cảnh của chị nên 
cô giúp đỡ và giới thiệu về Đấng 
Nhân Từ gì đó mà em nói với chị nãy 
giờ. Cô mời chị đến Hội Thánh vào tối 
thứ bảy là lễ truyền giảng.  Khi chị 
đến thì được mọi người tiếp đón, 
giúp đỡ đưa chị vào ghế ngồi, họ rất 
tử tế. Khi nghe giảng về Đấng đó thì 
cô ấy ngồi kế bên giải thích cho chị 
hiểu và khi kết thúc bài giảng thì 
người đứng giảng có kêu gọi lên để 
tuyên xưng đức tin gì đó.  Ngay lúc 
đó, lòng chị được đụng chạm có điều 
gì đó thôi thúc chị, chị muốn lắm em, 
nhưng khi chị nghĩ về gia đình, về 
hoàn cảnh của chị thì chị không dám 

làm điều đó và dường như cô ngồi 
với chị thấu hiểu được điều đó nên cô 
nói với chị "Hãy buông bỏ mọi sự mà 
quay về bên Đấng yêu thương, Ngài 
sẽ chu cấp và lo liệu cho con,  bình an 
nha con và con hãy làm theo điều mà 
lòng con mách bảo". Nhưng rồi chị đã 
bỏ mất cơ hội đó. Cô ấy còn giới thiệu 
cho chị công việc làm khác nữa, chị 
cũng đi làm một thời gian, trong 
khoảng thời gian đó thì chị cũng có đi 
nhóm, được nghe giảng về Đấng yêu 
thương, nhưng chị chưa dám buông 
bỏ những gì mình đang nắm để quỳ 
gối cầu nguyện, xưng tội và tuyên 
xưng đức tin của mình.
- Vậy bây giờ chị còn đi nhóm không?
- Hết rồi em, vì khi chị đi làm nơi cô ấy 
giới thiệu thì mức lương không bằng 
so với lúc chị đi bán vé số, mà cũng 
không đủ cho chị lo chi tiêu trong gia 
đình nữa, nên chị ngưng công việc đó 
mà quay về với việc bán vé số của chị.
- Thế chị có suy nghĩ một ngày nào đó 
chị sẽ buông bỏ mọi sự mà quay về 
bên Đấng yêu thương mà chị nói với 
em và cầu nguyện tuyên xưng đức tin 
mình không?
- Có! chị hy vọng ngày ấy đến với chị 
không xa, nhưng không phải là lúc 
này em à.
- Sao vậy chị?
- Cũng như chị nói với em về cô mà 
giúp đỡ chị, cô ấy thường xuyên đến 
nhà thăm, giúp đỡ gia đình chị và cô 
cũng khuyên chị nên tin vào Đấng 
Toàn Năng, Ngài sẽ chu cấp, lo liệu 
cho những ai tin cậy và nương náu 
mình nơi Ngài. Cô cũng khuyên chị 
nên bỏ nghề bán vé số mà đi làm 
công việc cô giới thiệu cho chị, vì 
người chủ công việc mà cô giới thiệu 

cũng là Cơ Đốc nhân nên họ sẽ thông 
cảm cho hoàn cảnh của chị. Cô cứ 
bảo chị yên tâm mà quay về thờ 
phượng Đức Chúa Trời.
- Vậy chị nghĩ sao về những điều cô 
nói?
- Chị suy nghĩ rất nhiều, nhưng chị đã 
làm cho cô thất vọng.
Khi nói câu này ra thì giọt lệ chảy dài 
trên má chị, tôi thấy được trong giọt 
lệ đó chứa đựng biết bao hy vọng; hy 
vọng buông bỏ mọi sự mà đi đến Hội 
Thánh nghe giảng về Ông Trời một 
cách rõ hơn, hy vọng được quỳ gối 
tuyên xưng đức tin với Đấng Tạo 
Dựng nên mình, hy vọng thoát khỏi 
bệnh tật để không còn lo lắng nữa...
Chị vội lau nước mắt, chống cây nạn 
mà nó đồng hành cùng chị bấy lâu 
nay, chị đứng lên và nói với tôi:
- Thôi, chị em mình hẹn dịp khác nói 
chuyện tiếp em nha, chị phải tranh 
thủ đi bán nữa không thôi là đến giờ 
xổ đó em.
- Dạ, chị đi bán đi, nhưng chị cũng sắp 
xếp công việc đi nhà thờ nghe giảng 
chị nha!
- Chị chưa biết nữa em, nhưng chị 
cũng hy vọng làm được điều đó. 
Chào em!
Chị chống nạn đi ra chiếc xe đạp 
được dựng phía trước quán, leo lên 
và đạp đi, tiếp tục cuộc mưu sinh của 
mình, bỏ lại sau lưng biết bao hy 
vọng. Tôi nhìn theo chị mà không 
biết giúp gì cho chị hơn là cầu 
nguyện cho chị, xin Chúa thương xót, 
che chở và giúp chị nhận biết được sự 
hiện diện của Ngài trên cuộc đời chị, 
để chị sẵn sàng buông bỏ mọi sự mà 
quay về tuyên xưng đức tin của mình 
và thờ phượng Đấng luôn yêu 

thương chị.
 "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho 
Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em"
Phải! Chúa luôn thành tín, vì Ngài 
không thể từ chối mình. Điều Ngài đã 
nói thì Ngài sẽ làm, điều Ngài đã phán 
thì Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm.
Khi tôi viết bài viết này, mặc dù kết 
quả chưa được trọn vẹn, nhưng lòng 
tôi vẫn luôn mong muốn nơi chị, một 
ngày không xa tôi và chị được gặp 

nhau trong Hội Thánh, cùng nhau thờ 
phượng, chúc tôn danh Chúa Chí cao.
Trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn 
tìm kiếm những lối thoát cho riêng 
mình, nhưng chỉ có một lối thoát duy 
nhất chính là Chúa, Đấng bày tỏ cho 
chúng ta lối thoát đó và Ngài sẽ mở 
đường cho chúng ta ra khỏi, tuy 
nhiên, quyết định vẫn thuộc về 
chúng ta.
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Bạn không thỏa lòng 
sao? Khi có được cuộc 
sống trong thế giới 
nầy?
Đương nhiên là ai cũng 
muốn sống chứ không 
có ai mà lại muốn chết. 
Nhưng thông thường 
thì người ta lại vô tình 
đối với cuộc sống và chỉ 
cảm thấy nó là quí giá khi sắp phải 
đánh mất nó. Một người bạn của tôi 
trong đoàn làm phim Việt nam đã có 
lần bị lật xe trên một cây cầu nhỏ và 
khi nó sắp rớt xuống suối thì lại bị 
móc dính vào thành cầu. Tất cả mọi 
người đều hét lên và xanh mặt, bởi vì 
chỉ cần một rung động vừa phải cũng 
có thể làm cho chiếc xe đang lơ lửng 
đó bị rơi xuống thung lũng. May mắn 
thay là từng người một đã mở cửa sổ 
và lần-lượt bò ra khỏi chiếc xe ấy trên 
thành cầu. Tôi hỏi: “Anh thấy gì khi đã 
thoát ra khỏi chiếc xe đó?” Và anh ấy 
đã trả lời: “Cuộc sống, cuộc sống thật 
tuyệt vời! Tôi nhìn thấy từng cành cây 
hoặc ngọn cỏ cũng đều xinh đẹp. 
Chưa bao giờ tôi lại nhìn thấy cuộc 
sống đẹp như thế!” Đúng là như vậy, 
khi đã thoát khỏi cái chết, một cái 
chết sau hằng giờ căng thẳng và sợ 
hãi tột cùng, thì người ấy đã khám 
phá ra được vẻ đẹp của cuộc sống. 
Thật ra thì cuộc sống vẫn luôn tươi 
đẹp ở xung quanh chúng ta qua cõi 
thiên nhiên, mà trong đó có ánh 
sáng, không khí, nước uống và hằng 

trăm thức ăn mà Đấng 
Tạo Hóa đã ban cho cả 
thế giới. 
Như vậy bạn không 
thỏa lòng sao khi có 
được cuộc sống của 
một con người giữa 
thế giới xinh đẹp nầy?
           
Bạn không thỏa lòng 

sao? Khi mỗi ngày nhìn thấy ánh 
sáng mặt trời?
Hãy cứ tưởng tượng xem, nếu có một 
ngày nào đó mà mặt trời không chiếu 
sáng nữa, thì bạn sẽ nhìn thấy gì ở 
xung quanh mình? Một màn tối đen 
bao trùm quả địa cầu và ngay cả mặt 
trăng cũng không chiếu sáng nữa. 
Bầu trời luôn đắm chìm trong bóng 
đêm và bạn sẽ chẳng còn biết ban 
ngày là gì nữa. Khi ấy sẽ chỉ có một 
mùa Đông lạnh lẽo bao trùm quả địa 
cầu từ ngày nầy qua tháng khác và 
khiến cho muôn vật cũng chết dần 
trong băng giá. Bạn cũng sẽ không 
bao giờ còn nhìn thấy mây trời, 
không còn nhìn thấy những màu sắc 
rực rỡ của mây vào những buổi bình 
minh cũng như vào những lúc hoàng 
hôn. Bạn sẽ không còn nhìn thấy 
những cảnh đẹp của thiên nhiên 
hùng vĩ, những vườn hoa muôn màu 
rực rỡ, và ngay cả màu xanh tươi mát 
của những thảm cỏ mênh mông. Bạn 
cũng sẽ không còn nhìn thấy những 
tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá và làm 
ấm ngôi nhà của bạn vào mỗi buổi 

sớm mai …
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
mỗi ngày được nhìn thấy ánh sáng 
mặt trời?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi được 
hít thở bầu không khí của địa cầu?
Hãy cứ tưởng tượng 
xem nếu có một ngày 
nào đó mà bầu khí 
quyển của quả địa 
cầu bị cạn dần. Vì mặt 
trời không chiếu sáng 
cho nên khí ô-xy 
cũng không được tái 
tạo, và buồng phổi 
của bạn sẽ bị ngột 
ngạt vì không có đủ 
dưỡng khí. Muôn vật 
ở xung quanh bạn cũng sẽ bị rối loạn 
và tất cả đều chạy ngược chạy xuôi 
để tìm kiếm cho mình một bầu 
không khí dễ thở hơn. Nếu có ai bán 
không khí cho bạn, thì bạn cũng sẵn 
sàng mua, cho dù là mua bằng cả gia 
tài mà bạn đang có đi nữa, rồi sau đó 
sẽ tính tiếp… Nói chung là bạn sẽ 
không còn cảm thấy sự sảng khoái 
trong buồng phổi của mình nữa, và 
thậm chí bạn cũng sẽ không muốn 
cười, vì điều đó sẽ làm cạn thêm bầu 
không khí đang quá loãng ở xung 
quanh bạn. Sức khỏe của bạn sẽ bị 
suy giảm và mắt bạn sẽ mờ dần để 
không còn nhìn thấy rõ cảnh thiên 
nhiên cũng đang héo tàn ở xung 
quanh bạn. Như vậy, bạn không thỏa 
lòng sao khi mỗi ngày được tự do hít 
thở bầu không khí trong lành mà 
không cần phải trả tiền? Bầu không 
khí ấy luôn luôn có đầy đủ dưỡng khí 
mà Đức Chúa Trời đã tái tạo cho bạn 
qua cây xanh và ánh sáng mặt trời. 

Bạn và những người mà mình thương 
yêu có thể hít thở bầu không khí ấy 
cho đến trọn đời mà vẫn chưa hết … 
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi được 
uống một hớp nước lã?

Hãy cứ tưởng tượng 
xem nếu bạn đang đi 
lạc ở giữa sa mạc và 
sắp chết vì khát, thì 
bạn ao ước có được 
điều gì nhất? Không 
phải là những tiện 
nghi cao cấp của cuộc 
sống hoặc những món 
nữ trang đắt tiền, mà 
đơn giản chỉ là nước. 
Vâng, nước lã! Bạn có 

biết rằng nếu thiếu nước lã thì sẽ 
không có sự sống, và thậm chí cũng 
sẽ không còn sự sống trên hành tinh 
nầy, không? Không một điều gì trên 
thế giới nầy có thể thay thế cho nước 
lã để duy trì sự sống của bạn và muôn 
vật. Nếu có một năm nào đó mà trời 
không mưa, khiến cho những thác 
nước ngừng chảy và những sông hồ 
bị cạn nước, thì cả thế giới sẽ thấy 
rằng nước lã là cực kỳ quí giá như thế 
nào. 
Nhưng Đấng Tạo-Hóa đã sắm sẵn cho 
chúng ta một nguồn nước lã mênh 
mông không những để uống, mà còn 
để tắm rửa, nấu nướng, giặt giũ và 
thậm chí còn để giải trí nữa. Phải 
chăng vì bạn đã được Đức Chúa Trời 
ban cho quá nhiều, nên bạn đã quên 
mất đi rằng một hớp nước lã là quí 
giá như thế nào sao? Một người bạn 
của tôi đã từng bị bệnh mà bác sĩ 
không tìm ra được nguyên nhân. 
Nhưng sau khi đã thẩm vấn anh đầy 

đủ, vị bác sĩ bèn nói rằng: “Hãy ngưng 
uống Coca và Pepsi mà chỉ uống 
nước, anh sẽ hết bịnh.” Quả thật, sau 
đó anh đã hết bịnh chỉ vì uống lại 
nước lã như khi trước. 
Hãy uống một hớp nước lã với tấm 
lòng tạ ơn Đấng Tạo-Hóa, bạn sẽ thấy 
rằng nó ngon và ngọt mà bạn chưa 
bao giờ biết tới. Như vậy, bạn không 
thỏa lòng sao khi được sống trong 
một thế giới có dư thừa những nguồn 
nước mà Đấng Tạo-Hóa đã sắm sẵn 
cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi nếm 
được những vị ngon ngọt của cây 
trái?

Bạn có biết rằng tới một ngày nào đó 
thì lưỡi của bạn sẽ không còn nhận ra 
được một mùi vị nào nữa không? Khi 
ấy thì những thức ăn sẽ giống như 
sạn hay cát trong miệng và cuộc sống 
của bạn sẽ chỉ còn ý nghĩa với những 
kỷ niệm và niềm vui trong tâm linh 
mà thôi. Nhưng giờ đây bạn có thể 
cảm nhận được tất cả những hương 
vị thì thật là tuyệt vời. Thông thường 
thì người ta chỉ thích những trái cây 
có vị ngọt. Nhưng thật ra thì những 
mùi vị bổ xung cho nhau và khiến 
cho cuộc sống của bạn thêm phong 
phú. Nếu những trái ổi, lê và khóm 
mà thiếu một chút vị chua, thì chúng 
sẽ không còn ngon nữa. Cũng vậy, vị 
cay của những trái ớt mà người ta hay 
sợ, lại khiến cho hương vị của tô phở 
thêm đậm đà. Điều đáng tiếc là nhiều 

khi bạn ăn vội vàng và có thể chỉ để 
lấy no, cho nên ít khi nào bạn cảm 
thấy hạnh phúc trong bữa ăn. Nhưng 
nếu bạn biết tạ ơn Đấng Tạo Hóa đã 
sắm sẵn cho bạn tất cả những thức ăn 
đó, thì bạn sẽ thấy càng ngon hơn 
mỗi khi được nếm chúng. Bạn sẽ thấy 
những miếng bánh mì cũng ngon 
ngọt, những hớp canh chua thật 
tuyệt vời và những miếng bánh ngọt 
cũng khiến cho bạn tràn trề hạnh 
phúc. Nói chung là bạn nhận được 
phước hạnh về cả thân thể, tâm hồn 
và tâm linh qua những thức ăn trong 
cuộc sống.
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
được nếm những hương vị tuyệt vời 
của cây trái và hàng ngàn thức ăn 
khác trong thế giới mà Đấng Tạo Hóa 
đã ban cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi đã 
được tha thứ tội lỗi?
Đó là một món nợ mà không ai muốn 
nghĩ tới và cũng không ai có thể trả 
được để làm sạch lòng mình. Khi còn 
nhỏ bạn biết rằng mình đã phạm rất 
nhiều tội lỗi, nhưng mỗi ngày bạn cứ 
phạm tội nhiều hơn mà cũng không 
biết mình phải làm thế nào? Khi đã 
bắt đầu trưởng thành, bạn mới thấy ở 
trong mình có những ý tưởng rất xấu 
xa, mà nếu có ai biết tới thì họ sẽ 
không bao giờ dám làm quen với 
bạn. Bạn bèn tìm cách đi tìm các niềm 
vui qua những tiếng cười nói ồn ào, 
để rồi khi tiệc tàn thì bạn mới cảm 
biết sự trống vắng của nó cho đến tận 
xương tủy. Nói chung, bạn không bao 
giờ cảm thấy thật sự thỏa lòng với 
chính mình, nhưng cũng không biết 
phải làm sao? 
Nhưng tới một ngày kia, bạn nghe 

nói rằng có một Đấng đã gánh thay 
tội lỗi cho bạn, đã khiến cho lòng bạn 
tan vỡ và nhìn thấy mình là một tội 
nhân nhơ nhớp ở trước mặt Ngài. Ban 
đầu thì bạn không muốn đến với 
Ngài vì sợ sẽ mất đi thế gian cùng với 
những thú vui của nó. Nhưng khi 
không còn chạy trốn Chúa nữa, bạn 
mới thành thật nói với Ngài rằng 
mình muốn tiếp rước Ngài bước vào 
lòng mình. Lập tức, những tội lỗi 
trong quá khứ của bạn được rửa sạch 
và một sự bình an tràn vào lòng bạn 
để thay thế cho khoảng 
trống ấy. Kể từ lúc đó, bạn 
trở thành một con người tự 
do, tự do khỏi những sự 
ràng buộc của tội lỗi. Bạn 
cảm thấy mình có thể yêu 
thương mọi người và cảm 
thông cho những lỗi lầm 
của họ, vì họ cũng giống 
như chính mình ngày xưa 
vậy …
Như vậy, bạn không thỏa lòng sao khi 
đã được tha thứ tội lỗi, là một món 
quà vô giá để làm sạch lòng mình, mà 
chưa một con người nào có thể ban 
cho bạn?
Bạn không thỏa lòng sao? Khi biết 
mình đã có được sự sống đời đời?
Đó là sự sống mà thế giới nầy đã đi 
tìm từ hằng ngàn năm qua, nhưng 
chưa bao giờ gặp được. Những vị 
hoàng đế xa xưa đã bỏ ra bao nhiêu 
tài sản, đã sai người đi khắp mọi nơi, 
đã huy động hằng ngàn nô-lệ để xây 
Kim-tự-tháp và chuẩn bị đời sau cho 
mình, nhưng họ chưa bao giờ đụng 
tới được sự sống đời đời. Chính bạn 
cũng đã từng mơ ước tới sự sống ấy 

khi còn nhỏ, nhưng cũng không biết 
phải đi tìm nó ở đâu? Dù vậy, bạn đã 
có được sự sống ấy ngay trong đời 
nầy, khi quì gối nơi chân thập tự giá 
của Chúa và tiếp nhận Ngài vào lòng 
mình. Sự sống ấy đã đổi mới cuộc đời 
bạn mỗi ngày, nên bạn đã được sống 
những ngày của trời ở trên đất. Sự 
sống ấy đã nối liền những lời cầu 
nguyện của bạn với Thiên-đàng, nên 
bạn có thể nói chuyện với Chúa 
không thôi, mà không hề cảm thấy 
mỏi mệt hay buồn ngủ. Sự sống ấy đã 

khiến cho các thiên-sứ 
luôn bao phủ ở xung 
quanh bạn, để giúp đỡ 
bạn chiến thắng những 
thử thách ở giữa thế gian. 
Sự sống ấy sẽ được hiển lộ 
một cách trọn vẹn, khi bạn 
nhìn thấy Chúa tái lâm 
trong một ngày gần đây, 
và cùng với các thánh đồ 

được sống mãi mãi trên Thiên-đàng, 
là thế giới của ánh sáng và tình yêu 
thương. Như vậy, bạn không thỏa 
lòng sao khi mình đã nhận được sự 
sống đời đời?
Hãy quì gối xuống và nói với Chúa 
một cách tha thiết rằng: “Lạy Chúa, 
con thỏa lòng về mọi sự ban cho của 
Ngài trên cuộc đời con! Từ ánh sáng 
mặt trời, cho tới không khí, cho tới 
nước lã, cho tới những cây trái, cho 
tới sự tha tội và sự sống đời đời trên 
Thiên-đàng, trong Đức Chúa 
Jêsus-Christ.” A-men.

(Từ: songdaoonline.com)

 

Thu qua, đông về, xuân lại đến...
 Trong bầu không khí ấm áp của mùa 
xuân, cùng chút se lạnh của dư âm 
mùa đông, mọi người dường như 
bận bịu, tất bật hơn với công việc của 
mình. Nào người mua, kẻ bán tấp 
nập chen chân nhau. Đâu đó xa xa có 
giọng rao lảnh lót của những người 
bán đồ la, tiếng cười vui, ríu rít của trẻ 
thơ cùng với mẹ đi chợ, tiếng mời 
chào của những cô chú bán hoa, 
cùng những lời mời khe khẽ của 
những người bán vé số...
 Tôi nhìn thấy trên gương mặt mỗi 
người có những nụ cười khác nhau, 
người thì họ cười rất tươi và họ đang 
mong chờ điều gì đó tốt đẹp sẽ đến 
với họ trong năm mới, nhưng cũng 
có những người cố gắng gượng cười 
để che đậy những nỗi lo sâu kín 
trong lòng họ...
 Sau giờ nhóm với Hội Thánh, tôi 
cùng những em thiếu niên đi thông 
công với nhau tại một quán ăn gần 
bên khu chợ mà tôi vừa nói. Các em 
rất hồ hởi, vui vẻ kể nhau nghe 
những chuyện ở trường, ở lớp trong 
buổi liên hoan tất niên vừa qua. Các 
em cũng nêu ra những dự tính cho 
sự học hành của mình trong tương 

lai và không quên cầu nguyện cho 
những điều đó, nhờ những anh chị và 
các bạn cùng trang lứa cầu thay cho 
nhau. Tôi nhìn thấy đức tin của các 
em nơi Chúa, tôi tin rằng Chúa sẽ 
giúp các em thực hiện được điều 
lòng mình ao ước trong Thánh ý tốt 
lành của Ngài.
 Chúng tôi đang thao thao nói 
chuyện vui vẻ với nhau, mắt tôi nhìn 
ra ngoài quán thì thấy có một chị 
bước vào quán, ngồi chung bàn với 
tôi vì quán đã hết chổ. Chị ngồi 
xuống trong sự mệt mỏi của thể xác 
không toàn vẹn cùng sấp vé số trên 
tay và gương mặt đầy vẻ lo lắng. Chị 
cởi chiếc nón tai bèo trên đầu mình 
xuống, ngước lên nhìn tôi và miệng 
chị nở nụ cười đầy lo lắng. Chị có một 
gương mặt đầy phúc hậu và không 
có gì gọi là khắc khổ. Tôi nhìn chị 
trong sự đầy thông cảm và hỏi thăm 
chị:
- Sáng giờ bán được không chị?
Chị vừa cười, vừa trả lời tôi:
- Chậm quá cưng ơi.
Khi tôi nghe chị trả lời trong giọng 
buồn bã khiến tôi cũng thắt lòng 
mình lại:
- Sao vậy chị, mà mọi hôm giờ này chị 
bán hết chưa hay vẫn còn?
- Mọi  hôm thì giờ này chị bán hết rồi, 
nếu còn thì chỉ vài tờ thôi em à!
Dường như thấu hiểu điều gì đó 
trong chị, nên tôi tranh thủ khi chị 
vừa ăn thì tôi vừa tìm hiểu sâu về chị:
- Chị bán vé số lâu chưa hay chỉ mới 
đây thôi?
Chị không lấy làm khó chịu khi vừa 

ăn, vừa trả lời tôi:
- Lâu rồi em.
- Dạ, mà gia đình chị đông anh chị 
em gì không?
- Cũng có ba người thôi cưng, nhưng 
vì gia đình nghèo khó nên đi làm ăn 
xa hết, chỉ còn chị ở đây bán vé số 
nuôi con và mẹ chị.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì thấy chị 
trong bệnh tật còn gánh vác gia 
đình, tôi tiếp tục hỏi chị trong lo lắng, 
phập phồng vì sợ chạm tự ái của chị:
- Chị ơi! chị có cảm thấy khó chịu hay 
phiền vì những câu hỏi của em 
không. Nếu có thì cho em xin lỗi vì đã 
xen vào đời tư của chị
- Không đâu em, chị rất vui vì có 
người hỏi thăm về chị, chứ chị thấy ở 
xã hội bây giờ họ phân chia nhau dữ 
lắm, với lại việc bán vé số của chị là 
việc làm thấp kém, không ai để ý, 
không ai quan tâm, không ai thích 
nói chuyện và khi họ mua vé số thì họ 
cũng không thèm nhìn mặt người 
bán nữa, huống hồ gì mà nói chuyện 
hả em.
Đầu tôi vừa gật, mắt tôi vừa nhìn chị, 
cảm thương chị và dường như tôi có 
cảm giác Chúa Thánh Linh đang 
mách bảo với tôi điều gì đối với 
người nữ này. Ngay lúc đó, lòng tôi 
cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh ban 
cho tôi có được sự can đảm, dạn dĩ để 
nói về Chúa cho người nữ này và 
Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi ôn tồn tiếp 
tục hỏi chị:
- Vậy chị có gia đình năm chị bao 
nhiêu tuổi ạ?
- Chị có gia đình năm hai mươi bảy 
tuổi, anh ấy cũng bị khuyết tật đôi 
chân như chị.
- Mà anh chị vô tình gặp nhau hay có 

người quen giới thiệu cho anh chị?
Dường như hỏi đúng vào điểm yếu 
của chị, nên mặt chị đỏ lên, miệng 
chị cười bẽn lẽn và đáp lời tôi:
- Không ai làm mai cả em à, khi chị đi 
đến nơi lãnh vé số để bán thì chị vô 
tình gặp anh cũng đi lãnh vé số như 
chị. Sau những lần gặp nhau như vậy 
thì có tình cảm, rồi anh hẹn chị đi 
uống nước, dần dần hai người quen 
biết và đến với nhau, sống với nhau 
chung một mái nhà.
- Vậy mẹ chị có la hay phản đối gì 
không?
- Có chứ em! mẹ chị la nhiều lắm, vì 
chị mang bệnh tật, rồi lấy chồng 
cũng bị tật như chị, nên mẹ sợ rằng 
chị phải gánh nặng thêm. Nhưng bà 
không phản đối, bà chỉ kêu chị suy 
nghĩ kỹ trước khi quyết định, và 
quyết định của chị là chị đồng ý đến 
với ảnh.
- Vậy hôn lễ tổ chức bên gia đình chị 
hay bên gia đình ảnh?
- Tổ chức bên gia đình ảnh để hai nhà 
gặp nhau thôi em. Vì gia đình hai bên 
đều nghèo, nên anh chị đến với nhau 
chỉ trong hình thức sơ sài.
Tôi thấy mắt chị dường như rươm 
rướm lệ, tôi vuốt vai, an ủi chị:
- Thôi chị đừng buồn, chuyện gì qua 
cho nó qua đi, mà sao anh chị không 
kiếm việc làm khác đỡ cực hơn, chứ 
em thấy việc này dầm mưa, dãi nắng 
mà bán cũng không được bao nhiêu 
cả.
- Việc gì bây giờ hở em,không bằng 
cấp trong tay, sức khỏe không tốt mà 
lại bị tật nữa thì đâu có ai dám nhận 
đâu em.
Lúc này tôi chợt nhớ đến một cô 
trong Hội Thánh sẵn sàng tạo điều 

kiện và giúp đỡ cho những người 
khuyết tật có việc làm ổn định để 
kiếm thu nhập cho cuộc sống, nên 
tôi giới thiệu với chị:
- Chị ơi, em là người đạo Tin Lành, 
thấy hoàn cảnh chị khó khăn quá, em 
có quen cô kia giúp đỡ cho những 
người khuyết tật có công việc làm ổn 
định, thu nhập tương đối để lo cho 
cuộc sống, chị có muốn kiếm việc 
khác không, em sẽ giới thiệu chị với 
cô ấy.
Chị tròn xoe đôi mắt  nhìn tôi và hỏi:
- Vậy sao, hèn chi nãy giờ chị nói 
chuyện với em, chị thấy em có điều gì 
là lạ đối với những người mà chị đã 
tiếp xúc.
- Lạ như thế nào hả chị, em cũng thấy 
bình thường mà.
- Chị thấy qua cách nói chuyện của 
em có sự thông cảm những người 
khuyết tật như chị, có tình yêu 
thương, mà những người đạo Tin 
Lành ai cũng vậy hả em?
Tôi cười nhẹ nhàng với chị và tôi biết 
rằng đây là cơ hội để tôi nói về Chúa 
cho chị, tôi cũng không quên cầu 
nguyện xin Chúa Thánh Linh đặt Lời 
Ngài trong miệng tôi và hướng dẫn 
cho tôi những điều tôi phải nói với 
chị trong lúc này:
- Dạ, em cám ơn chị, nhưng để hiểu 
một người thì mình phải đứng vào vị 
trí của người đó chị à! em cũng 
không hay gì đâu chị, vì đôi chân em 
cũng đi yếu do tai nạn xe nên em mới 
biết được những người khuyết tật họ 
đang cần gì và lo lắng điều gì. Nhưng 
cũng nhờ tai nạn này mà em mới 
nhận biết được sự hiện diện của 
Thương Đế trên cuộc đời em. Ngài đã 
cứu em từ một người chết thuộc linh 

lẫn thuộc thể mà nay trở nên sống, 
Ngài sửa đổi em và làm em trở nên 
mới bởi hồng ân Thiên Thượng của 
Ngài, em đang sống thỏa vui trong 
ơn Ngài, em nghĩ rằng trong cuộc 
gặp mặt này thì cũng do ý muốn tốt 
lành của Ngài dành cho em với chị, 
chị có muốn biết về Đấng mà em nói 
với chị nãy giờ không?
- Chị nghe em nói mà trong lòng chị 
xốn xang hẳn lên, nhưng bây giờ chị 
không có thời gian em à. 
- Dạ, không sao đâu chị, khi nào chị 
có thời gian thì em mời chị đến Hội 
Thánh để nghe về Đấng mà em nói 
với chị, sẵn đó em giới thiệu với chị 
cô mà em nói với chị ban nãy.
- Mà em muốn mời chị đến  Hội 
Thánh nào, chứ Hội Thánh Nguyễn 
Trãi thì chị đã đến rồi.
Ngạc nhiên tôi nhìn chị và hỏi:
- Dạ, em tính mời chị đến Hội Thánh 
mà chị vừa nói đó, mà chị đã từng 
đến Hội Thánh này rồi à?
Chị cũng thiệt tình trả lời tôi:
- Có rồi em, chị cũng được một cô 
gần nhà thấy hoàn cảnh của chị nên 
cô giúp đỡ và giới thiệu về Đấng 
Nhân Từ gì đó mà em nói với chị nãy 
giờ. Cô mời chị đến Hội Thánh vào tối 
thứ bảy là lễ truyền giảng.  Khi chị 
đến thì được mọi người tiếp đón, 
giúp đỡ đưa chị vào ghế ngồi, họ rất 
tử tế. Khi nghe giảng về Đấng đó thì 
cô ấy ngồi kế bên giải thích cho chị 
hiểu và khi kết thúc bài giảng thì 
người đứng giảng có kêu gọi lên để 
tuyên xưng đức tin gì đó.  Ngay lúc 
đó, lòng chị được đụng chạm có điều 
gì đó thôi thúc chị, chị muốn lắm em, 
nhưng khi chị nghĩ về gia đình, về 
hoàn cảnh của chị thì chị không dám 

làm điều đó và dường như cô ngồi 
với chị thấu hiểu được điều đó nên cô 
nói với chị "Hãy buông bỏ mọi sự mà 
quay về bên Đấng yêu thương, Ngài 
sẽ chu cấp và lo liệu cho con,  bình an 
nha con và con hãy làm theo điều mà 
lòng con mách bảo". Nhưng rồi chị đã 
bỏ mất cơ hội đó. Cô ấy còn giới thiệu 
cho chị công việc làm khác nữa, chị 
cũng đi làm một thời gian, trong 
khoảng thời gian đó thì chị cũng có đi 
nhóm, được nghe giảng về Đấng yêu 
thương, nhưng chị chưa dám buông 
bỏ những gì mình đang nắm để quỳ 
gối cầu nguyện, xưng tội và tuyên 
xưng đức tin của mình.
- Vậy bây giờ chị còn đi nhóm không?
- Hết rồi em, vì khi chị đi làm nơi cô ấy 
giới thiệu thì mức lương không bằng 
so với lúc chị đi bán vé số, mà cũng 
không đủ cho chị lo chi tiêu trong gia 
đình nữa, nên chị ngưng công việc đó 
mà quay về với việc bán vé số của chị.
- Thế chị có suy nghĩ một ngày nào đó 
chị sẽ buông bỏ mọi sự mà quay về 
bên Đấng yêu thương mà chị nói với 
em và cầu nguyện tuyên xưng đức tin 
mình không?
- Có! chị hy vọng ngày ấy đến với chị 
không xa, nhưng không phải là lúc 
này em à.
- Sao vậy chị?
- Cũng như chị nói với em về cô mà 
giúp đỡ chị, cô ấy thường xuyên đến 
nhà thăm, giúp đỡ gia đình chị và cô 
cũng khuyên chị nên tin vào Đấng 
Toàn Năng, Ngài sẽ chu cấp, lo liệu 
cho những ai tin cậy và nương náu 
mình nơi Ngài. Cô cũng khuyên chị 
nên bỏ nghề bán vé số mà đi làm 
công việc cô giới thiệu cho chị, vì 
người chủ công việc mà cô giới thiệu 

cũng là Cơ Đốc nhân nên họ sẽ thông 
cảm cho hoàn cảnh của chị. Cô cứ 
bảo chị yên tâm mà quay về thờ 
phượng Đức Chúa Trời.
- Vậy chị nghĩ sao về những điều cô 
nói?
- Chị suy nghĩ rất nhiều, nhưng chị đã 
làm cho cô thất vọng.
Khi nói câu này ra thì giọt lệ chảy dài 
trên má chị, tôi thấy được trong giọt 
lệ đó chứa đựng biết bao hy vọng; hy 
vọng buông bỏ mọi sự mà đi đến Hội 
Thánh nghe giảng về Ông Trời một 
cách rõ hơn, hy vọng được quỳ gối 
tuyên xưng đức tin với Đấng Tạo 
Dựng nên mình, hy vọng thoát khỏi 
bệnh tật để không còn lo lắng nữa...
Chị vội lau nước mắt, chống cây nạn 
mà nó đồng hành cùng chị bấy lâu 
nay, chị đứng lên và nói với tôi:
- Thôi, chị em mình hẹn dịp khác nói 
chuyện tiếp em nha, chị phải tranh 
thủ đi bán nữa không thôi là đến giờ 
xổ đó em.
- Dạ, chị đi bán đi, nhưng chị cũng sắp 
xếp công việc đi nhà thờ nghe giảng 
chị nha!
- Chị chưa biết nữa em, nhưng chị 
cũng hy vọng làm được điều đó. 
Chào em!
Chị chống nạn đi ra chiếc xe đạp 
được dựng phía trước quán, leo lên 
và đạp đi, tiếp tục cuộc mưu sinh của 
mình, bỏ lại sau lưng biết bao hy 
vọng. Tôi nhìn theo chị mà không 
biết giúp gì cho chị hơn là cầu 
nguyện cho chị, xin Chúa thương xót, 
che chở và giúp chị nhận biết được sự 
hiện diện của Ngài trên cuộc đời chị, 
để chị sẵn sàng buông bỏ mọi sự mà 
quay về tuyên xưng đức tin của mình 
và thờ phượng Đấng luôn yêu 

Hồn linh hỡi sao sầu vương vấn mãi ?
Kiếp đi hoang chưa đứt cánh ngừng bay

Lá vàng rơi, mưa phủ ướt đôi vai
Ôi mưa gió trần ai vùi kiếp khổ

Bã lợi danh buông mình trong quá độ
Mà lợi nào đem phước lạc mai sau ?

Tiền của nhiều, lao khổ chất chồng cao
Bao danh lợi trần gian như chiếc bóng

Kiếp phù du như biển gầm nổi sóng
Lênh đênh trôi, trôi mãi biết đâu bờ
Tấm thân tàn như chiếc bách bơ vơ

Ðời vô nghĩa không còn đâu bấu víu

Tôi ngước mắt nhìn trời cao ngát dịu
Bỏ đi hoang về với Chúa Giê Xu

Dưới chân Ngài tôi trút đổ tâm tư
Ăn năn tội cúi xin Ngài tha thứ

Ngay từ đó hồn linh tràn ân tứ
Chúa xót thương sầu muôn kiếp tiêu tan

Ðời thắm tươi như nắng dọi ngập tràn
Trong tay Chúa đời tôi giờ có nghĩa.

Đời 
Tôi 
Giờ 
Có 

Nghĩa

MS Đuốc Thiêng

Bạn Không Thỏa Lòng Sao?
Trần Minh Mẫn

thương chị.
 "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho 
Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em"
Phải! Chúa luôn thành tín, vì Ngài 
không thể từ chối mình. Điều Ngài đã 
nói thì Ngài sẽ làm, điều Ngài đã phán 
thì Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm.
Khi tôi viết bài viết này, mặc dù kết 
quả chưa được trọn vẹn, nhưng lòng 
tôi vẫn luôn mong muốn nơi chị, một 
ngày không xa tôi và chị được gặp 

nhau trong Hội Thánh, cùng nhau thờ 
phượng, chúc tôn danh Chúa Chí cao.
Trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn 
tìm kiếm những lối thoát cho riêng 
mình, nhưng chỉ có một lối thoát duy 
nhất chính là Chúa, Đấng bày tỏ cho 
chúng ta lối thoát đó và Ngài sẽ mở 
đường cho chúng ta ra khỏi, tuy 
nhiên, quyết định vẫn thuộc về 
chúng ta.






