Paul Yonggi Cho

1

KHI THÐ®NG ñ TR LI
Bài làm chÙng cûa Møc SÜ tin sï Cho Yonggi,
dÎch tØ quyn "Khi PhÆt không trä l©i" tØ Anh Ng»
ra Vit Ng».
ñây là câu chuyn thÆt, tác giä là con trai trong
m¶t gia Çình sùng kính PhÆt giáo. Ông bÎ bÎnh lao
ph°i xuÃt huyt s¡p cht, ÇÜ®c ñÙc Chúa Giê-Xu
ch»a lành và trª thành m¶t nhà truyn giáo n°i danh
trên th gi§i, v nh»ng công vic quyn næng mà
Chúa Çã làm, qua Ç©i sÓng chÙc vø cûa ông. Ông
hin là H¶i TrÜªng giáo h¶i Phúc Âm NgÛ TuÀn
(Assemblies of God) ñåi Hàn, và Çang chû ta m¶t
H¶i Thánh l§n nhÃt th gi§i, có 200.000 giáo h»u
d¿ thánh lÍ mi Chúa NhÆt tåi Hán Thành.
Cu¶c phÃn hÜng vï Çåi nhÃt trong lÎch sº CÖ
ÇÓc giáo tØ trÜ§c Çn nay, Çang khin các giáo phái
kh¡p th gi§i chú , ÇÜ®c phát sinh tØ H¶i Thánh
cûa tác giä. L T S
Không rõ ngÜ©i dÎch
HTTLVN Moscow - TINLANH.RU
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Tôi n¢m ch© cht trong chic lu duy nhÃt dành
cho tôi, phû b¢ng tÃm chæn tä tÖi bÄn thÌu.
ThÆt là m¶t Çiu dÜ©ng nhÜ hoàn toàn bÃt
công. Tôi Çã làm vic khó nhc Ç sÓng lây lÃt b¢ng
m¶t bºa æn. Tôi Çã phÃn ÇÃu vÃt vä Ç hc hành, Ç
chuÄn bÎ tåo lÆp cu¶c Ç©i. Tôi Çã mÖ Ü§c xây d¿ng
m¶t Çiu gì cho riêng tôi, nhÜng bây gi© tôi Çang
n¢m Ç ch© cht.
TØ thuª bé, tôi Çã th© låy PhÆt, nhÜng bây gi©
PhÆt ch£ng ban cho tôi s¿ cÙu giúp nào cä. ThÆt ra,
tôi không ngåc nhiên, vì trong nh»ng næm gia Çình
theo PhÆt, chÜa bao gi© tôi thÃy PhÆt Çáp Ùng m¶t
l©i cÀu xin nào.
Gia Çình tôi sÓng ª min b¡c ñåi Hàn. Khi
chin tranh bùng n°, chúng tôi Çã mÃt nhà cºa cùng
v§i nh»ng ngÜ©i khác. Chúng tôi lánh nån xuÓng
Pusan, ª min Nam. Tin båc và th¿c phÄm vô cùng
thiu thÓn. Tôi phäi làm vic thÆt vÃt vä m§i có Çû
m¶t bºa æn mi ngày và Ç tip tøc hc hành.
M¶t ngày kia, trong lúc Çang làm vic, máu
bng trào ra ÇÀy ming tôi. Tip theo Çó, máu cÛng
chäy ra nÖi l mÛi. Tôi cÓ g¡ng Ç khÕi bÎ nghËt thª
cho Çn khi ngÃt xÌu. Khi tÌnh dÆy, áo quÀn tôi dính
ÇÀy máu. Tôi không th gÜ®ng dÆy ÇÜ®c vì quá
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choáng váng. Tôi cÛng không bit tôi Çã n¢m tåi Çó
bao lâu. CuÓi cùng, tôi phäi khó nhc l¡m m§i ÇÙng
dÆy ÇÜ®c và bÜ§c v nhà. SuÓt Çêm tôi bÎ lên cÖn sÓt
mê man, lúc mê lúc tÌnh, và mi lÀn ho máu låi trào
ra.
Sáng hôm sau, tôi cäm thÃy gÀn cht hÖn là
sÓng. Cha mË tôi ÇÜa tôi Çn m¶t bÎnh vin và nh©
m¶t y sï khám nghim. Ông ta chøp quang tuyn X
buÒng ph°i cûa tôi, sau Çó ông bäo tôi: "Tôi rÃt buÒn,
nhÜng chúng tôi không th làm gì cho anh ÇÜ®c.
Anh không th sÓng thêm m¶t tháng n»a."
"Bác sï!" Tôi thét lên: "Ông Çang nói thÆt v§i
tôi chÙ?"
ANH KHÔNG TH SNG THÊM
M¶T THÁNG N»A:
VÎ y sï cho tôi xem tÃm phim chøp quang tuyn
X và giäi thích: "Lá ph°i bên phäi cûa anh hoàn toàn
bÎ hûy hoåi vì bÎnh lao. PhÀn bên trái Çã nát và ung
thÓi. Lá ph°i bên trái cûa anh cÛng bÎ lao. Tình trång
thiu dinh dÜ«ng và làm vic c¿c nhc Çã khin trái
tim anh nª l§n ra, và khin cho máu không th lÜu
thông Çiu hòa. Không có m¶t loåi dÜ®c phÄm nào
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có th ch»a trÎ nh»ng chÙng bÎnh này, cho nên tôi
không còn cách nào khác hÖn là nói v§i anh s¿ thÆt!"
Tôi trª v nhà, ngÜ©i choáng váng. Cha tôi an
ûi tôi: "Con å, không có sinh cÛng không có tº,
không có vui cÛng không có buÒn. ChÌ ª trong PhÆt
m§i có s¿ th¿c h»u. Con hãy quên s¿ sÓng s¿ cht Çi
Ç lo tÎnh dÜ«ng." Tôi phän ÇÓi: "Máu Çang trào ra
nÖi ming con là thÆt. S¿ Çau Ç§n mà con Çang chÎu
Ç¿ng là thÆt. PhÆt và nh»ng trit l cûa cha không
giúp ích gì cho con cä. Con bác bÕ ht."
M¶t hôm, Çang khi n¢m trong chic lu, s¿ s®
hãi và tuyt vng xâm chim tâm tÜ tôi. Tôi gào lên:
"Có ThÜ®ng ñ không? Nu có ñÃng nào gi là
ThÜ®ng ñ Çang ª ch nào trong vÛ trø, xin Çn và
cÙu giúp tôi! Tôi muÓn ÇÜ®c sºa soån Ç cht!"
C¹ THÐ®NG ñ TRONG V¬ TRø KHÔNG?
ThÜ®ng ñ Çã nghe l©i cÀu xin cûa tôi và Ngài
Çã trä l©i b¢ng m¶t hình thÙc mà tôi không nghï Çn!
M¶t cô gái nhÕ gõ cºa và bÜ§c vào, tay ôm quyn
Kinh Thánh. Tôi kinh ngåc vì theo væn hóa cûa ñåi
Hàn, Çàn bà không cÃp tin và Çàn ông không thích
Ç Çàn bà dåy d. Tôi quyt lit bäo cô bé r©i khÕi
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cæn lu, nhÜng cô nói r¢ng: "Tôi bit ông Çang s¡p
cht, tôi muÓn ÇÜ®c nói chuyn v§i ông v ñÙc Chúa
Giê-Xu Christ, CÙu Chúa cûa tôi."
Tôi càng giÆn d» và m¡ng nhic cô gái. Tôi
bäo cô r¢ng hàng triu vi trùng lao Çang bay ÇÀy
trong không khí và cô së bÎ lây bÎnh. Cô chÌ trä l©i:
"ñÃng Christ cûa tôi së bäo v tôi"; và cô tip tøc
làm chÙng cho tôi. CuÓi cùng cô r©i cæn lu và tôi
nói: "Nh© Ön PhÆt, cô ta Çã Çi."
Sáng hôm sau cô gái trª låi. LÀn này cô hát
nh»ng bài ca và Çc l§n nh»ng l©i trong Kinh Thánh.
Tôi nguyn rûa và gi cô ta là "m¶t con chó CÖÇÓc", nhÜng cô ta không có phän Ùng gì cä. SuÓt
ngày chÌ nói v ñÃng Christ.
Vào ngày thÙ næm khi cô gái Çn, tôi hÕi tåi
sao cô tip tøc Çn và cÀu nguyn cho tôi. Cô bäo
tôi: "Có m¶t ñÃng thúc døc tôi Çn Çây và cÀu
nguyn cho ông."
"ñÃng Çó là ai? Tôi hÕi cô gái.
"Là ñÙc Chúa Giê-Xu cûa tôi." Cô gái trä l©i
và nÜ§c m¡t b¡t ÇÀu chäy dài xuÓng trên Çôi má cûa
cô. Thình lình s¿ cÓ chÃp cûa tôi tan bin, tôi cÛng
b¡t ÇÀu khóc và bäo cô gái: "Tôi muÓn bit Chúa
Giê-Xu cûa cô."
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Cô trao cho tôi quyn Kinh Thánh và tôi b¡t
ÇÀu Çc tØ ch ÇÜ®c cô chÌ dÅn, Çoån thÙ nhÃt cûa
sách MathiÖ. MÃy phút sau tôi kêu lên: "ñoån này
giÓng nhÜ m¶t cuÓn Çin thoåi niên giám, làm th
nào giúp ích tôi ÇÜ®c?" Cô bäo tôi cÙ tip tøc Çc và
së tìm ÇÜ®c m¶t câu chuyn kÿ diu. Sau khi cÀu
nguyn thêm m¶t lÀn n»a, cô gái r©i khÕi cæn lu.
Tôi Çc tip, Çinh ninh së g¥p nh»ng trit l
khó hiu, giÓng nhÜ trit l cûa PhÆt giáo mà tôi Çã
Çc. NhÜng tôi khám phá ra: Kinh Thánh là m¶t
quyn sách nói v m¶t ñÃng gi là Giê-Xu Christ,
con cûa ñÙc Chúa Tr©i.
Tôi Çc nh»ng ch nói v ñÙc Chúa Giê-Xu
ch»a lành kÈ Çau và cÙu kÈ cht sÓng låi. Tôi nghï
r¢ng nu tôi chÌ Çn v§i Chúa Giê-Xu thì Ngài së
giúp tôi. NhÜng l trí låi cho r¢ng tôi không th Çn
v§i Ngài ÇÜ®c. Tôi Çã xúc phåm và ghét Ngài. Tôi
cÓ g¡ng tìm m¶t câu Kinh Thánh dÅn chÙng r¢ng
ñÃng Christ ghét bÕ t¶i nhân, nhÜng hoài công tôi
ch£ng tìm ÇÜ®c m¶t câu nào cä. Trái låi, tôi thÃy
Ngài Çã tha thÙ cho ngÜ©i Çàn bà tà dâm và giäi
thoát nh»ng kÈ bÎ qu ám. Ngài luôn luôn tip nhÆn
kÈ Çau Óm và ngÜ©i t¶i li. DÀn dÀn tôi  thÙc ÇÜ®c
r¢ng, m¥c dù tôi là m¶t ngÜ©i nghèo nhÃt trong Çám
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ngÜ©i nghèo, m¶t kÈ ÇÀy t¶i li và s¡p cht vì bÎnh
lao ph°i, ñÙc Chúa Giê-Xu së tip nhÆn tôi.
TØ ngày t¥ng cho tôi quyn Kinh Thánh, cô
gái không trª låi. Tôi không bit tên cÛng không
bit làm th nào Ç tìm cô gái. Tôi Çang cÀn m¶t
ngÜ©i hÜ§ng dÅn tôi Ç g¥p ñÙc Chúa Giê-Xu. Tôi
cÓ g¡ng bÜ§c ra ngoài ÇÜ©ng phÓ và d hÕi. M¶t
ngÜ©i chÌ cho tôi m¶t cÖ sª truyn giáo, ª Çó có m¶t
tu sï ngÜ©i Hoa Kÿ.
TÔI MUN BIT
ñC CHÚA GIÊ-XU CÑA CÔ
Tôi kit sÙc Çn ni không th Çi ÇÜ®c mÜ©i
bÜ§c mà không nghÌ, tôi phäi nh© ngÜ©i Çàn ông Çó
ÇÜa Çi Çn cÖ sª truyn giáo. Khi chúng tôi Çn nÖi,
ngÜ©i ta Çang ca hát, gÜÖng m¥t cûa mi ngÜ©i ÇÀy
vë hân hoan. VÎ tu sï ngÜ©i MÏ ÇÙng lên Ç giäng
då. Tôi ngåc nhiên vì ông không m¥c áo dài nhÜ
nh»ng tu sï PhÆt giáo. Ông giäng qua m¶t thông dÎch
viên, nh»ng l©i giäng làm tôi cäm Ç¶ng. Khi ông
m©i nh»ng t¶i nhân bÜ§c lên phía trÜ§c, tôi là ngÜ©i
ÇÀu tiên Çn g¥p ông. VÎ tu sï ÇÜa tôi vào væn phòng,
giäi thích cho tôi bit chÜÖng trình cÙu ri và hÜ§ng
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dÅn tôi cÀu nguyn æn næn t¶i.
Trong khi tôi cÀu nguyn æn næn t¶i v§i ñÙc
Chúa Tr©i và quyt ÇÎnh tip nhÆn ñÙc Chúa GiêXu làm CÙu Chúa cûa chính tôi, thì m¶t nim bình
an tràn ngÆp trong tôi. Tôi cäm thÃy tÃt cä t bào
trong thân tôi Çu nhÆn ÇÜ®c m¶t sÙc m§i. Có m¶t
næng l¿c Çang dâng trào lên trong ngÜ©i tôi và tôi
tÜªng r¢ng tôi s¡p ói ra máu. NhÜng không phäi, tôi
nhÆn ra r¢ng Çó là nim vui! Tôi muÓn hát vang lên,
nhÜng låi không bit hát nhÜ th nào.
Tôi hÕi vÎ tu sï, Çó là ông Louis Richards, m¶t
giáo sï thu¶c giáo h¶i Phúc Âm NgÛ TuÀn: "ñây là
s¿ th¿c? Tôi Çang bÎ thôi miên phäi không?"
Ông trä l©i: "Anh không bÎ thôi miên Çâu. ñÙc
Chúa Giê-Xu, nguÒn nÜ§c hàng sÓng, Çang chäy trào
vào cu¶c Ç©i cûa anh. ñây là b¢ng chÙng mà anh
Çang cäm thÃy."
Tôi trª v nhà mang theo nim vui sÜ§ng cùng
s¿ bình an. Tôi k låi cho gia Çình nghe nh»ng Çiu
Çã xäy ra.  ñåi Hàn, ngÜ©i th© phÜ®ng ñÙc Chúa
Giê-Xu có nghïa là chÃm dÙt th© cúng vong linh cûa
t° tiên. S¿ kin này thÜ©ng dÅn Çn s¿ Çoån giao
cûa gia Çình. ChÎ tôi, ngÜ©i mà tôi kính yêu, Çã thuyt
phøc tôi: "Em yêu mn Giê-Xu hÖn gia Çình sao?
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Em có th bÕ ht gia Çình vì Ngài sao?" Còn cha tôi
thì bäo r¢ng ông không còn quan tâm Çn s¿ sÓng
cht cûa tôi n»a, và bäo tôi phäi r©i khÕi gia Çình
ngay. Tôi lÃy m¶t ít ÇÒ dùng và Çi Çn nhà ông bác
tôi. G¥p tôi ª ngÜ«ng cºa, bác tôi lin bäo: "Con chó
CÖ-ÇÓc bÄn thÌu, mày không ÇÜ®c Çón tip nÖi Çây
Çâu. Hãy Çi ch khác."
Tôi không còn nÖi nào khác Ç Çi, nhÜng nim
vui sÜ§ng và s¿ bình an vÅn tràn ngÆp tâm hÒn tôi.
Tôi quyt ÇÎnh Çi lên núi Ç¥ng ch© cht. Lúc bÃy gi©
m¶t  nghï khác Çn v§i tôi. Tôi phäi Çn nói vài l©i
cám Ön cuÓi cùng v§i ngÜ©i MÏ Çã hÜ§ng dÅn tôi
g¥p ñÙc Chúa Giê-Xu.
G¥p ông ª ngoài cºa, tôi nói: "Anh Richard,
tôi thành thÆt cám Ön lòng tÓt cûa anh Çã hÜ§ng dÅn
tôi Çn v§i ñÃng Christ. TØ khi tip nhÆn Ngài, gia
Çình Çã tØ bÕ tôi, cho nên tôi s¡p lên núi Ç ch© cht.
Tuy nhiên, tôi muÓn anh bit r¢ng tôi bit Ön anh."
Møc SÜ Richard kéo tôi vào trong nhà và Çc
Kinh Thánh cho tôi nghe: "Khi cha mË tØ bÕ tôi,
Chúa së Çón tip tôi." Ông bà Richard dn m¶t ch
cho tôi trong cæn nhà cûa h. Bà Richard nÃu nh»ng
món æn ngon và chúng tôi cùng ngÒi æn.
Tôi Çã khóc trong lúc ngÒi æn và nói r¢ng:
10

"Anh Richard, tôi không bit r¢ng anh yêu thÜÖng
tôi. Anh không liên h gì v§i tôi, sao anh có th yêu
thÜÖng tôi nhÜ th này? Ông trä l©i: "Bªi vì ñÙc
Chúa Giê-Xu cÛng Çã cÙu tôi."
LÜÖng tâm không cho phép tôi ª chung trong
nhà cûa h mà tåo nh»ng tai håi cho h vì chÙng lao
ph°i cûa tôi. Cho nên nh© s¿ giúp Ç« cûa Chúa, tôi
thuê ÇÜ®c m¶t cæn phòng nhÕ bên cånh.
Møc sÜ Richard tip tøc dåy Kinh Thánh cho
tôi. Ông bäo tôi: "L©i Chúa có quyn næng sáng tåo
phi thÜ©ng. L©i Chúa së chºa lành cho anh." ñiu
này hÀu nhÜ quá siêu phàm ÇÓi v§i th¿c t, nhÜng
Møc sÜ Richard Çã chÌ tôi nhiu Çoån Kinh Thánh.
Tôi hc thu¶c nh»ng câu Kinh Thánh này và m¶t
ngày kia tôi Çem ra thí nghim.
Tôi khóa cºa phòng và b¡t ÇÀu cÀu nguyn:
"Kính låy ñÙc Chúa Giê-Xu, con muÓn ÇÜ®c g¥p
Ngài, xin cho con bit rõ tÜÖng lai cûa con." Tôi ch©
Ç®i, nhÜng ñÙc Chúa Giê-Xu Christ không Çn. Sau
Çó tôi nh¡m nghin m¡t låi, hy vng Ngài có th
hin ra trong m¶t s¿ hin thÃy. NhÜng không có m¶t
s¿ hin thÃy nào. Tôi cÀu nguyn suÓt ngày. ñêm
Çn ng¿c tôi ÇÄm Ü§t mÒ hôi, nhÜng tôi vÅn tip tøc
cÀu nguyn. Quá nºa Çêm, tôi không còn sÙc l¿c và
11

n¢m xuÓng nghÌ.
Thình lình cæn phòng sáng r¿c. Nh»ng luÒng
ánh sáng thoåt ÇÀu tôi tÜªng là khói Çang cu¶n vào.
Tôi kinh hoàng, tÜªng cæn nhà Çang bÓc cháy. Tôi
kêu la, nhÜng không có âm thanh nào toát ra.
Tuyt vng, tôi ngó chung quanh và thÃy hai
bàn chân ÇÙng bên cånh tôi. Tôi nhìn lên cao hÖn và
thÃy m¶t chic áo dài tr¡ng. RÒi tôi thÃy m¶t gÜÖng
m¥t giÓng nhÜ m¥t tr©i sáng r¿c, Çang phát chiu
nh»ng tia sáng. Tôi vÅn không bit ñÃng Çó là ai,
cho Çn khi tôi nhÆn ra chic mão b¢ng gai. Nh»ng
gai nhn Çâm vào thái dÜÖng, ÇÀu Ngài, và nh»ng
git máu Çang chäy dài xuÓng. Lúc bÃy gi© tôi nhÆn
bit Ngài là ñÙc Chúa Giê-Xu Christ. Tình yêu cûa
Ngài tràn ngÆp tâm hÒn tôi.
TrÜ§c kia nh»ng vÎ thÀn cûa tôi là nh»ng thÀn
cûa s® hãi và tai ÜÖng. Tôi thÜ©ng Çn Çn th© cûa
nh»ng vÎ thÀn này Ç xin khÕi bÎ trØng phåt. NhÜng
ñÙc Chúa Giê-Xu thì låi khác h£n. Tôi cäm nhÆn
tình yêu cûa Ngài và tÃt cä s® hãi Çu tan bin.
M¶t nim hân hoan tuyt v©i phát xuÃt tØ Çáy
lòng cûa tôi. Môi và lÜ«i tôi b¡t ÇÀu nói. Tôi thª
ng¡n låi và dÜ©ng nhÜ có m¶t ñÃng Çang Çiu khin
và b¡t phøc môi lÜ«i tôi. Tôi không bit Çiu Çó là
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gì, nhÜng tôi nhÆn thÆt r¢ng tôi càng nói, càng cäm
thÃy thoäi mái hÖn. Cho nên tôi cÙ nói và tip tøc
nói.
Khi tôi  thÙc ngó låi s¿ vÆt chung quanh, ñÙc
Chúa Giê-Xu Çã bin dång, nhÜng s¿ vinh hin vÅn
còn tràn vào tâm hÒn tôi. Tôi quên h£n s¿ Çau nhÙc
trong tim, trong ph°i tôi và chåy Çn cÖ sª truyn
giáo. Tôi bäo Møc SÜ Richard r¢ng tôi Çã thÃy ñÙc
Chúa Giê-Xu và Çã nói m¶t thÙ ting lå. Ông mª
Kinh Thánh Çoån 2 cûa sách Công vø các sÙ ÇÒ và
giäi thích cho tôi bit: tôi Çã ÇÜ®c báp têm trong ñÙc
Thánh Linh nhÜ các môn ÇÒ ÇÀu tiên. Chúng tôi khóc
lên vì vui sÜ§ng.
S¿ tØng träi m§i më này khin tôi muÓn làm
chÙng v Chúa. Tôi Çi ra ngoài ÇÜ©ng phÓ và nói v
ñÙc Chúa Giê-Xu v§i mi ngÜ©i Çang khi sÙc khoÈ
tôi khä quan hÖn. Tôi Çã Çi tØ nhà này sang nhà
khác.
M¶t hôm tôi nhÆn thÙc r¢ng tôi không còn Çau
Ç§n trong tim và cÛng không còn khó thª n»a. Tôi
Çi Çn bÎnh vin, sau khi khám nghim và chiu
quang tuyn X, y sï bäo tôi buÒng ph°i cûa tôi rÃt
tÓt, không còn vt tích bÎnh lao. Tim cûa tôi cÛng
bình thÜ©ng.
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ñÜ®c s¿ khuyn khích cûa các giáo sï giáo
h¶i Phúc Âm NgÛ TuÀn, tôi ghi danh hc thÀn Çåo ª
Hán Thành. ThÜ©ng thì tôi không có tin. Vào nh»ng
lúc th©i tit lånh thì các giáo sï cho tôi mÜ®n áo
choàng Ç tôi không bÎ lånh. NhÜng tôi có ñÙc Chúa
Tr©i, có Kinh Thánh và có s¿ bình an.
Sau Çó, tôi b¡t ÇÀu rao giäng Çåo Chúa trong
m¶t cæn lu väi rách rÜ§i, trên m¶t khu ÇÃt bÕ hoang.
M¶t nhóm tín h»u nghèo kh° nhóm hp tåi Çó. Tôi
k cho h nh»ng Çiu mà ñÙc Chúa Giê-Xu Çã làm
cho tôi, và bäo r¢ng Ngài së làm nh»ng Çiu Çó cho
h. Ch£ng bao lâu cæn lu ÇÀy ngÜ©i và h phäi ÇÙng
ª bên ngoài.
Chúng tôi cÀn có m¶t ch Ç th© phÜ®ng Chúa
lâu dài vì s¿ phát trin cûa H¶i Thánh, và chúng tôi
Çã mua ÇÜ®c m¶t cÖ sª trung tâm ª Hán Thành. Cu¶c
phÃn hÜng tip tøc. Ch£ng bao lâu hàng træm giáo
h»u nhóm chÆt thánh ÇÜ©ng. Chúng tôi phäi n§i r¶ng
phòng hp và phäi t° chÙc hai thánh lÍ mi bu°i
sáng Chúa NhÆt, rÒi ba lÍ, bÓn lÍ. Ngôi thánh ÇÜ©ng
m§i cûa chúng tôi có 10.000 ch ngÒi Çã ÇÜ®c hoàn
tÃt. Trong næm vØa qua có 1.000 tín h»u m§i thêm
vào H¶i Thánh.
H¶i Thánh chúng tôi tæng trÜªng bªi vì chúng
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tôi giäng v ñÙc Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày
nay và cho Çn Ç©i Ç©i không h thay Ç°i. Ngài tip
nhÆn tôi khi tôi s¡p cht, cÙu tôi, ch»a lành cho tôi
và báp têm trong ñÙc Thánh Linh cho tôi. ñó là
nh»ng Çiu mà nhân loåi hin Çang khao khát. Trit
l và tôn giáo không Çáp Ùng ÇÜ®c nhu cÀu cûa nhân
loåi. Th gi§i cÀn s¿ hin din cûa ñÙc Chúa Jesus
Christ.
Bån thân mn,
Sau khi Çc xong quyn sách nhÕ nÀy nu bån
muÓn vâng phøc ñÙc Chúa Giê-Xu Christ, tin nhÆn
Ngài làm CÙu Chúa cho cá nhân mình, bån hãy quÿ
xuÓng hÜ§ng lòng v Chúa mà cÀu nguyn:
"Låy ñÙc Chúa Tr©i, con vÓn là t¶i nhân Çáng
phäi bÎ Çoán phåt trong hÕa ngøc, nhÜng Ngài Çã
thÜÖng yêu con, ban Con M¶t cûa Ngài là ñÙc Chúa
Giê-Xu Christ giáng th Ç Çn t¶i cho con. Gi© Çây
con æn næn t¶i cûa con, xin Ngài tha thÙ con và tip
nhÆn con làm con cái cûa Ngài. CÀu xin ñÙc Chúa
Thánh Linh dÅn d¡t con vào mi lë thÆt cûa Chúa và
tái tåo con trª nên ngÜ©i m§i Ç con có s¿ dån dï mà
làm chÙng cho Ngài. Con thành tâm cÀu nguyn nhÖn
danh ñÙc Chúa Giê-Xu Christ. Amen!
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