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qJi ·ai'n ftt!ie s« t-0. Siua.-1. +la,.-is� 
Tring Giám dtfc H{)i Truyin Giáo Co Dôc: Châu Âu t�i 

Luân-dôn, ngitài dã dên Rumani véli tit cách sá giéí. cua 
nhzlng Ca Dôé: nhân Tây Phitong, sau khi tôi ditr;c phóng 

thich vào nãm 1964. 
Sau nhiJu cách d8 phàng, ông dên nhà·chúng tôi vào lúc 

nÚ'a dêm, mang theo nhílng lài yêu thitong yên ui chúng tôi, 
cung làm dju n6i dau thllc!ng cho các 

gia dinh Co Dôc: tug_n dçw. 
Thay m<Jt nhilng tín hrlu trung kiên này, tôi xin hày td làng 

biê't rJn chân thành cüa chúng tôi. 
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GIÔI THl�U 

C/11ie 'V!' t..iin <T!'e CJa Cliún(J <Têi 

Khi quyên sách "Chju Kh6 Vi fJáng Chrjsf' âuqc phát hành 
lân dáu tiên vào nãm 1967 thi- dát nuá'c Rumani ván à duá'i 
quyén thóng tri ctla nhà dqc tài Nicolae Ceausescu. 

Giáng Sinh nãm 1989, nguài dân Rumani nõi d�y. Sau nhung 
tr?n chién dâm máu, Ceausescu cú.ng vq bi l?t dõ và bi xtr tti. 

Rumani duqc tt! do! 
Nh11ng nuá'c khác cüng noi theo khi khÓi Dông Âu tu bo cqng 

sàn. Liên Xô tan rã, sau dó l;;ti tái l�p khÓi Cqng Dóng Liên Bang 
Dqc L�p (Commonwealth of Independent States · CIS). 

Hinh thúc chính quyén dân chtl hi�n tón t�i à háu hét các 
quóc gia thuqc khÓi Dông Âu và khÓi Cqng Dóng Các Quóc Gia 
Dqc L�p. 

Tõ chuc Tiéng Nói Nguài Tuan D;;to l�p túc t�n d1Jng ca hQi 
chua tung có dê làm vi�c tª-i nhü'ng quóc gia mqt tlià'i dã bi dóng 
ctfa này . 
. Nh11ng trung tâm Êtiên, nai ·phân phói vãn phãm và hàng cuu 

trq dã mà ctra tª-i Rumani, Anbani, Nga và Ukraina. Mqt nhà in 
và mqt nhà tre dã duqc thành l� p tª-i Rumani. 

Tiéng Nói Nguà'i Tu�n f)�o dang ho;;tt dqng công khai t�i 
Hungary, Bungari, Latvia, Lithuana, Cqng hóa Czech và nhiéu 

· quóc gia khác. 
Nhu câu cho chuc VtJ. chúng tôi vê cuu trq, khích 1� và chung 

nhân Ccr f)Óc là vô cú.ng lá'n. Trong nhti'ng vú.ng khác và dtrá'i 
nh11ng ché dq khác, Ca f)Óc nhân vân tiép ttJ.C bi bât bá'. 

Chúng tôi vân tiép ttJ.c là néng Nói Nguà'i Tu/n EJiJo · Nhtlng 
...,,_ 

EJay.Tá' Cúa Hçi Thánh Bi Bát Bó: 
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. Lili NÓI BAU 

t..dl CliúH(J ÇJA /\1(Jlldl 'lM,JH '1)�" 

Richard Wurmbrand nói: �'óuyên Chju Khó i-1' Ding· 
Christ không mang giã trj vãn hQc. Sách duqc viét ra chi . 
trong _ba ngày ngân ngtli sau khi tôi ra khói tu. Nhung sách 
này duqc viét bàng mt1c hàa vá'i nuá'c mât. Vi m�t s6 ly do 
nào dó, �húa dã chúc phuác dê cu6n sách này duqc dung 
vào mije dích cúa Ngài." 
. Nhâ� djp .kv ni�m lân thtí 30 phát hàiµi sách, tác phãm · 
Chju Kh6 .i-1· fJáng Christ dã có chút ít thay ·dôi. Bài làm 
chtíng lúc dâu ctla vj m\{c_ su muài bón nãm lao tu duá'i ché 
dq cqng sàn Õ' Rumani dUQ'c giú nguyên v�n. 

Qua nhiêu ·nãm, quyên Chju Kh6 Vi EJáng Christ du<7c 
dich sang ít nhat 70 ngôn ngu và dã phân phát _hàng tri�u 
bàn khâp toàn câu. Chúng tôi vân liên tl}c kinh ng�c truác 
cách Btíc Chúa Trài dung lài làm chtíng này dê gây dt1ng 
Thân Thê Ngài. 

Trong Thân Thê nây, chúng tôi khám phá ra râng S\f 
chién thâng, can dám, chju-d\{ng và bê.ri 'bi dã không phân 
bi�t biên giái, màu da, chtlng tqc, vi Btk Thánh Linh ban 
cho mQi nguài dóng dêu nhu nhau. 

Th?t l� lung, nhung ffi\lC su ngttài Trung Hoa, nhúng bà 
nqi trQ' ngttài My, nhung tài xé taxi ngttài Á·r?p, ai· ai cüng 
càm dqng và duqc khích l� bcri cuón sách ctla mqt rrguài 
Rumani góc Do Thái. 

Nhtlng nguài lãnh d�o Hqi Thánh tu gia Vi�t Nam dã có 
Iân chia se VÓ'i tôi, làm thé" nào hQ dã chãn dât. bây chiên 

. Chúa sóng cõn và lán m9nh sau khi cqng sàn chiém mién 
nam Vi�t Nam vào th?P niên 1970. HQ dã phân phói bàn 
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djch tiêng Vi�t ctia quyên Chju Kh<Í i1' Dáng Christ và xem 
dó nhu là kim chi nam sóng cón, là mqt là'i chtí'ng tht1c cho 
niém tin dác tháng trong nhiíng hoàn cành khâc nghi�t 
khôn lttà'ng. 

Chúng tôi dã nh?n nhiéu búc thú tu nht1ng ngúà'i nhà' 
dQc quyên sách này dã thiét l?P duqc mói quan h� cá nhân 
vái Chúa Jêsus Christ, v.à nh�n thúc duqc tinh yêu ctia 
Dang Christ là mqt tht1c t?i dây nãng quyén. 

Vái y nghia dó, nhiíng trang sách này không nhàm công 
_;, kích chính tri, mà nhàmtrinh bày "là'i chtí'ng" Phúc Âm cúa 

ngttà'i tu�n d<;iO. 
Ngày này nhiéu nguà'i cho ràng mqt ngttà'i tu�n d?o don 

gian là nguà'i chét vi dúc tin cúa minh. Th�t tiéc, néu hiêu 
nhu v�y chúng ta dã dánh mát y nghia chân chính và chiéu 
sâu cúa StJ' tu�n âé}.o. 

Thánh Augustine dã tung nói: "Không phái SI/ chju khd, 
mà chính nguyên nhân mái làm nên mqt ngttà'i tu�n d?o 
dích thtf c." 

Nguoi 

,.490. 
làm 

chúng 

choké 

khác bát 

chêip 

phài trà 

giá nào 

. Trong vd ltjch Vç Giét Ngt.tà'i Trong Giáo 
fJlíà'ng (Murder in the Cathedral), T. S. Eliot . 
miêu tà ngúài tu�n d�o "là nguà1 dã trd nên 
. công cç trong tay Duc Chúa Trài, là ngttài 
dã dánh, mát y muón ctia minh trong y chi 
ctla Duc Chúa Trà'i, không phài dã mát 
nhung là tim l�i dttqc, vi dã tim duqc tt! do 
trong slf thuP.n phçc Buc Chúa Trà'i. Nguài 
tu�n d�o không cem khao· khát âiéu gi cho 
riêng cá nhân minh, th�m chí ánh vinh 
quang ctia sti tu�n d�o cüng không." 
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Theo nguyên vãn Hyl�p, chü' "tu�n d�o" có nghia là 
"nhân chtíng." Tác già sách Hêbara dã nhãn m�nh "chúng 
ta duo·c nhiê'u ngUài chung kiên [ngUài tuJn d�o] vây lây nhu 
m9t dám mây râ't lân" ( 12: 1) và Chúa Jêsus phán bào .chúng 
ta trong Công V\1 1 :8 "Các nguaf sê làm chung [làm nguài 
tuJn dçio] _vê' Ta tçii thành .Giêrµsalem, cà xu Giudê, xu 
Samari cho dên·cung trái ââ't." 

Nguài tu�n c!c;w thài Tân Vác không chi dích thân làm 
chúng vê lê th?t và nãng quyén Chúa Jêsus Christ mà càn 
duqc truyén dc;1y phài dem lài chúng dó dén cho nguài 
khác, bát kê phài trà giá nào. V� sau trong sách Công V\1, 
chúng ta c19c duqc câu chuy�n ném dá Êtiên, khién ông tra 

thành nguài dâu tiên phài trà giá tqt cung cho lài chúng dó. 

Cüng chính ttl' thài ctiêm này mà ttl' ngu tupn d,ao mang y 

nghia mc;1nh mê hon: là nguài không nhüng là chúng nhân 
mà càn là san sàng bo cà m;;mg sóng ho�c san sàng chju 

tuPn (/_ao vi ffi\lC dích cao quy dó. 
Lê th?t mà chúng ta làm chúng c1ây dài hoi phài trà mçt 

giá rát cao - có thê bàng chính cá danh dlf, stf mén mç và 
uy tín ctla chúng ta. Th?m chí · có thê phài tra giá bàng 
chính gia dinh, b�n hüu và m�ng sóng ctla chúng ta. Nhung 
sú di�p vê lài chúng ctla chúng ta có nãng quyén dén nói 
chúng ta duqc thúc gil)c: "Hãy quãng hê't gánh nJng và tqi 
/Ói dé vân VUdng" (HêbOTO' 12: 1 ), dê theo dài "cuqc ch;;iy 
dua" mà flúc Chúa Trài dã- bày ra truác m?t chúng ta. 

Thông di�p tu nhüng "chÚ'ng nhân" ctla flang Christ 
cüng không bi giái hc;1n bai nhüng duàng biên giá'i. hay 
nhüng giái hc;1n thuçc thê. Nó vuqt trên bât ky danh hi�u 
hay chó dÚ'ng nào mà chúng ta nghI là thích hqp. 
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St! tu?n d�o không làm cho thát VQng nhung là slf cân 
thiét dê hiêu duqc tht1c tr�ng Ca D6c toàn câu trong tinh 
thán câu nguy�n. Cán phài có slf tu�n d�o ·thi mái nh/n 

Jãnh ctiéu "Ngài nhdn Dâng Christ ban cho" tuc /à "chiu khô
? 

vl danh Ngài" (Philíp 1 :29). 
Búc tin ctla nhüng chúng nhân, hay 

nhung nguói tl��h d�:o này không -thê 19 Không 
khóng ché hoijc tfêu di�t âttQ'c. Chi dtí'c 

u b � kb � tin dó má'i có thê gieo nhtl'ng h�t gi6ng I e ong 

cho nuác Dúc Chúa Trài khién nó vuan chi ho(lc 

ra khoi "Giêrusalem, cà xu Giudê, xu tiêu di9t 
Samari cho dên cung trái dât" (Công VtJ. dúc tin ciia 
1 :8) khi lài chúng ctla hQ làm chúng · nhbg. 
cho lê th�t ctla Chúa Jêsus Christ. Dáng 

nguoi tu�n Christ dã phán: "Ta sê l�p HQi Thánh Ta 
trên dá nây, các cilâ · âm phu châng d9o. 

tháng dU(fc hQi dó" (MathiO' 16:18). 
Chính nhà St! biêu biêt này mà tôi -duqc biét MtJ.c su 

Richard Wurmbrand, mQt nguài có .dài sóng phan chiéu 
cuqc dài cúa nguài tu�n d�o. K.hông phai vi ông chét di, 
nhung vi ông dã làm chúng çho s11 s6ng ctia Chúa Jêsus 
Christ và dã chju khô dén dQ chét ât dê chju han là sóng. 

Quyên Chju Kh6 n fJâÍlg Christ không nhtlng trinh bày 
nhtl'ng stf th�t chung quanh mqt con ngttài chju khô trong 
tay ché dq cqng sàn tàn ác, mà cõn cho tháy dúc tin và St! 
bên <tô ctia mqt ngttài hoàn toàn <tâu phtJ.c thánh y Chúa và 
uá'c muón dttqc chia se Lê Th�t cho nguài khác. 

Chính st1 th�t sóng dqng trong tting trang sách nây, dã 
thay dói dõng suy nghi ctla nhüng Ca D6c nhân à Phuang . . 
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Tây và giúp hQ hiêu qua suót dóng Üch str và th�m chí dén ·1 
hôm nay, Ca Bóc nhân vàn cón chiu nhiéu khÓn khõ kinh 
khiép, th�m chí phài chju chét vi lài chÚ'ng cu.a hQ cho SlJ' 
sóng và nãng quyén cu.a Chúa Jêsus Christ. 

Chúng ta hãy câu nguy�n dê lài chÚ'ng nây cÚ' sóng dqng, 
hàu cho chúng ta có thê hiêu biét sâu nhi�m hon vê mói 
tuong quan vái Chúa Jêsus Christ và bõn ph�n minh trên 
dát. Tll' dó chúng ta có thê hiêu ctuqc nhiíng khía qmh th�t 
cu.a dài sóng nguài tu�n d,;w, và néu Chúa muón, chúng ta 
cüng san sàng dê trà thành eh tfng nhân áy cho N gài. 

• ,  

.-

Hôi TiêÍl/1 Nói Ngllüi Tojn Bpot-)i Hoa Ky. 



Chll'o'ng 1 

t..Jno KJ,a� KJuit '1>âno Clt,ist 

Cúa !'Jo11t1í �Oª 

Mq I Ngllàl Vô Thã'n Tim Thâ'y Bâ'ng Chrlsl 

Tôi là dlia tre mó côi tti lúc càn rât bé. fluqc nuôi duã'ng 
trong mqt gia dinh không công nh?n bât cú tôn giáo nào, 
tôi không hé duqc d�y dó vê d�o giáo. Do thà'i tha âu cay 
dáng, thêm ca cành dói nghêo ctla nht1'ng nãm khó khãn à 
Thé Chién 1, nên mái lên 14 tuói tôi dã là nguà'i vô thán 
nhi�t thành nhu bao nhiêu nguà'i cqng sàn ngày nay. 

Tôi dã dQc nhiéu sách vô thân, và không nhüng không 
tin fllic Chúa Trà'i ho�c Bâng Christ - tôi càn ghét luôn cà 
nhung y ni�m áy và xem chúng là có h?i cho tâm trí con 
ngtrà'i. Do dó tôi lán lên trong slf thu ghét tôn giáo. 

Nhung vê sau khi hiêu ra, tôi dã nh�n duqc <1n dê trcr 
nên ngtrÔ'i .duqc chQn ctla fllic Chúa Trà'i vi nhung ly do mà 
tôi không hiêu dttqc. Nhttng nhung ly do dó không liên 
quan dén bàn tính ctla tôi, b&i vi bàn tính ctia tôi rât xâu. 

M?c du là nguà'i vô thán, nhttng trong tôi luôn có diéu gi 
dó không ly giài duqc, cú lôi cuón tôi dén vái nhà thà'. Tôi 
thây khó chiu di ngang nhà thà' mà không ghé vào. Tuy 
nhiên, tôi chua hé hiêu nhüng gi diên ra bên trong nht1'ng 
nhà thà' này. Tôi dã nghe nhúng bài giàng nhung hâu nhu 
chãng hâp dân làng tôi. 

Tôi hinh dung Thuqng Bé là mqt ông chti mà tôi phài 
phtJ.c tung. Tôi cãm ghét hinh ành sai Iám này trong trí 
minh vê Thuqng Bé, nhung l?i rât thích nghi biét dâu à 
trung tâm vü trlJ này có mqt tâm làng yêu thu<1ng. Vi nhà' 
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duqc biêt mqt vài niém vui thà'i tha áu và thà'i thanh xuân, 
nên tôi cüng khao khát có mqt trái tim yêu thtrang nào dó 
dành cho riêng minh nüa. 

Tôi tlf nhti không có Thtrqng Dê, nhtrng l�i buón vi 
không có mqt Thtrqng Dê yêu thtrang nhtr v�y. Lán nQ, lúc 
trong tâm linh dang tranh chiên, tôi btràc vào mqt nhà thà' 
Công Giáo, thây ngtrà'i ta dang quy g6i và nói gi dó. Tôi 
nghI: Mlnh quy gân d! nghe nhilng kii h9 nói rô1 ljp l�i là'i 
câu nguy� dó d! xem chuyefn gi se xáy ra. 

Tôi là nguoi vô . HQ câu nguy�n vái Dtí'c M� 

thán, nhung chu Dóng Trinh: "L�y Dtí'c M� Maria 
dáy hóng ân." Tôi l�p di lijp l<;1i 

nghia v'ô thàn 
theo hQ nhúng là'i này, mât ngó 

không dem binh chãm vào ttrqng Dtí'c M� Maria, 
an cho tâm hàn nhung không thãy gi xày ra cà .. 

tôi. Tôi rát buón vê vi�c áy. -

Mqt ngày kia, dtl là mqt nguà'i vô thân nhi�t thành, tôi 
dã cáu xin Thtrqng Dê nhu sau: "L�y Trà'i, Con biét châc 
chân Ngài không có trong vü tnJ. này. Nhttng néu quà th�t 
Ngài tón t�i, mà dây lgi -Ià diéu con không tin, thi không 
phài con có bôn ph�n tin Ngài, mà là Ngài có bôn ph�n 
phài bày to ·Chính Ngài cho con biét." 

Tôi là ngttà'i vô thân, nhttng chtl nghia vô thân không 
dem binh an dén cho tâm hón tôi. 

Su6t th6'i gian mâu thuân nqi tâm này, thi mqt bác thq 
mqc già s6ng à ngôi làng cao trên nhúng ngQn. núi ctia 
Rumani dã cáu nguy�n thê này: "Kính l�y Dtí'c Chúa Trà'i 
ctia con , con dã phtJng stf Ngài trên dât này và ao ttác có 
phân thtr&ng trên dât cüng nhu trên thiên dàng. Phân 
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thµ'àng dó là xin cho con chtta qua dài trttác khi dem mqt 
ngttài Do Thái dén cung Chúa, vi Chúa Jêsus dã ra tti dân 
tqc Do Thái. Nhtmg con nghêo, lc;ti già yéu và b�nh t�t, 
không thEf di ra dê tim k.iém m(>t ngttài Do Thái dttqc. Trong. 
làng thi không có ai cà. Xin Chúa dtta dén cho con, rói con 
se làm hét súc minh dê dtta ngttài ây trà lc;ti cung Chúa." 

MQt Slf cuón hút ky l� cú thúc git)c tôi vê phía ngôi làng 
áy. Tôi chãng có ly do gi dén dó cà. Rumani có 12.000 ngôi 
làng nhttng tôi l�i dén dúng ngôi làng ây. Thay tôi là m<}t 
ngttài Do Thái, bác thq mé)c tiép rttác tôi cách vô cung 
nóng nhi�t. Ông thay tôi chính là câu trà lài cho slf câu 
nguy�n ctia ông, ông t�ng tôi m<}t quyên Kinh Thánh dê 
dQc. Trttác dó tôi dã dQc Kinh Thánh nhiéu Iân vi thích nét 
vãn háa. Nhung Kinh Thánh mà ông cho tôi là mqt lo�i 
Kinh Thánh khác. 

Sau này ông có kê cho tôi nghe, ông bà dã cung nhau cáu 
nguy�n hàng già dóng hó cho slf hoán cai ctla tôi và ctla cà 
vq tôi mJa. Quyên Kinh Thánh ông tijng tôi không phài 
âttqc viét ra bâng chtJ nhttng bâng nht1ng ngQn Iti'a tinh yêu 
dang bung cháy bài nhüng là'i cáu nguy�n ctia ông. 

Tôi chi cón có nttác dQc quyên sách áy thôi. Nttá'c mât 
ctia tôi tuôn dài khi so sánh cué)c dà'i xâu xa ctia chính tôi 
vái cué)c dà'i Chúa Jêsus, slf bât khiét ctia tôi vái Slf công 
nghla ctia Ngài, st1 thu ghét trong tôi vái tinh yêu ctia Ngài -
và Ngài dã chap nh�n tôi là ngttà'i thué)c vê Ngài. 

Ngay sau dó, vq tôi cüng tin nh�n Chúa. Cô ây dât dtta 
nhiêu linh hón khác dén vái Chúa. Dén Ittqt nhüng linh 
hón dó dtta dân thêm nhiéu linh hón hon nt1a dén vá'i Ngài 
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và rói mé)t hQi chúng Lutheran mái me dã mçc lên t?i 
Rumani. 

Sau dó, quân E>úc Ouóc xã dén, và chúng tôi chju rát 
nhiéu khón khõ dtrái tay hQ. T?i Rumani, ché dQ E>úc Ouóc 
xã mang hinh thúc dqc tài cua nhiíng phân ttr chính thóng 
cttc doan, bát há các nhóm Tin Lành cüng nhtr ngtrài Do 
Thái. 

Trtrác khi nh�n lê tân phong chính thúc và trtrác khi 
chuân bi btrác vào chúc VlJ, tôi dã là ngtrà'i httáng dán và là 
ngttÓ'i sáng l�p Hqi Thánh này. Tôi phài chiu trách nhi�m 
vê HQi Thánh này. Tôi và WJ dã nhiéu lân bi bât giam, dánh 
d�p tàn nhán rói lôi ra trttác các quan tóa-Ouóc xã. 

Bçn Ouóc xã dã gây nhiíng nói kinh hoàng khung khiép, 
nhtrng diéu dó cüng không thê so vái nhiíng gi xày dén 
dtrái tay nguà'i cé)ng sàn. Con trai tôi, Mihai, dã phài dói tên 
Do Thái dê tránh cái chét. 

Nhtrng th6'i Ouóc xã này l<;ti có thu�n lqi lán. HQ dã d<;ty 
chµng tôi râng có thl chiu dttng nhiíng tr�n dá11h d�p thê 
xác, và tâm linh con ngtt6'i vái stt cúu giú p ttl' Dúc Chúa 
Tr6'i ván có thê sóng cón trttác nhúng dón tra tán khtlng 
khiép. HQ d<;ty chú,ng tôi. nhü'ng ky thu�t dê làm công vi�c 
Chúa cách bí m�t, mà chính dó là stt chuãn bj cho nhiíng 
thtr thách cam go hcm sâp xày dén - mQt stt thtr thách gay. 
go à ngay tnrác m�t chúng tôi. 

Chile VQ Coa Tôl Cho Ngliõl Nga 

Vi hÓi tiéc dã làm ngttà'i vô thán, nên ngay ttl' ngày dáu 
tin Chúa, tôi dã khao khát mãnh li�t dtrqc làm mqt chúng 
nhân cho nguà'i Nga. Dân Nga là mqt dân tqc lán lên trong 
chu nghia vô thân ttl' tám bé. Uá'c muón dén vái ngtrài dân 
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Nga dã thành hi�n thqc dáu tôi không phai di Nga dê g�p 
hQ. 

Slf ung nghi�m bát dâu ttl' thài Ouóc xã, vi tt;1i Rumani có 
hàng ngàn tu binh nguà'i Nga dê chúng tôi có thê làm công 
vi�c Chúa giüa hQ. 

· Dó là công vi�c càin dqng và âáy ân tuqng. Tôi không 
bao già' quên âttqc lân dáu tiên tiép xúc vá'i mqt tu nhân 
Nga, anh là mqt ky stt. Tôi hoi anh có tin Thuqng Bé 
không. Néu anh trà là'i "Không," tôi sê không b�n tâm 

nhiéu. Tin hay không tin là quyén chQn llfa ctla mói nguà'i. 
Nhung khi tôi hài câu ây thi anh nhuá'ng mât nhin tôi ra ve 
không hiêu và nói: "Tôi có duqc l�nh ctia quân dqi bào 
phài tin dâu. Néu có l�nh tôi sê tin." 

M�c su Ri�hard Wurmhrand và nhóm Co Dôé: nhân nRuài Do 
Thái mà ông dã ddt dem vi vái Dâ'ng Mêsia và hí m<J,t Làm phép 
báptêm cho h(J duái thài quân Qul{c Xã chiêín Rumani. 
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Nttác mât chày dài trên d�i má, tim tôi nhtt vã ra ttl'ng 
mành. Dúng trttá'c m�t tôi dây là mqt ngttà'i mà ly trí dã 
chét, mqt nguà'i dã dánh mát mõn quà vi d�i mà Chúa ban 
cho loài ngttài - dó là cá tánh ctla anh. Ngttà'i này là mqt 

công Cl) dã bi tãy não trong tay ngu&i cqng sàn,.san sàng dqi 
l�nh dê tin hay không tin. Anh ta không thê tt1 minh nghI 
nua. 

Dây là mqt mau ngttà'i Nga diên hinh sau nhung nãm cai 
tri cua cqng sàn! Sau can sóc khi tháy nhüng gi mà . ch1í 
nghia cqng sàn gây ra cho nhân loª-i, tôi htfa vái Chúa sê 
dâng hién dà'i minh vi nhung con ngttài này, dê trã 19i nhân 
cách cho hQ và dtta hQ dén niém tin no'i Dúc Chúa Trà'i và 
Dáng Christ. 

Tôi không cân phài dén nttác Nga dê gijp ngttà'i Nga. Bât 
ââu ngày 23 tháng 8 nãm 1944, mqt tri�u lính Nga dõ bq 

vào Rumani và ngay sau âó nhtlng ngttài cqng sàn âã nâm 
quyén cai tri trên dat nttác chúng tôi. Tu dó khÓ'i dâu. mqt 
con ác mqng khién nhung khón khõ thài Quóc xã duàng 
nhtt càn dê chiu han. 

Thà'i diêm ay·tª-i Rumani, dân só khoàng 24 tri�u nguà'i, 
thi Dàng Cqng Sàn chi có mt.tài ngàn dàng viên. Nht.tng 
Vishinsky, Ngo9i Truóng Liên Xô, dã xông vào vãn phàng 
Vua Michael I mà chúng tôi rát yêu mên, d�p tay lên bàn 
quát tháo: "Các ông phài dt.ta nhung ngttài cqng sãn lên 
nâm chính quyén." 

Quân dqi và cành sát cua chúng tôi bi tttác vü khí, ngttà'i 
cqng sàn nâm quyên cai trj Ó' ctát nuá'c chúng tôi vá'i b�o lt1c 
và hâu nhu bj mQi ngttà'i thu ghét. Chuy�n này dã . có st.f 
hqp tác cúa giá'i lãnh d9o Anh,.My lúc báy già'. 
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Trtrá'c m�t fltíc Chúa Trà'i, con ngtrà'i không nht1ng phái 
chju trách nhi�m vê nhung té)i do cá nhân minh gây ra mà 
cón vi té)i lôi cúa cà dân té)c minh mia. Thàm kich cua tât cà 
nhung dân tqc bi tri là mé)t trách nhi�m trong lóng nhung 
Ca Bóc nhân ngtrà'i Anh, ngtrà'i My. Ngtrài My phái biét dã 
có lúc hQ vô tinh úng hé) cho nhiíng ngtrà'i cqng sàn Nga áp 
dijt trên chúng tôi mqt ché dq giét nguà'i và khúng bó. Là 
mé)t chi thê trong Thân Dáng Christ, ngtrà'i My phài chué)c 
19-i lói lâm này bàng cách giúp <'.tÕ' nht1ng ngtrà'i bi trj duqc 
<'.tén vá'i ánh sáng ctia Dáng Christ. 

l( 

Sf Quyê'n Dg Hgi Thánh 

Mqt khi cqng sán cai tri, hQ rât khéo léo su dt)ng nhiíng 
chién thu�t làm mê ho�c Hqi Thánh. Ngôn ngu ctia tinh 
yêu và ngôn ng(í ctia st1 dlJ. dô cüng nhu nhau. Mé)t nguà'i 
muón ctrá'i cô gái làm vq minh và mé)t ngtrà'i chi muón ngu 
qua <'.têm vá'i cô áy cüng déu nói câu: "Anh yêu em." 

Chúa Jêsus dã d9-y chúng ta phân bi�t rõ ràng giua ngôn 
ngu d\1- dó và ngôn ngu ctia tinh thttong và phân bi�t duqc 
dâu là sói <'.tqi Iót chiên, dâu là chiên th�t. · · 

Em không Tiéc thay, khi cqng sàn cám quyén, 
� , , • hàng ngàn linh mt)c, ffi\IC su và 

muon co ngu01 nguà'i lãnh d9o dã không biét �ách 
chàng hen phân bi�t duqc rõ ràng hai giQng 

· nhát. nói này. 
Nhiíng ngttà'i cqng sàn <'.tã tri�u t�p mqt hqi nghi Ca Dóc 

Giáo ngay trong tàa nhà Quác hqi cúa chúng tôi. Có <'.tén 
4.000 linh nwc, IDtJ.C su và ngtrà'i lãnh <19-0 ctia mQi giáo 
phái - nhttng con ngtrà'i cua Duc Chúa Trà'i này ctã chQn 
Joseph Stalin làm chti tjch danh dt! ctia hqi nghj này, dóng 
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thà'i ông áy cüng là chu tjch Phdng Trào Vô Thán thé giá'i 
và là tên dó tê sát h?i hàng lo?t Ca E>óc Nhân. 

Hét nguà'i này dén nguà'i khác, các giám m\lc và m\lc su 
thay phiên nhau dúng lên tuyên bó cqng sàn và Ca E>óc 
giáo vê ca bàn là nhu nhau và cá thê cú.ng tón t?i. Lân hrqt 
tung nguà'i ca ngqi cçng sàn và dàm bào Hçi Thánh se 
trung thành vá'i chính quyén má'i nây. 

Tôi và nhà tôi cú.ng cá mijt t?i d?i hçi dó. Sabina bào tôi: 
"Richard, anh hãy dúng d�y và trút bo str' nhuóc nha này 
khoi mijt Dâng Christ. BQn chúng dang kh9c nhõ lên mijt 
Ngài kia!" 

Tôi nói vá'i Sabina: " Néu anh làm v�y, em sê mát chón� 
dáy." 

Vq tôi dáp là'i: "Em không muón cá nguà'i chóng hên 
nhát." 

Rói tôi dúng lên phát biêu truá'c d9i hçi, Slf ca ngqi 
không dành cho nhung ke sát h?i Ca Dóc nhân, nhung tôn 
vinh Chúa Jêsus Christ, và tuyên bÓ ràng làng trung thành 
ctia chúng ta thuQc vê Ngài truá'c hét. Bài nói chuy�n t9i 
hçi nght hôm ây duqc phát di trong cà nuá'c vã mQi ngtrà'i 
déu nghe duqc sú di�p Dâng Christ t?i tàa nhà Ouóc HQi 
C9ng Sàn! Sau dó tôi phài trà giá cho vi�c này, nhung xúng 
dáng dê duqc trà giá nhu v�y. 

Nhung nhà lãnh dç.o HQi Thánh Tin Lành và Chính 
Thóng Giáo tranh nhau dáu hàng chti nghia cqng sàn. MQt 
giám m\lc Chính Thóng Giáo càn d�t biêu tuqng búa liém 
trên chiéc áo choàng ctia minh và yêu cáu các linh m\lC 
dung gQi ông ta: "E>úc Cha" nua mà gQi là: "Dóng chí Giám 
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IDlJ.C." Nhung linh ffilJ.C nhtt Patrascoiu và Rosianu thi cõn 
tn.fc tiép hon. HQ dã trà thành sI quan ctia canh sát m�t VlJ.. 

Rapp, phó giám ffilJ.C ctla giáo hqi Lutheran t9i Rumani, 
bât dâu d�y trong chtlng vi�n thân hQc râng, Dúc Chúa Trài 
dã cho ba khai tttqng: mqt qua Môise, mqt qua Jêsus và thú 
ba là qua Stalin, khài tttqng cuói ctlng thay thé cho nhüng 
khai tt!Q'Ilg trt!Ó'C dó. 

Tôi dã tham dt1 Bª-i Hqi Báptít tª-i tinh Resita - mqt hqi 
nghj dttá! lá CÕ' Bõ, à dó mQi ngttÕ'i déu phài dung lên hát 
quóc ca Liên Xô. Chti tjch hqi nghi dã ca ngqi Stalin là mqt 

d�i giáo stt ctia Kinh Thánh và tuyên bó Stalin không làm gi 
khác hon là hoàn thành nhung diéu r�n ctia Duc Chúa Trà'i! 

Nguà'i ta hiêu ràng Hqi Thánh Báptít th�t, mà tôi rât yêu 
mên, dã không d6ng y nhü'ng vL�c làm nhtt v�y, hQ rãt 
trung thành và · sân sàng chf u khõ vá'i Dáng Christ. Tuy 
nhiên, cqng sàn ctã "bâu ch9n" i'a nhüng lãnh d9o cho Hqi 
Thánh Báptít, nên hQ không cõn ch9n hJa nào .khác hon là 
phài cliáp nhªn nhüng nguài nây. 

Ngày nay tinh trª-ng tttong tt1 vân tôn tª-i trong giái lãnh 
d�o "chính thúc" (l) ctia giáo hqi à nhúng quóc gia· cqng 
sàn. HQ dã trÕ' thàn� dây tá cho chti nghía cqng sàn thay vi. 
cho Bãng Christ, tó giác nhúng anh em nào không dung 
chung mqt phía vái hQ. 

(1) Giáo hç,i chính thuc là giáo hç>i du'ç1c nhà nu'ôc công nh�n và 
diêu khiên. Sõ h9i viin ciia nhii'ng giáo hQi chính thuc c1 các quõc 
gia chuyên chê ngày nay thu'dng ít hdn 10% so vôi sõ tín d6 Co 
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Dóc. Só cõn l�i thích nhórn h9p trong nhung H9i Thánh thãrn l�ng 
ho(tc không dãng ky. 

Nhtr nhung Ca Dóc nhân t?i Nga dã l?P Hqi Thánh Thárn 
'L�ng sau cuqc cách rnç.ng ctia hQ, SlJ' cárn quyên ctia chti 
nghia CQilg san ctlng SlJ'. phan bQi CUa nhÜ'ng nhà lãnh dç.O 
giáo hqi duqc nhà nttác công nh�n dã thúc dãy chúng tôi 
phài thành l�p Hqi Thánh Thârn L�ng tc;ti Rurnani: rnqt Hqi 
Tp.ánh trung tín rao giang Phúc Ârn và dtra dât các em thiéu 
nhi dén vái Chúa. 

Cqng sàn cãm doán toàn bq diêu này, côn giáo hqi chính 
thtí'c thi dóng tinh vái hQ. 

Cung vái các anh em khác, tôi bât dâu mqt công vi�c âm 
thâm. Bê ngoài tôi có mqt vi trí dáng nê tr9ng - mt}.c str Hqi 
Truyên Giáo Lutheran ctia Na Uy ·_ mà công vi�c dó che 
chân cho vi�c làm âm thâm ctia tôi. Cung lúc ây tôi côn là 
dç.i di�n cho Hqi Dóng Giáo hQi Thé Giái (World Council of 
Churches) t?i Rumani. (Ó Rumani không hê có ai nghI hqi 
này se hqp tác vái cqng·sàn. Thà'i diêm ãy tc:1i dãt mrác tôi, 
hQi chãng làm gi khác hon ngoài công vi�c cuu trq.) 

Hai chuc danh ây t?o cho tôi mqt thé dtíng khá vung 
châc trtrá'c chính quyén. HQ không biét công vi�c âm thám 
kia ctia tôi. Có hai lãnh VlJ'C trong công vi�c thâm l�ng nây. 
Thtí nhãt là chtíc VlJ. bí m�t ctia tôi gilia nhling nguà'i lính 
Nga. Thu hai là công vi�c âm thâm vái nhung nguà'i dân bi 
trj tc:1i Rumani. 

Nollõi Nua · 

Mg t Dâ n Tg e v .. di Bao Linh Hó n "Khao lhU 11 

Dói vá'i tôi thiên dàng trên dât là rao giang duqc Tin 
Lành cho nhung nguà'i Nga. Tôi dã tung giàng Tin Lành cho 
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nlü:::u nguà'i Õ' nhiéu dfit mràc khác r:hau nhung chtta bao 
gh1 tháy dán tQc them khát Phtír. Âm cúa Dúc f:húa Trài 
nhtr dân tqc Nga. HQ cá rát nhiéu Jinh hón dang dói khát. 

Trong nhü'ng ngtrcti b�n ctia tôi, cá mqt vi linh m\1c 
Chính Thóng Giáo g9i <ti�n dén bào ràng mqt viên fI qua.a 
ngtrÕ'i Nga dã dén chá ông ây d� ·xung tqi. B�n t6i kb;ng 
biét tiéng Nga. Vi tôi e� thê nói dt.!Q'c tiéng Nga nên ông (:'ã 
giái thi�u viên sI quan ây d(n chó tôi. Ngày hôm sau ngttô'i ._ 
này dén gijp tôi. Anh ta Àhao khát tiro hiêu vê Bt1c Chtia 
Trà'i nhtrng chtra bao già' dtrQ'c thây mqt quyên Küih Thánh. 
Anh không duqc dgy dó vê niém tin cüng chtta bao gió" 
tham dtf mqt buõi tllà' ptnrqng (các Hqi Thánh t�i Nga lúr. · 
ây rát ít). Anh ây yêu mén Dúc Chúa Trà'i m�c dú kh,:,1,_g (ü 
chút hiêu biêt gi vê Ngài. Tôi d9c cho anh nghe Bài Giàng 
Trên Núi và nhüng câu chuy�n vê Chúa Jêsus. Sau khi nghe 
xong, anh nhày múa quanh phàng vá'i niém vui strC·n�� tqt 
dq và nái râng: "Th�t là mtJt s1: d�p dé l� tlnràng! Làm sao 
tôi cá thê sóng mà không biêt Dâng Christ này ü.U<Jc?." Dú 
là Iân dâu tiên tôi dtrqc nhin thây mqt ngtrà'i vui mtrng 
trong Chúa Cúu Thé dén nhtr v�y� 

Sau dó tôi ph<_1m mqt sai lâm. Tôi dã dçc cho anh nghe SlJ' 
thóng khõ lân c'.jc hinh mà Chúa Jêsus phai chju nhtrng 
chtra lqp chuãn bi cho anh vê diêu này� · Anh không ;ngêf 
chuy�n áy, nên khi nghe Chúa Jêsus bi dánh d�p, bi cióng 
dinh và cuói cung phài chju chét nhtr thé, anh giro minh 
xuóng ghé và bât dâu khác lóc thàm thiét. Anh tin vào 
Dáng Cúu Thé nhung già' dây Chúa Cúu Thé ctla anh dã 
chét! 
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Tôi nhin anh mà làng hõ th�n. Tôi tt1 nh�n minh là mqt 

Ca Dóc nhân, mqt ffilJC su và là nguà'i giãng dc;ly ke khác 
nhung chua bao già' chia se nói thóng khô ctla Bâng Christ 
nhu viên s1 quan nguà'i Nga này. Trông anh lúc ây th�t 
gióng hinh anh Mari Maâalen khóc nO'i chân th�p tt1, khóc 
mqt cách thành tâm khi Chúa Jêsus là cái xác chôn nO'i 
phán mQ. 

Rói tôi âQc cho anh nghe câu chuy�n vê Stf phtJc sinh và 
chúng kién cãm xúc ctla anh thay dói. Anh chua biét ràng 
Chúa Cúu Thé ctla anh · dã sóng lc;1i tu mQ .Phân. Khi nghe 
diéu ky di�u này anh vó vào dâu gÓi, chtii thé mqt tiéng -
dú.ng tu phc;lm thuqng mqt cách "thánh khiét." Dó là cách 
ãn nói thô ló ctla anh ta. Anh lc;1i reo lên cách sung suáng: 
"Ngài sóng! Ngài sóng!" Anh ta cú nhày nhót chung quanh 
cãn phàng tràn ng�p Stf vui mung. 

Tôi nói vái anh: "Chúng ta hãy cú.ng câu nguy�n!" Anh 
không biét câu nguy�n là thé nào cà, cüng không biét 
nhüng ClJffi tu "thánh khiét" ctla chúng ta. Quy gói xuóng 
VÓ'i tôi, anh câu nguy�n nhu sau: "Lc;ty Thuqng E>é, Ngài là 
mqt ke tót lành biét bao. Néu tôi là Nguà'i, Nguà'i là tôi, thi 
tôi sê không bao già' tha thú cho Ngttà'i vi nhüng tqi Iói ctla 
Nguà'i. Nhung th�t stf Ngttà'i là mqt ke rát nhân tu. Tôi yêu 
Ngttà'i hét làng�" 

Tôi nghi râng du âang làm gi, thiên sú trên trà'i cüng 
phài dung lé;li dê nghe là'i cáu nguy�n lc;t hlng ctla viên sI 
quan nguà'i Nga này. Ngttà'i này àã àuqc chinh pht}.c vê cho 
Chúa. 

Trong tua hàng nQ, tôi g�p mqt anh dé;li úy nguà'i Nga di 
cú.ng mqt mi sI guari. HQ dang mua tât cà các m�t hàng bày 
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bán và g� p khó khãn khi trao dói vái ngttài bán hàng vi 
không hiêu tiéng Nga. Tôi tinh nguy�n thông djch cho hQ, 
rói chúng tôi quen biét nhau. Tôi mài hai ngttài dén · nhà 
chúng tôi dung com trtta. 

Trttác kht ãn, tôi nói vái hQ: "Các b?n dang <1 trong nhà 
ctla ngttài Ca Dóc và trttác khi dtlng bü'a chúng" tôi có thói 
quen cáu nguy�n." Tôi câu nguy�n bâng tiéng Nga. HQ dê 
dao nia xuóng, không càn thú vj vái thúc ãn m1a. Thay vào 
dó hQ hoi hét câu này dén câu khác vê Dúc Chúa Trài, vê 
Dáng Christ và Kinh Thánh. HQ không biêt gi cà. 

Th�t không dê chút nào khi nói chuy�n vái hQ. Tôi kê 
hQ nghe vê câu chuy�n mqt ngttài có mqt trãm con chiên 
nhttng mât mqt con. HQ không hiêu, vi dã bi nhói ]lbét bái 
nhúng hQc thuyét cong sàn. HQ hoi tôi: "Làm sao ngtrà'i ãy 
có dttqc cà trãm con chiên v�y? Nông tr?i t�p thê ctla nhà 
nttác không. tjch thu só chiên ây sao?" 

Rói tôi nói cho hQ biét Chúa Jêsus là mqt vj vua. HQ trá 
lài: "Tât cá vua chúa dêu là nhü'ng tên xâu xa cai tri dân 
chúng,·v�y Jêsus phài là mqt nhà dqc tài." 

Khi tôi kê hç nghe vê nhung công nhân trong, vttà'n nho, 
hQ bào: "À, nht1ng ngttà'i này dã làm vi�c rát tót dê nõi lên 
chóng l�i chu vttà'n nho. Vttà'n nho phài thuqc vê công xã." 
MQi diéu tôi nói déu · má'i dói vá'i hQ. Khi tôi nói vê slf 
Giáng Sinh ky di�u ct.ia Dáng Cúu Thé bói mqt trinh mi', hQ 
hoi ffiQt diéu dtrà'ng nhtt là ph�m thtrqng dÓi VÓ'i ngttài 
Phttcmg Tây, "C6 phài Mari là vq ctl'a Thttqng Dé?" 

Lúc nói chuy�n vái hQ và vá'i nhiêu ngttà'i khác mia, tôi 
hiêu ra râng dê giàng Tin Lành cho ngttài Nga sau bao 
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nhiêu nãm dttái ché <1Q cé)ng sàn, chúng tôi phài · dung mé)t 
phtrong pháp hoàn toàn mái. 

Stf th�t này cüng áp dl}ng trong nhiêu nên vãn hóa khác. 
Các giáo si <1én Trung Phi cüng g�p khó khãn khi phài djch 
nht1ng tu trong Êsai 1: 18: "Oâ'u tqi ngtlt1i do nhtl hô'ng 

diê'u, sé nên tráng nhtl tuyêí." Chtra mé)t ai à Trung .Phi 
Ôt!Q'C thay tuyét bao giÕ', nên hQ không CÓ tti dê giai thích. 
Nht1ng giáo sI phài dich ra "Tqi ngtrO'i sê nên trâng nhu com 
dtia v�y." 

Do dó chúng tôi phái dich Phúc Âm sang "ngôn ngt1 
Mácxít" <!c(hQ nh�n di�n ra nó. Dó là vi�c chúng tôi không 

: thê tt.1 làm mà phai do Chúa Thánh Linh làm công vi�c Ngài 
qua chúng tôi. 

Ngày hôm dó, anh d�i úy và cô sI 
quan áy <1ã hoán cai. Sau này, hQ là . 
ngtrà'i giúp chúng tôi rát nhiêu trong 
chúc VlJ âm thâm cho nht1ng ngttà'i 
Nga. 
Chúng tôi lén lút in ãn và phát hành 
git1a võng ngtrÕ'i Nga hàng ngàn bàn 
Các Sách Phúc Âm ctlng nhiéu vãn 
phãm CO' Bóc. Oua nhiíng nguà'i 

f>ê giàng 

TinLành 

cho nguoi 

Nga, 

chúng tôi 

phài dàng m9t 

phucmg pháp 
lính Nga má'i tin Chúa, chúng tôi hoàn toàn mói. 
chuyên trái phép Kinh Thánh và 
nhtlng phán Kinh Thánh vào Ilt!Ó'C 
Nga. 

Chúng tôi dã dung nhiéu cách thúc khác nhau âê các 
bàn sao Là'i Chúa dén tay nhung nguà'i dân Nga. Nhung lính 
Nga dã tting chién dau nhiéu nãm và phân dông trong só hQ 
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déu có con cái à nhà mà hQ không duqc g?p ID?t trong thài 
gian dài. (Nguà'i Nga rât yêu mén tre con.) 

Mihai, con trai chúng tôi cung nhung dúa tre khác duái 
mttài tuôi, dén vái nhü'ng lính Nga trên duàng phÓ ho�c 
trong công viên. Chúng dem theo Kinh Thánh, sách Phúc 
Âm và nhü'ng truyên dt;to don dê sân trong túi. Lính Nga se 
vô nh� dâu chúng, tró chuy�n cách triu mén, nghI chúng 
nht! nhü'ng dúa con thân yêu dã lâu chtta duqc g?p m?t. 
Nhü'ng nguài lính cho chúng sôcôla, k�o dói lt;ti nhü'ng dúa 
trecho hQ Kinh Thánh, sách Phúc Âm mà hQ háo húc nh�n 
lây. 

Thuàng thi nhü'ng vi�c chúng tôi làm công khai là hêt. 
súc nguy hiêm thi các em thiêu nhi ctla chúng tôi làin hoàn 
toàn binh yên. Các em là "nhü'ng nhà truyén giáo nhó tuôi" 
cho nguài Nga. Kêt quà th�t tuy�t di�u. Nhiêu lính Nga dã 
tiép nh�n Phúc Âm bàng cách này khi không cón cách nào 
khác có thê dem dên duqc vái hQ. 

Glà nu e, o Trono Cá e Doanh Tr, 1 Qua n Bg I Nua 

Chúng tôi làm vi�c giü'a nhü'ng nguài Nga, không phái 
chi bÓ'i cá nhân chúng dé;io mà chúng tôi cüng làm vi�c 
trong ttl'ng nhóm nhà. 

Nguài Nga rát thích dóng hó deo tay. Bãt ky ai có dóng 
hó deo tay, hQ déu cuáp doé;it. HQ có thê ch�n mqt nguài di 
dUÕ'Ilg l�i và bào tháo dóng hó ra dua cho hQ. Chúng ta có 
thê tháy nguài Nga deo mqt lúc vài ba chiêc trên mói cánh 
tay, cón nhü'ng nü' quân nhân Nga thi deo nhü'ng chiêc 
dóng hó báo thúc quanh trên cô. Truác dây hQ chua ttl'ng 
có dóng hó, nên bao nhiêu cüng không dtl cho hQ. 
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Nguài Rumani néu mu6n có mqt chiéc <'.tóng hó thi phài 
di vào doanh tr�i quân dQi Liên Xô dê mua dóng hó ãn câp, 
thttàng là chu9c l�i cái minh bj mát. Vi v�y nguài Rumani 
thttàng hay ra vào doanh tr�i ctia _ngtiài Nga. HQi Thánh 
Thâm L�ng thttàng láy cá - mua bán dóng hÓ - dê mà trà 
tr9n vào doanh tr�i ctia ngttài Nga. 

Lân dâu tiên tôi giàng t�i m9t tr�i lính Nga, dó cüng là 
ngày Thánh Phaolô và Phiera, m9t ngày lê ctia Chính Thóng 
Giáo. Tôi vào dén cãn·cú quân stt, già và nhtt dang mua 
mqt cái dóng hó. Tôi chê cái này quá dât, cái kia thi nho, 
cái no quá to. M<)t só nguài vây quanh tôi, mª-nh ai nây dtta 
cho xem cái có thê mua duqc. Tôi hoi hQ m9t cár:;1 vui vui: 
"Có ai trong s'1 các anh tên là Phaolô hay Phiera không? 

Cüng có ngttài mang tên <'.tó. Rói tôi nói: "Các anh éó 
biét hôm nay là ngày Hqi Thánh Chính Thóng Giáo ky ni�m 
vê thánh Phaolô và Phiera?" (Mqt só lính lán tuõi han thi 
biét ngày dó). Do v�y, tôi hoi: "Các anh có biét Phaolô và 
Phiere1 là ai không?" Không ai biét cà, nên tôi bât dâu nói 
cho hQ nghe vê Phaolô và Phiera. 

Mqt trong nhúng nguài lính Nga dúng tuôi ngât lài tôi và 
nói: "Anh không phài dén dây dê mua dóng hÔ, anh dén dê 
nói cho chúng tôi vê niém tin. Hãy ngói xuóng dây nói cho 
chúng tôi nghe di! Nhttng phài rât cãn th�n! Chúng tôi biét 
cán phài dê phàng nhúng ai. Nhúng nguài chung quanh tôi 
dây dêu là nguài tót, nhung khi tôi d�t tay lên dâu gói anh 

. thi anh phài nói vê chuy�n dóng hó, khi tôi láy tay di thi 
anh tiép tvc bài giàng ctia anh." 

MQt só nguài khá dông t1:1 hQp l�i chung quanh tôi và tôi 
nói cho hQ nghe vê Phaolô, Phiera và Dáng Christ là Dáng 
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mà Phaolô và Phiera dã chét vi cá Ngài. Thinh thoàng có 
ngttÕ'i khá' nghi xuât hi�n. NgttÕ'i lính ây lgi dê tay lên dâu 
gói tôi và tôi lt;ti nói vê dóng hó. Khi ngttÕ'i kia di rói, tôi lt;ti 

· · tiép tl;lc rao giàng vê Chúa. 
Nhüng lân viéng thãm doanh trgi ngttÕ'i Nga nhtt V?Y 

duqc tht1c hi�n nhiéu Iân vái s11 ho trq ctia nhüng linh Nga 
dã trcr thành Ca Dóc nhân. Nhiéu dóng chí ctla hQ gijp dttqc 
Chúa Ctí'u Thé và _hàng ngàn cuón Các Sách Phúc Âm duqc 
bí mªt phát cho hQ .. 

Phân nhiéu trong só các anh chi em ctia Hqi Thánh 
Thám L�ngdã bi bât, bi dánh dªp dã man vi ly do dó nhttng 
hQ không phàn bqi tô chtk chúng tôi. 

Suót thÕ'i gian làm công vi�c này, tôi c9 niém vui duqc 
g�p gã các anh em ·HQi Thánh Thâm L�ng t,;ii Nga và .dttqc 
nghe vê nhüng kinh nghi�m ctla hQ. 

Trên hét, chúng tôi nhin thây trong hQ có nhüng dtí'c 
tính hinh thành nên các thánh nhân cho Chúa. HQ dã trai 
nhiéu nãm bi nhói SQ chú nghia cqng sàn. Nhung nhu con 
cá sóng Õ' nttác mijn mà vàn git1 dttqc thjt ngQt, hQ dã vuqt 
qua thÕ'i trung hQc, d?i hQc ctla cqng sàn nhung vân git1 

duqc linh hón trong· S?Ch thanh khiét trong Dâng Christ. 
Nhüng Ca Dóc nhân Nga này có mqt linh hón d�p biét 

bao! HQ nói: "Chúng tôi biét ngôi sao và búa Iiém mà chúng 
tôi mang trên nón là ngôi sao ctla ke chóng l?i Dáng 
Christ." HQ nói vái mçt s11 hÓi tiéc thªt làng. Nhüng ngttài 
nhu thé dã giúp chúng tôi rât nhiéu trong vi�c truyén rao 
Phúc Âm giüa vàng lính Nga. 

Có thê nói ràng trong nhüng ngl!Õ'i áy có dây dti phãm 
h?nh ctla mçt ngu6'i Ca Dóc ngogi tru slf vui mung. HQ chi 
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có niém vui ây lúc trÕ' vê tin Chúa, rói niém vui ây bién 
mát. Tôi dã suy nghI nhiéu vê diéu này. 

Lán nQ, tôi hói mqt nguà'i thuqc Hqi Thánh Báptít: "Làm 
sao mà anh không biét dén st1 vui mung duqc nhi?" Nguà'i 
ây trà là'i: "Vui thé nào duqc khi phài giâu m1.1c su ct.ia Hqi 
Thánh tôi ràng tôi là mqt Ca Bóc nhân sót sâng, ràng tôi có 
sóng cuqc dà'i biét cáu nguy�n, ra súc chinh ph1.1c linh hón 
cho Chúa? M1.1c su ct.ia giáo hqi tôi là mqt nguà'i chi diªm 
cho cành sát m�t VtJ. Chúng tôi hét nguà'i này dén nguà'i kia 
lán luqt bj theo dõi, càn ngUà'i chãn là ké phàn nqp chiên 
minh. T�n dáy làng chúng tôi thlfc SI/ có niém vui cuu rói, 
nhttng vui mung lQ ra ngoài nhu các bgn có thi chúng tôi 
không CÓ dUQ'C. 

Chúng tôi ctã 

g�p mqt mãu 
Col>ic nhân 

hoàntoàn 

mói-Col>ác 

nhâncuaH9i 

Thánh Théim 

L(íng. 

CO' Dóc Giáo âã trÓ' thành mQt 
màn kjch cho chúng tôi. Khi Ccr Dóc 
nhân Ó' nhung nuác tt1 do cúu mqt 

linh hón cho Chúa thi nguà'i duqc 
cúu ây 19i trÓ' thành tín dó ctla Hqi 
Thánh sóng trong slf binh an. Càn 
nhüng nguà'i CO' Dóc trong các quóc 
gia bj cám doán mà chinh ph1.1c duqc 
mqt linh hóri, chúng tôi biét hQ có 
thª bi ttl, con cái hQ có thê chju cánh 
mó côi." 

Niém vui khi dem nguà'i dén vá'i Chúa luôn xen lán vá'i 
linh càm phái trà mqt giá cho vi�c này. Chúng tôi dã g?p 
mqt mau Ca Dóc nhân hoàn toàn mái -. Ca Bóc nhân ctla 
Hqi Thánh Thâm L�ng. 

·T<;ti dây �húng tôi g�p rât nhiéu diéu ngt;ic nhiên. 
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Trong khi cüng cá ngttài tll cho minh là Ca D6c nhân 
nhttng th�t ra không phái, tôi khám phá ra trong s6 nhüng 
ngttà'i Nga cá nguà'i cüng tt1 cho minh là vô thán nhtrng SlJ' 
th�t không phài v�y. 

· Trên mqt chuyén xe hia, cá mqt si quan ngttà'i Nga ngói 
phía truác tôi. Tôi mái nái cho anh nghe duqc vài phút vê 
Dáng Christ thi anh l,;ti tuôn ra mqt tràng phàn bác vái 
giQng di�u cua ngttài vô thân. Tu mi�ng anh áy tuôn ra 
nht1ng câu nái trích lttqc cua Mác, Stalin, Voltaire, Darwin 
và nht1ng danh nhân khác ch6ng lciii Thánh Kinh. Anh ta 
không cho tôi cá mqt ca hqi nào dê phàn bác. Anh nái gân 
mqt tiéng dÓng hÓ dê thuyét pht)C tôi râng không cá Dtí'c 
Chúa Trài. 

Khi anh ta châm dtí't, tôi hoi: "Néu không cá Thttqng Bé, 
t�i sao trong lúc nguy nan anh l�i câu nguy�n?" 

Gi6ng nhtt mqt tên trqm gi�t minh khi bj bát quá tang, 
anh trá là'i: "Làm sao anh biét tôi câu nguy�n?." Tôi không 
dê anh ta nái lang sang chuy�n khác: "Tôi hoi anh trttác 
mà. Xin vui làng trã lài tôi. Vi sao anh câu nguy�n?" Anh ta 
g?t dâu và thú nh?n: "Ó tiên tuyén, khi bi quân Dúc bao 
vây, chúng tôi dã câu nguy�n,! Không biét bât dáu nhtt thé 

I nào nên chúng tôi nái: 'L,;ty Trà'i cüng là thân linh cua m�'" 
- mà châc chân là'i câu nguy�n dó làm hài làng Dáng tháu 

. hiêu làng ngttà'i. 
Tôi dã g�p mqt c�p vq chóng ngttà'i Nga, cà hai déu là 

nhà diêu khâc. Khi tôi nái vái hQ vê Dúc Chúa Trài thi hQ 
trà lài: "Không. Khóng cá Dúc Chúa Trà'i. Chúng tôi là 
bezbospnild- vô thân. Nhttng chúng tôi se kê anh nghe vê 
mqt chuy�n l� ky xày i'a cho chúng tôi. Lán nQ chúng tôi 
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làm btk tttqng Stalin. Khi dang làm, vq tôi hoi: "Càn ngón 
tay cái thi sao hà anh? Néu chúng ta không có mQt ngón cái 
d6i l�i vái nhtl'ng ngón kia - néu nhtl'ng ngón tay kia mà 
gi6ng nhtt nht1ng ngón chân - thi chúng ta k.hông thê cám 
búa, chày, dtJng ClJ, sách và, ho�c miéng bánh mi. Cué)c 
s6ng con ngttà'i se không thê nào có duqc néu k.hông có 
ngón tay cái bé nhõ này. V�y thi ai dã làm nê·n ngón cái 
nhi? Cá hai chúng minh dêu dã hQc chu nghia Mácxít & 
trttà'ng và hiêu râng trà'i và dát ttf chúng tón t�i. Chúng 
không do Thuqng Dé t�o ra. Em dã hQc nhu v�y, và dã tin 
nhtt v�y. Nhttng néu Thttqng Dé kh9ng dttng nên trà'i và 
dát, néu Ngài chi t�o nên ngón tay cái thôi, thi Ngài cüng 
dáng duqc ca ngqi vi cái ngón tay bé nho này. 

"'Chúng ta ca ngqi Edison, Bell và Stephenson vi dã phát 
minh bóng dên di�n, âi�n tho�i và <1uà'ng ray xe hia ctlng 
nhtlng thú khác. Nhung t�i sao không ca ngQ'i Dâng dã phát 
minh rá ngón tay cái? Néu Edison không có ngón cái, ông 
ta không thê phát minh ra duqc gi cà. Thà' phuqng Dúc 
Chúa Trài, Dáng làm nên ngón cái thi cüng hoàn toàn dúng 
thôi."' 

Ngttà'i chóng nôi con gi�n dtl', gi6ng nhtl'ng anh chóng 
khác thttàng hay nhtt v�y khi tháy vq nói vái minh nhúng 
diêu khôn ngoan. "Dung nói nhtl'ng chuy�n ngu dé;li mia! 
Em dã hQc là không có Thttqng Dé ca mà. Em không biét 
li�u cái nhà này có bi gân th�t bi nghe tr<}m không. Chúng 
ta se gijp râc r6i dáy. Hãy ghi nhá 1119t lan dú cà là không có 
Dúc Chúa Trà'i. Trên trà'i không có ai cá! 

Cô ta trà là'i: "Chuy�n ·này càn l� hlng han nua dây. Néu 
thiên dàng có m<}t Thttqng Dé cao cà nào dó rp.à tõ tiên 
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chúng ta dã ngu mu9i tin vào, thi le tll nhiên Thuqng B� 
cao cà dó có thê làm duqc m9i vi�c, nên Ngài cüng có thê 
làm mqt ngón tay cái v�y. Nhttng néu à thiên dàng không 
có ai, thi em cüng sê hét làng thà "Không Có Ai" dã làm 
nên ngón tay cái." 

Tu dó hQ là nhüng nguài thà phuqng "Không Có Ai"! 
Theo thài gian, niém tin ctia hQ nai "Không Có Ai" ngày 
càng gia tãng, hQ tin dáng áy dã làm ra không chi ngón cái 
mà cà sao trài, bông hoa, tre con và mQi v�t xinh d�p cho 
CUQC dÓ'i. 

Cüng gióng nhu thà'i ky dáu t?i Athên, Phaolô dã g�p 
nhüng nguài thà "Chúa Không Biét" (Công VtJ 17:23) 

C�p vq chóng này vui mung không thê tà khi nghe tôi 
nói râng ho dã thà àúng, râng trên thiên dàng th�t Stf có 
"Không Có Ai"- túc Búc Chúa Trài là Bâng thân linh. Ngài 
là Linh ctia stf vui mtrng, khôn ngoan, lê th�t và nãng 
quyên, Bâng yêu thuong hQ dén nôi sai Con Mqt yêu dâu 
Ngài xuóng trân gian hy sinh mç.ng sóng quy báu trên cây 
th�p tt1 vi h9. Bôi vq chóng này lâu nay là nguài tin Búc 
Chúa Trài mà không biét minh dã tin nhu thé. Càn tôi l?i 
duqc phuác h?nh lán, dàn hQ tién mQt buác xa han dê kinh 
nghi�m an tha thú và stf ctíu chu9c. 

Ngày kia tôi tháy mqt nü sI quan nguài Nga dang di trên 
phó. Tôi tién l�i gán · cô và xin lôi: "Tôi biét th�t thiéu ljch 
stf khi trà chuy�n vái m9t phlJ. nü chtta que!l biét giüa 
dttàng phó thé này nhung tôi là mqt ffilJ.C su, và y diflh cu.a 
tôi rát nghiêm túc. Tôi muón nói vái. cô vê Báng Christ." 
Cô ta hoi tôi: "Ông có yêu Bâng Christ không?" Tôi nói: 
"Có chú� Tôi yêu Ngài hét làng." 
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Cô ta dã ôm châm lây tôi và hôn liên l1J.C. Quà là m(>t 
tinh huóng rát khó xu cho mqt ml).c str, vi v�y, tôi cüng hôn 
cô áy hi v9ng ngtrài khác se nghi chúng tôi là hQ hàng vái 

· nhau. Cô àa khóc vái tôi: "Tôi cüng yêu Dáng Christ Iam!" 
Tôi dtra cô vê nhà chúng tôi và tôi ng;;tc nhiên hiêu ra 

ràng cô không chút hiêu biét gi vê Dáng Christ - gân nhú 
chãng biét gi - ngof]i tnr cái tên. Tu nhiên cô áy yêu mén 
Ngài. Cô không biét Ngài là Dáng Cúu Rói, cüng không 
hiêu st[ cúu rói nghia là gi. Cô không biét Ngài dã sóng và 
chét nhu thé nào, à dâu. Cô không. biét vê Stf giãng d�y, 
cuqc dà'i và chúc VlJ. ct.ia Ngài. 

Cô ta gây cho tôi mqt st[ hiéu ky vê tâm ly: T;;ti sao có 
thê yêu mqt ngtrà'i mà chi biét có mói cái tên ct.ia ngtrà'i dó? 

Khi tôi hoi thi cô trà lài: "Khi càn nhà, tôi dã dtrqc d�y 
dQc bâng tranh ành. Ví dt;1 âQc chtí 'a' là cái 'ao', chtí 'b' là 
con 'bó', chtí 'e' là cái 'ca' v. v ... 

"Khi tôi dén trtrà'ng, ngtrài ta dc;ly ràng bõn ph�n tôi là 
phài bào v� quê htrong cqng sãn ct.ia minh. Tôi âtrqc dc;ly vê 
'd?o dúc' cqng sàn nhung tôi không hiêu dtrqc 'bõn ph�n' 
và 'd?o dúc' là gi cà. Tôi cân mqt búc tranh dê hiêu nhúng 
diêu này. Bây già', tôi dã hiêu ra tõ tiên chúng tôi có mqt 
búc tranh cho mQi stf d�p dê, tôn trQng, và trung tht[c trong 
cuqc sóng. Bà tôi thtrà'ng cúi dâu trtrá'c búc tranh này, nói 
ràng dó là búc tranh ct.ia ngtrà'i dtrqc gQi là Cristas (Christ). 
Càn tôi .thi l?i thích cái tên dó. Mqt cái tên trà nên rát th�t 

. dói vá'i tôi! Chi cán nói dén tên áy, tôi cüng có dtrqc st[ vui 
mung-rói." 

Nghe cô nói, tôi nhá l;;ti lài Chúa dtrqc ghi trong Philíp 
2: 1 O, háu cho nghe dén danh Chúa Jêsus, mQi dáu gói thày 
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dêu quy xu6ng. Có le ke chôrig l?i Dáng Christ nghT ràng 
mqt lúc nào dó se xóa khoi thé giá'i này st! hiêu biét vê Dt.í'c 
Chúa Trài. Nhung trong danh c:ton sa cua Dáng Christ có 
quyén nãng, và danh này sê dtra con nguài dén vá'i ánh 
sáng. 

Cô áy vui strá'ng tim tháy Dáng Christ tr'ong nhà tô i và 
già dây Báng mang danh xung mà cô yêu mén dã sõng 

. 1 

trong tâm linh cô. 
Mói giây phút tôi sông vá'i ngtrà'i Nga déu dây thi vi và y 

nghia. Mqt chi em phân phát sách Phúc Âm t?i nhiíng tr?m 
xe lua dã dtra dia chi ctia tôi cho mqt viên sI quan. Buôi tõi 
kia anh âén nhà tôi - mqt trung úy Nga cao lá'n, d�p trai. 
Tôi hoi anh ta: "Tôi có thê giúp gi duqc cho anh?." Anh trà 
lài: "Tôi c:tang tim ánh sáng." 

Rói tôi d9c cho anh nghe nhiíng 
Có quyin nãng phân chính yéu cua Thánh Kinh. 
trong danh Tay anh dijt trên tay tôi và nói: 

do11 ses cu.a 
f>áng Christ, 
và danbnày 

sé duacon 
nguoi dênvói 

ánh sáng. 

"Tôi th�t làng xin ông dung dân 
tôi di l?c dtràng. Tôi thuqc vê mqt 

dân tqc chim trong tõi tãm. Làm 
on cho tôi biét cá phài dây dúng 
th�t là Lài Buc Chúa Trài 
không?" Tôi dàm bào vá'i anh vê 
diéu dó. Anh ·1âng nghe hàng già 
dóng hó va tiép nh�n Báng.Christ 
vào lóng. 

Ngtrài Nga không hài hQ't hay nô'ng C?Il vê ván dê tôn 
giáo. Dtl chông báng hay tim kiém Báng Christ thi hQ cüng 
déu dijt hét tâm hón vào niém tin áy. Bó là ly do vi sao dtrá'i 
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thà'i CQng sàn t�i Nga, nhü'ng Ca flóc nhân dêu là nhü'ng 
nhà truyén giáo. 

Dân Nga trong lich st.Í' cüng là mqt dân tqc stlng d�o. 
Nhüng dát mtác nhu thé dã chín muói và két quà cho Phúc 
Âm, trong khi C\lC di�n thé giá'i âang thay dói, chúng ta 
ctlng hãng hái chia se Tin Lành cho hQ. Cüng chính vi thàm 
kjch dó mà nuá'c Nga ctlng nhü'ng nguà'i dân Ó' dó dang rât 
dói khát Là'i Chúa, thé nhung nhiêu nguà'i duà'ng nhu dã 
lo�i hQ ra. 

Chtí'.c V\l chúng tôi cho nguài Nga dã két quá rát nhiéu. 
Tôi cón nhá' Piotr (Peter). Không ai biét c�u áy dã bién 

mât trong nhà ttl nào à Nga. C�u ta cõn rát tre - khoàng 
chung 20 tuõi. Piotr dã theo chân quân dQi Nga di vào dât 
nuá'c Rumani. C�u tin Chúa trong mQt buôi nhóm âm thâm 
và dén xin tôi làm báptêm. Sau khi báptêm xong, tôi bào 
c�u áy kê cho tôi câu nào trong Kinh Thánh mà c�u ta có án 
tuqng sâu sâc nhât làm cho c�u dén vá'i Chúa. 

C?u áy trà lài râng té).i nhü'ng buôi nhóm âm thâm ctia 
chúng ta, tôi dã d9c Luca 24, câu chuy�n Chúa Jêsus gijp gã' 
hai môn dó trên duàng vê Emmaút. Khi hQ di gán dén làng, 
thi: "Ngài (Chúa Jêsus) rriuón di xa hon nü'a" (câu 28). Piotr 
nói: "Tôi không hiêu t�i sao Chúa Jêsus Ifi nói nhtr v�y. 
Ngài th�t sl.f muón à l�i vá'i các môn dó thi t�i sao Ngài nói 
muón di xa hon nü'a?" 

Lài giài thích ctia tôi là vi Chúa Jêsus lich sl.f. Ngài muón 
cho châc chân râng Ngài duqc dón mài. Khi Ngài tháy râng 
Ngài duqc chào dón thi vui lóng mà vào nhà vá'i hQ. 

Nhüng nguà'i cqng sán thi khác. HQ dtlng b«;io h.fc dê áp 
dáo con tim, khÓi óc chúng ta. HQ buqc chúng ta tu sáng 
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sá'm dén chiéu tói phài nghe hQ qua phát thanh, hQc dttàn�, 
báo chí, áp phích, phim ành, nhüng cu9c hQi hQp cua dàng 
vô thân và bât cú nai ââu mà chúng ta dén. M�c cho cá 
muón hay không thi chúng ta cüng phái luôn nghe hQ tuyên 
truyén chu nghia VÔ than. 

Chúa Jêsus tôn trçng s11 tl1 do cua chúng ta. Ngài nh� 
nhàng gõ vào cúa làng mói chúng ta. 

Piotr nái: "Chúa Jêsus dã chinh pht;1c tôi bàng chính slf 
nhân tu khoan dung cua Ngài. Slf tttcmg phàn hoàn toàn 
giüa làng nhân tu cua Chúa Jêsus vá'i chu nghia cqng sàn dã 
thu pht;1c dtrqc C?U ãy. Piotr không phài là ngtrài duy nhât 
âttQ'c bién dõi bÕ'i my dúc này trong Chúa Jêsus. (Là mqt 
mt;1c str, tôi chtra bao già' suy nghI theo cách này.) 

Sau khi tin Dâng Christ, Piotr dã liêu cà m?ng sông minh 
dê V?n chuyên trái phép vãn phâm Ca flóc và sv há trQ' cho 
Hé)i Thánh Thârn L�ng tu Rumani sang Nga. Cuói cúng c�u 
ây âã bi bát. Lán cuói nghe tin, C?U ta vân cón bi nhót tú. 

Piotr cá chét không? C?U ây dã vê thiên dàng rói hay càn 
tié p t\lC chién âau trên dât này? Tôi không biét. Chi cá 
Chúa mói biét hi�n nay Piotr dang Õ' nai nào. 

Cüng nhu Piotr, nhiéu nguài không phài chi trÕ' vê tin 
Chúa thôi. Chúng tôi không bao già' dung l?i Õ' chá chinh 
pht;1c mqt linh hón cho Dâng Christ thôi. Néu làm v�y chi 
mói di m9t núa ch�ng duàng. Mói linh hón dã duqc cúu 
âéu phài trÕ' nên tay c:tánh ltrói ngtrà'i cho Chúa. 

Nhüng nguà'i Nga không chi hoán cai mà càn trÕ' thành 
nhüng "nhà truyén giáo" cho HQi Thánh Thâm L�ng. Vi 
flâng Christ, hQ dám m<;10 hiêm và dtíang dâu vá'i thú thách 
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bât bá mà Juôn nói râng dó là diéu tói thiêu có thê làm cho 
Dáng dã chét thay hQ. 

Chllc VQ Âm Thám Coa Chúng Tôi 
Giiia Mgt Dân Tgc Bi Trj 

Công tác thtí' hai không kém phán quan tr9ng trong chtí'c 
v1:1 chúng tôi là truyén giáo âm thám giüa võng nguài 
Rumani. 

Lúc dáu, cé)ng san dung cách d1:1 dó dê các lãnh d�o HQi 
Thánh dtí'ng vê phía hQ, nhttng chãng bao lâu chiéc m�t n� 
kia không cõn và ho 1<1-i hiên nguyên hinh. Sl! kinh hoàng 
búa vây, hàng ngàn tín dó bj hât giü. Chinh ph1:1c dttQ'c mqt 

linh hón cho Chúa bât dáu trà thành thàm hQa cho chúng 
tôi cü�g nhu dã tting xày ra vái ngttài Nga. 
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Htnh gia dinh cüa Richard và Sahina Wurmhrand cung con trai 
Mihai ( Michael). Khi cd hô' m� cung hj tu và vào trçli cdi t(w luo 
dqng, Michael dã sông nhic m(Jt "tre mâ câi" du(/c các Co Dôc: 
nhân khác chãm sóc. Nhung cçíu thi(àn1.: bj chê' gilu và khiln 
trách tçti tncàng hçc. Vi suu, Michuel trá thành giám dôc: ddu 
.tiên cúa H(Ji Tiêng Nói Nguài Tuqn Dçw tçli U.S.A. (tháng muài 
1967). Hqi này lúc bâ'y già du,;c g(>i là "Jêsus cho thê' giói c<)ng 
sdn." 

43 
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Ty nhtr có Ián tôi bi nhót chung vái nhüng ngtrà'i mà Dúc 
Chúa Trài dã giúp tôi ctem hQ ctén vái Ngài. Tôi à chung xà lim 
vái m(>t ngttài bi bât vi tin Jêsus Christ, bo lç1.i sáu ngtrài con 
không nai mtong tl:fa. Vq và các con anh ctang chju cành dói khô. 
Có thê không bao già anh dtrqc g�p lç1.i nhung ngtrài thân yêu ctla 
minh. Tôi hài anh: "Có lúc nào anh oán trách tôi vi tôi dã dem 
anh dén vó'i Chúa nên bây già phài chiu nôi bât hçl.Ilh này?" 

Anh trà lài: "Tôi không có lài n�o dién tà hét âttqc làng biét 
on ctla minh. Nhà ông mà tôi dtr(JC dén vó'i Dâng Cúu Rói ky 
di�u. Ngoài ra không càn cách nào khác cho tôi." 

Giãng dç1.y trong hoàn cành dât nuá'c nhu thé chãng phài là dê 
dàng chút nào. M9i ngtrài dân dêu bj c9ng sàn tuác doçi.t tât cá 
nhung gi có duqc. Dói vái nguài làm nông, hQ bi tjch thu ruçmg 
ctat, chiên CU'U. Dói VÓ'Í thq may ho�c thq hát tóc, h9 bi tjch thu 
nhung cua hi�u nho bé. Không phài chi nhung nhà ttr sàn má'i bi 
tjch biên gia tài sung vào công quy mà nhüng ngtrài ngheo cüng 
chju nhiéu khÓn khõ. Hâu nhu gia dinh nào cüng có ngtrài bi 
nhót tu, mà da só lç1.i là ngttài ngheo. Ngttài ta hoi: "Làm sao m(>t 
Duc Chúa Trài yêu thuong lçl.i dê cho diéu ác l(>ng hành dén 
thé?" 

Diéu dó cüng giÓng nhtr_ CáC SÚ' dÓ không de mà giang ra f)ang 
Christ vào ngày Chúa chiu thtrong khó, cüng nhu khi Chúa Jêsus 
chét trên th�p tt! giá, Ngài thót lên râng: "f)úc Chúa Trài tôi 6i! 
Duc Chúa Trài tôi! Sao Ngài lia bo tôi?" Nhung s\f th\fc công vi�c 
vân tiép t\lc két quà chúng to ràng âiéu dó ãén tú.' Dúc Chúa Trài 
chu không phài tú.' chúng ta. 

Búc tin CO' Bóc là câu trà lài cho nhl1'ng nghi ván nhtt v�y. 
Cüng nhu Chúa dã phán vê Laxara, m(>t nguài ãn mày ngheo, bi 
chà dç1.p nhtt chúng ta âã chju - dang âói rét, sáp chét, có chó âén 
Iiém ghe ngtrài - nhung cuói cung, thiên sú âem âê Laxara vào 
làng Ápraham. 
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Richard và Sahina Wurmhrand cung con trai Mihai, và các tín hilu. 
khác tron!? H<)i Thánh âm thàm, nJt nhdu nguài trong sô' này dã hj 
tu. M1.t1c su Wurmhrand trS chrk các nhóm tín db di dem ltJ,u Kinh 
Thánh và vãn phdm 01 Dôé· khác vào Nga. H(J di fui vur;t qua 
tuyê't, di lãa lính gác Nga nghi rling ngitài ta dang "trôn thoát 
khoi" Nga. 
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MQ t Phâ' n "º' t BQ ng Cô ng Khai 

Hôi Thánh Thâ·m Lãng 
. . 

Hqi Thánh Thám L�ng nhóm hQp bí m?t Õ' nhú'ng gia 
dinh, nhú'ng khu rung, ho?c các táng hám cua nhà à - bát 
ky nai nào có thê nhóm duqc. Cüng gi6ng nhu tí;ii các qu6c 

gia bi trj hiçn nay, HQi Thánh Thám L?ng Õ' Rumani chi 
hoí;it dqng mqt phân trong bí m?t. Nhu mqt tàng bãng trôi, 
nguài ta chi tháy mqt phân nõi lên cua tàng bãng dó mà 
thôi. 

Duá'i chính quyên cqng sàn, chúng tôi lên ké hoí;ich 
giàng Tin Lành trên duàng ph6, dây là ké ho�ch rát nguy 
hiêm nhung dó là cách duy nhát giúp chúng tôi tiép C?Il 
duqc nhiéu linh hón. Vq tôi rát tích clfc trong công tác náy. 
Mqt s6 Ca D6c nhân yên l?ng t�p trung nhau Õ' mqt góc 
duâ'ng và khÕ'i slf ca hát. Ngtrài di dtràng llJ. hQp lí;ii dê nghe 
nhú'ng bài hát hay thi lúc áy vq tôi sê chia se Lài Chúa. 

Chúng tôi rài khói dó trtrá'c khi cành sát m?t V\l dén. 
Mqt buõi chiéu kia, khi tôi dang ho�t dqng à mqt nai 

khác thi vq tôi chia se Lài Chúa cho hàng ngàn công nhân 
t�i cõng xí nghi�p MALAXA, thuqc thành phó Bucharest. 
Nhà tôi nói cho nhüng công nhân ây biét vê E>úc Chúa Trài 
và slf ctí'u rói Clla Ngài. Ngay hôm sau, rât nhiéu công nhân 
trong xí nghi�p bi bân chét sau khi nõi d?Y ch6ng nhú'ng 
bât công cua cqng sàn. HQ dã nghe stí' di�p dúng lúc! 

Chúng tôi thu9c Hqi Thánh Thâm L?ng nhtrng cüng nhtr 
Giãng Báptít, chúng tôi công khai nói cho ngtrài dân và nhà 
cám quyén biét vê Dáng Christ. 

Lân nQ, trên nhú'ng b?C tam cáp cua mqt trong nhú'ng tàa 
nhà chính phu, hai anh em tín hú'u dã chen I6i dén g?p Thu 



CHIU KHÓ VI DÃN� CHRIST 47 

tuáng Gheorghiu Dej. Tranh thu vài phút có duqc, hQ làm 
chúng cho ông vê Chúa Jêsus, khuyên ông tu bo tQi lói và 
thôi bát bá. Ông ra l�nh bát giam hQ vào ngtJ.c vi là'i chtíng 
táo b�o cua hQ. 

Vài nãm sau, khi Thu tuáng Dej lâm tr9ng b�nh, h';lt 
gióng Tin Lành dã duqc gieo cách dây nhi�u nãm, vi dó mà 
các anh em phái bi ttl dày, nay l?i két quá. Trong giây phút 
có cân, Thu tuáng nhá l?i nhüng là'i ông dã duqc nghe. 

Cúngnhu 

Giã:ng 

Báptít, 

chúng tôi 

công khai 

·nóicho 

nguoi dân 

vànhàcám 

quyên biit 

vi i>àng 

Christ 

Nhüng là'i áy, nhu Thánh Kinh chép: 
"sông và linh nghiqm, sác hdn glfdm -. 
hai llfõi" (HêbO'fO" 4: 12). Chúng tháu 
vào tám làng chai dá ctia vi Thti tuá'ng 
này, khién ông ta phái dâu phtJC Dáng 
Christ. Ông xung ra nhung tqi lôi minh, 
tiép nh�n Dáng Cúu Rói và phtJ.c VtJ 
Ngài dtl dang lâm b�nh. Không lâu sau, 
ông qua dà'i và duqc vê vái Dáng Cúu 
Rói ông vua má'i tim g�p. Tát cà cüng 
nhà' hai nguà'i anh em Ccr Dóc sân sàng 
trá giá. Hi�n nay hai nguà'i áy là diên 
hinh cho nhüng Ccr Dóc nhân düng cám 
sóng giüa dân tQc bi trf. 

Duá'i thà'i cqng sán thóng trj, chia sé Tin Lành cho dóng 
bào khó khãn vô ctlng, thé nhtrng tôi l?i thành công trong 
vi�c in án truyén d?o doo, thông qua cq quan kiêm duy�f 
gât gao ctia cqng sán. Chúng tôi trinh cho nhà kiêm duy�t 
nhüng quyên sách nho trinh bày trang dâu tiên hinh Các 
Mác, nhà sáng l? p dàng cqng sàn, và nhüng ttf a dê thi d?i 
lo?i nhu Tôn Giáo Là Thuôc Phifn Cúa Dân Chúng.. HQ 
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xem dó nhu là nhüng án phãm vô thân và c:tóng dau phê 
chuãn. Trong nhüng quyên sách nhó này, sau mçt vài trang 
hinh anh Mác, Lênin và Stalin - dã làm hài làng nhân viên 
kiêm duy�t - chúng tôi Ióng vào các stí di�p vê flang 
Christ. 

Sau dó chúng tôi di dén nhúng buôi biêu tinh ctla cçng 
sàn và phân phát lo?i sách "cçng sàn" này. Nhúng ngttài 
cçng sàn tháy hinh Các Mác thi tranh nhau mua. Dân dân 
khi dQc hét mttài trang dâu, hQ thay cuón sách này toàn nói 
vê fltíc Chúa Trài và Chúa Jêsus, lúc áy chúng tôi dã di xa 
Iâm rói. 

Bàng cách áy, Hçi Thánh Thâm L�ng không nhúng ho?t 
dqng trong các buói nhóm kín mà càn can dam công khai 
phân phát Phúc Âm trên các dttà'ng phó cho mQi ngttà'i và 
ngay ca nhüng lãnh d?O cqng san. Có mqt giá phài trà khi 
làm công vi�c này nhung chúng tôi dã chuãn bj dê trà giá 
và Hç.i Thánh Thâm Lijng ván luôn sân sàng dê trà giá dó 
hôm nay. 

Làm Vl�c Ãm Thám 

Cành sát m?t VlJ. bât bá' HQi Thánh Thâm L�ng rát dú 
dQi, bÓ'i hQ thây dó là Slf kháng Clf hi�u quà duy nhât càn 
sót l?i. fló · 1à thtí stíc kháng clf (stíc kháng clf thuQc linh) 
mà néu ctí dê m�c không ngãn càn, nó sê phá ho?i stíc 
m�nh chtl nghia vô thân ctla hQ. Chính quyén dã nh?n tháy 
dó là mói de dQa trttá'c mât, mà chi có ma quy má'i có thê 
nhin nhu v�y. 

Hç biét râng khi m9t ngr.tà'i tin Chúa Cliu Thê; ngtrà'i áy 
Se không bao già' /à nhlfng thaÍJ dân ngu dân, không CÓ f 
chi. Hç biét hç có thi bát nh6t thân thi nhuiJg không thi 
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caín tu linh hôn cúa mçt ngllà'i có dú'c tin nO'i Bú'c Chúa 

Trà'i. Do dó hQ dã chién dâu C?t lt.1c� 
Thê nhung trong tõ chúc chính quyén cqng san và ca 

cành sát m?t V\l déu có nhúng ngttà'i ting hq ho�c nhúng tín 
húu ctla Hqi Thánh Thâm L�ng. 

Chúng tôi dã chi dán cho nht1ng Ccr Dóc nhân gia nh�p 
cành sát m�t V1J. và khoác bq dóng ph\lc mà dát nfác chúng 
tôi không mây ua thích, dê tu dó hQ có thê báo cáo ho,;1t 
dqng ctla cành sát m�t V\l cho Hqi Thánh Thám L�ng. Mqt 

só anh em Hqi Thánh Thám L�ng vua làm vi�c này vua git1 
kín niêm tin ctla minh. Dói vái hQ th�t khó khãn vô ctlng 
bài gia dinh, b,;1n bê dêu khinh mi�t vi bq dó cqng sàn trên 
ngttài, cón hQ thi không thê tt.1 pi�n minh cho tr9ng trách 
dttQ'c giao. Thé nhttng hQ dã làm, tinh yêu ctia hQ dói vá'i 
Chúa tuy�t vài biêt bao. 

Khi tôi bi cành sát bât cóc và tóng giam nhiéu nãm lién 
trong ncri bí m�t nhát thi mqt bác si Ccr Dóc dã tht.1c st.1 trà 

thành nhân viên cành sát m�t V\l dê biêt tông tích tôi! Là 
mqt bác sI ctla cành sát, ông dích thân dên t�n xà lim dê 
nhin m�t ttrng ttl nhân, hy vçng tim ra tôi. Tât cà b,;1n ht1u 
dêu xa lánh và nghI râng ông dã trà thành mqt tên cqng 
sàn. 

M�c vào bq dó ctla ke di tra tân nguài khác là mqt slf hi 
sinh córi lán hcrn cà m�c dó ttl nhân. 

Vi bác sI ây tim thây tôi trong mqt xà Um tói den sâu hút 
rói nhân tin cho Hqi Thánh biêt tqi ván cón sóng. Chính 
ông là ngttài b,;1n dáu tiên phát hi�n ra tôi cõn sóng sau tám 
nãm ruã'i bi�t giam! Nhà có ôl).g mà tin túc loan di ràng tôi 
ván sóng sót, trong dqt tha ttl nhân thà vào thài "chiên 
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tranh lt;rnh" Eisenhower - Khrushchev nãm 1956, nht1ng 
nguà'i Ccr f)Óc phàn dói lqch li�t dê tôi duqc thà ra và mQt 
thà'i gian ngân sau tôi duqc tlJ'. do. Néu không có vi bác sI 
này, ngttà'i dã gia nh?P cành sát m?t VtJ tim thây tôi, thi tôi 
se không bao già' dttqc thà ra. Hôm nay tôi vân Ó' trong tu -
ho�c trong mQt ngôi mQ xanh cà. 

T�n dtJng vj trí có dttqc trong canh sát m�t VtJ, nhung tín 
huu HQi Thánh Thâm L�ng dã báo truác cho chúng tôi tinh 
hinh và giúp dÕ' mQt cách xuât sâc. Hi�n nay HQi Thánh 
Thâm L�ng t?i các quóc gia c<}ng sàn có nguà'i trong canh 
sát mat Vl). dã giúp ích, cành báo cho CQng dóng Ccr E)Óc . 
thoát nhüng hiêm nguy. Cüng cá nguà'i giu chúc VlJ. cao 
trong chính quyén giúp dã chúng tôi nhiéu mà hQ ván git1. 
niém tin cách kín dáa. Ngày kia trên thiên quóc hQ có thê 

công khai xung nh�n Dâng Christ, Bâng hi�n nay hQ âang 
âm thám phtJc VtJ. 

Tuy v�y cüng có nhiéu tín hüu HQi Thánh Thárn L�ng bi 
phát hi�n và bât nhót vi giua vàng chúng tôi ván có nhung 
tên "Giuda" di báo cáo ho�t dqng ctla HQi Thánh cho cành 
sát m�t VtJ. Bâng hinh thúc dánh d�p, tiêm thuóc, de dQa, 
Và thU Il�C danh, ngttà'i CQilg sàn CÓ tirn cho ra nhtl'ng IlltJC 
su và tín âÔ nào chiu báo cáo ho?t dqng ctla anh em trong 
HQi Thánh rninh. 



Chlio'ng 2 

"C!,Jn(J Ci SI/ ijiu 'lliudn(J ;\là" t..i'n +ldn" 

Cho dén ngày 29 tháng 2 nãm 1948, tôi làm vi�c vua theo 
cách chính thúc vtra âm thám. Vào ngày Chúa Nh?t d�p trà'i 
ây, trên dttà'ng dén nhà thà', tôi bi cành sát m�t V\l bát cóc. 

Tôi thttà'ng thâc mâc chuy�n "bát tr9m ngttà'i" có nghia là 
gi, mà trong Kinh Thánh cüng dã dê c�p dôi lán. Và c9ng sàn 
dã d�y chúng tôi. 

Thà'i diêm ây, nhiéu ngttà'i cüng bi bât cóc theo kiêu này. 
MQt chiéc xe cành sát m?t V\l dtrng l�i ngay trttác m�t tôi, bón 
ngttà'i dàn ông phóng ra khoi xe và sân tái dãy tôi lên xe. Tôi 
bi dtta dén mQt nhà ttl, bf bi�t giam à dó hon tám nãm rõng. 

Suót thà'i gian ây, không mqt ai biét fôi sóng chét ra sao. 
Cành sát m?t V\l dã già dç.ng bç.n dóng tu dttQ'c thà ra dén nhà 
thãm hoi và báo cho vq tôi biét hQ dã dtf dám tang ctia tôi. 
Nhà tôi tan nát tâm lóng. 

Hàng ngàn tín hüu tu khâp các Hqi Thánh trong tát cà các 
giáo phái lúc ây déu bi bât nhót. Không chi hàng giáo phãm 
mà các tá dién, các em thiéu niên nam nu, hé ai làm chúng vê 
niém tin ctia minh dêu bi bo tu. 

T�i Rumani, nhà tu ch�t kín ngttà'i, cüng nhtt à nhüng nttác 
c9ng sàn khác, bi tu dóng nghia vái chiu dt1ng s11 tra tân. 

Dôi lúc c11c hinh ây th�t khting khiép. Tôi không muón nói 
· nhiéu dén nhúng gi. minh dã phài trai qua; th�t quá dau dán 

hãi hung. Khi nhác l�i, tôi không tài nào chqp mát dt!Q'c. 
Trong quyên sách "Trong Âm ThaÍn Cúa Chúa" (ln God's 

Underground), tôi có kê l�i .chi tiét nhüng kinh nghi�m à vái 
Chúa dang lúc chiu lao tu. 
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Toàn h(J xia c1inh ciia hà Sahinct Wurmbrand (là nhz7ng nxitài Do Thâi) 

dã chê't trong nhilng trçli tg,p trung CLía Dl1c Quôc: XCI. Suhinu và 
Richard dã C<J di;ic ân mài mr)t dán?, viên Qu&· Xã vào nhà và c.:hinh 
ph1:1c nguài {/V vê cho Dâng Christ. 

"M[j.c su Wurmhrand dánh thÚ'.c Sahina và nôi: 'Có mljt ngtlài á dâ_v mà 
em phdi f!.iJP mçit. Chúng ta tin anh tu dã giê't gia dlnh em, nhung anh ta 
dã ãn nan và gúJ dúy /à anh em cita chúng tu.' Sabina di ra, chuànK tay 
ôm anh ta. rt1i céí hai hdt ddu khóc liên hi>i." 

(Xem "ln God's Underground) 
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Nhl1ng Ira Jâ'n Không Thê
? 

Tà Thành Lõi 
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Mé)t ffilJC su có tên Florescu dã bi tra tán bàng dao và dtli 
sât nung dó. Ông bj dánh rât tàn nhán. Sau dó nhüng con 
chuqt dói âuqc thà vào xà lim cu.a ông qua mqt duàng óng 
lán. MlJc su ây không thê nào ngu âuqc vi phài luôn canh 
chung lü chuc)t kia, chi cán ông thiép di mc)t lát thi chúng 
sê tân công ngay. 

Nguài ta bát ông phài dung suót ngày suót dêm trong 
vàng hai tuán lê. Nht1ng nguài CQng sán muón btí'c h?i dê 
ông phàn bQi các anh em minh, nhung ông kiên quyét 
không chf u. Bén cuói ctlng, hQ dem dúa con trai muà'i bón 
tuói ctia ông vào tu, dtlng roi dánh d?P C?U bé ngay trtrá'c 
mát ông và nói sê tiép llJC dánh cho dén khi IDlJC su chfu 
khai ra nhu'ng gi chúng dang chà' ông nói. Ngttà'i dàn ông 
tQi nghi�p ây gân nhu phát âiên lên truác cành con minh bi 
âánh. 

Ông chju dttng SlJ' dau dá'n ây cho dén lúc hét chju nói, 
âành àa khóc nói vái con trai: "Alexander ai, Cha phài nói 
diéu mà hQ muón thôi! Cha không thê nào chju nói khi 
thây con bj dánh hon nüa!" . 

Nguà'i con trá lài: "Cha ôi, xin âung bát con phài chju 
nôi bãt công là làm àtí'a con cúa mc)t ke phan bQi. Hãy vü'ng 
vàng lên cha! Néu hQ giét con, con se chét vá'i câu nói: 
'Chúa Jêsus và tõ quóc cu.a cr,rr.'" 

Nhü'ng tay c<)ng sán 1iên nói J·üu g, xông vào âánh âtí'a 
tre cho âén khi nó chét mái thôi, máu vãng d:ây trên vách 
xà lim. C�u bé chêt th�t vinh hiên Duc Chúa Trài. Sau khi 
chung kién cành tuqng ây, i !guài anh em yêu dâu ctia 
chúng tôi Florescu không bao già càn nhu truá'c nt1a. 
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Nhüng chiéc càng sât vái dinh bén nhQn à m�t trong 
c:tuqc ctlm vào cõ tay chúng tôi. Không cu d<}ng thi se không 
bi chúng cât thit. Nhung trong xà lim l�nh buót xuong, khi 
chúng tôi bi run lên thi cõ tay l?i c:táy nhüng vét dinh dâm 
xuác. 

Nhüng tín hüu Ca Bóc bi treo nguqc trên dây và dánh · 
cho tr9ng thuong dén nôi thân thê hQ cú lâc lu, dung c:tua 
truác nhüng cú dánh. Có nguài thi bi nhót vào nhà l?nh 
"xà lim dông l?nh." Ó ctó l?nh ctén nói tuyét và bãng phti 
kín bên trong. Tôi ctã bi ném vào dó trong lúc trên nguà'i 
chi có mqt bq ctó. Các bác si ttl se canh chting tqi ph?m qua 
mçt khe hà, néu tháy có biêu hi�n sâp chét cóng, thi ra dáu 
cho lính gác lôi ra ngoài làm âm l?i. Khi dã c:tuqc âm l?i nhu 
binh thll'à'ng, thi ngay l�p túc bi dãy vào c.ái nhà l<:mh ây. 
Làm cho hét l?nh, rói dãy vào, chi vài phút sau thi chét . 
l?nh, l?i lôi ra làm âm l?i - cú lijp di l�p l?i nhu thé! Th�m 
chí c:tén hôm nay, ctôi lúc mÓ' ctfa tti lc;inh ra, tôi ván không 
thê nào chju nõi. 

Nhüng ngttài Ca Dóc chúng tôi thinh thoàng bj bât phài 
dtíng trong nhüng hóm gó hai lán hon nguà'i chúng tôi mçt 
chút thôi. Trong cái hóm này không có chô nhúc nhích. 
Hàng tá ctinh nhqn sâc ctóng vào dày d�c mói m�t. Khi cttíng 
yên thi không sao, nhll'ng chúng tôi bi bât cttíng hàng già' 
bât t�n nên m�t mài, chao ctáo. 

Lúc áy nhüng dinh nhqn dâm thting vào ngttà'i, néu cu 
ctçng hoijc uón vijn ca bâp nào - se dtJ.ng ngay nhüng cây 
dinh khting khiép. 

Nhüng gi c<}ng sàn làm cho Ca Bóc nhân th�t vttqt xa StJ.' 
hiêu biét ctia con ngttà'i. Tôi dã ttrng thây nhüng tên c<}ng 
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sàn dang tra tân các tín dó mà ve m�t chúng lQ rõ S\J' vui 
suáng diên cuóng. HQ gám thét lên: "BQn tao là qui day!" 

C{,ng sàn là m{,t 

thi h.rc thu(,c linh, 

và chi có thi 

tháng du9·c nó 

phài nhà vào thi 

1..,c thu9c linh ló11 

ho11, túc Thánh 

Linh cua l>úc 

Chúa Trõi. 

Chúng ta âánh tr?n chãng 
phài cung thjt và huyét, bên 
là ctlng chú quyén, ctlng thé 
lt1c cúa ma quy. Chúng ta 
thây cQng sàn không phài tti 
con nguà'i mà là tti ma qui 
dén. Dó là mqt thé ll!c thu9c 
linh - mqt thé ll!c cúa ma qui 
- và chi có thê tháng dttQ'c nó 
phài nhà' vào thé llJ'c thu9c 
linh lán hon, túc Thánh Linh 
ctia Dúc Chúa Trà'i. 

Tôi thttà'ng hói nht1ng tên tra tân: "Trong lõng các anh 
không có chút thuong h�i nào sao?" HQ dêu trà là'i bàng câu 
nói cúa Lênin: "Anh không thê làm món trúng chiên mà 
không d?P bê vó trúng" và "Anh không thê chijt cây gô mà 
không bán mành cây ra" Tôi nói l<;1i vái hQ: "Tôi biét dây là 
nhüng câu nói cúa Lênin. Nhttng có mqt sv khác bi�t à chó 
này. Néu b�n ch�t mqt khúc gó nó không càm tháy gi cá. 
Nhttng à dây các anh dang hành h? tra tán thân thê con 
ngttà'i. Mói dõn dánh déu làm dau dá'n và có nht1ng bà m� 
phài khóc." 

Chi vô ích mà thôi. HQ là nht1ng nguà'i duy V?t. D6i vái 
hQ chãng có thú gi tón t�i ngoài ra V?t chát, và con ngttà'i 
trong cái nhin cúa hQ chi là khúc gó, và trúng. Bàng lÓi suy 
nghI ây, hQ chim sâu trong dã man không tttàng tttqng n6i. 
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Slf tàn nhán cua chu nghia VÔ thân 
th�t khó mà tin nói. Khi mQt ngtrÕ'i 
không có niém tin th_trÓ'ng thi�n, ph�t 
ác thi không càn ly do gi dê làm ngtrài. 
Không càn mc}t stf kiém ché khói 
nhüng vtfc sâu cúa diéu ác trong con 
ngtrài áy. 

Thc;kt khó mà 
. �-

tln no1 sy 

tàn nhán 

cua 

chu nghía 

vô thán. 
Nhüng tay tra tân cúa cqng sàn thttàng nói: "Không có 

Dúc Chúa Trài, không có dài sau, không có Stf hinh ph�t kê 
ác. Chúng ta cú vi�c làm nhll'ng gi minh thích." Tôi có lán 
nghe mqt nguà'i tra tãn nói: "Càm cm Trà'i, là Dãng tao 
chãng bao già tin, vi tao dttqc sóng cho dén già' phút náy dê 
lQ hét cái ác trong làng minh. '1 Con ngtrài này lQ rõ Stf tàn 
b?o và tra tân hung tqn không tin. nói trên nhüng ttl nhân 
cúa hán. 

Tôi lay làm tiéc thttang mqt nguài bi cá sâu ãn nhung tôi 
không thê trách mâng gi con cá sáu duqc. Nó không phài là 
mqt hüu thê d?o âúc. Do v�y không có stf trách ph<;1t nào áp 
dQng cho nhüng ngtrà'i CQng sàn âuqc. Chú nghia cqng sàn 
dã húy ho?i y thúc dçio dúc trong hQ. HQ càn tq hào ràng 
trong làng hQ không hé c'ó stf thtrong h?i nüa kia. 

Ttr nhüng con ngttài ây tôi · dã hQc dtrqc bài hQc. Vi hQ 
không âê cho Chúa Jêsus mqt chó nào trong làng hQ, nên 
tôi quyét tâm se không nhttàng mqt chá nào nhó nhãt trong 
làng tôi cho qui Satan. 

Tôi dã làm chúng truá'c Tiêu Ban An Ninh Ouóc Nqi cúa 
Thuqng Vi�n Hoa K y. T<:ü âó tôi dã dién tà nhüng cành kinh 
hoàng, chãng h?n nhtt các tu nhân CO' Dóc bi trói trên cây 
th�p tlf trong bón ngày âêrn. 
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Nhung cây th�p tlf d�t dttá'i nén nhà, 'hàng trãm ttl nhân 
bi buqc phài thoa mãn nhu cáu bài tiét ctla h9 lên m�t và 
trên thân thê nhüng nguà'i dang bj trói trên cây th�p tl]'. Rói 
nhung cây th�p tl}' dó duqc dl]'ng dúng lên và nhung tên 
cqng sàn cuà'i dua nh?o báng: "Nhin Chúa ctl_a chúng mày 
kia! Trông nó th�t là d�p! Nó mang huong thom tuy�t và'i tu 
thiên dàng xuóng dó!" 

Sau khi say máu tra tân diên cuông, b9n chúng bât mqt 

linh ffilJC phài hién té nuá'c · tiêu và phân nguà'i làm Ié 
Thánh Thê cho nhüng tín hüu Ca D6c bàng cách áy .. 
Chuy�n này dã xày ra t?i nhà ttl Pitesti à Rumani. Tôi hoi 
ông linh ffilJC t.;ii sao không thà chét cõn hon làm cái vi�c 
ph.;im thuqng ghê tàm ây? Ông ta trà là'i: "Xin anh dung lên 
án tô"i! Tôi dã chju kh6 cón hon Chúa Jêsus mia!" 

Tát cà nhung miêu tà ctla Thánh Kinh vê dja ngtJc và 
nhung nói dau dá'n rung rqn trong tác phãm Inferno ctla 
Dante cüng không so bi nói vá'i nhúng canh tra tân trong 
nhà tu cqng san. 

f>ây chi là m<}t phán rât nhà nhüng gi xay ra trong m<}t 
ngày ctia nhiéu ngày Chúa Nh?t t.;ii nhà ttl Pitesti. Có biét 
bao chi tiét không thê kê ra hét. duqc. Tôi sq lõng minh 
không chiu nói néu cú kê di kê lq.i nhüng chuy�n dó. Th?t 
quá kinh khting và ghê tàm không thê viét ra duqc. E>ó là 
nhüng gi mà các anh em trong Chúa ctia chúng ta dã và 
dang gánh chju) 

Néu tôi tiép ttJc kê m9i nôi kinh khiép tu nhung tra tân 
ctia cqng sàn và nhüng sl}' hi sinh cúa Ca D6c nhân thi 
không bao già' hét. Ngttà'i ta không nhüng biét dén nhüng 
dàn tra tán, mà cüng biét cà nhúng hành dqng anh hung 
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rn1a. Nhii'ng tâm guong anh düng ctia các Cá' Dóc nhân chju 
cành tu dày dã thúc git)c m�nh me dén nhü'ng anh em càn 
dang duqc tt1 do. Mqt trong nhü'ng vi anh hung dúc tin vI 
d�i là Mvc su Milan Haimovici. 

Các nhà tu âông nghE:t, càn lính gác thi không biét tên 
tu nhân. HQ gQi ra nhung ai bi lãnh án dàn 25 roi vi ph?m 
lu?t nào dó trong tu. Không nhá' hêt có bao nhiêu lân MtJc 
su Haimovici phài chju dàn thay thé cho nhüng b?n tu 
khác. Bâng cách này ông không chi dttqc nhü'ng tu nhân 
kính tr9ng, mà càn khiên nhü'ng tu nhân kính trQng Dáng 
Christ, Dang mà ông dang d�i di�n. 

Mqt trong nhii'ng thành viên Hqi Thánh Thám L�ng ctia 
tôi là mqt cô gái tre. Khi công an khám phá râng cô dã bí 
m�t phân phát sách Phúc Âm và d�y d�o Chúa cho các em 
thiêu nhi thi hQ quyét dinh vây bât cô. Nhtrng dê cuqc vây 
bât càng thóng khõ và dau dá'n hêt cã, nên hQ hoãn l?i vài 
tuán, chÓ' dên ngày cuá'i ctia cô. Ngày cu hành hôn lê, cô, 
gái áy xinh dE:P lqng lây trong áo ctrá'i - dó là ngày vui 
sttá'ng h?nh phúc nhát ctla dài ngttài con gái! Thinh linh 
cánh cÚ'a mÕ' toang và cành sát m�t VtJ �p vào. 

Khi tháy hQ, cô dtra tay ra dê chiu càng. BQn chúng dã 
man tra chiêc càng vào cõ tay cô gái. Cô nhin ngttài yêu 
dáu, hôn anh và nói: "Em càm t�· Tân Lang Thiên Quõc vi 
món nu trang này Ngài dã t�ng em trong ngày cttá'i hôm 
nay. Em càm t� Ngài vi Ngài dã cho em dtrqc chiu khõ vi 
Ngài." 

Cô bi chúng lôi di trong tiêng khóc tiêc thucmg dau xót 
ctia chú rê cung nhung tín húu dlf lê ctrá'i hôm áy. HQ dã 
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biét diéu gi se xãy dén cho nhirng cô gái Ca Dóc tré khi à 
trong tay nhirng tên lính cqng sãn. 

Ngttà'i chóng yêu quy cúa cô vân trung thành chà' dqi vq 
minh. Sau nãm nãm cô dtrqc thà ra - lúc này chi cón là mqt 
phtJ. nu tàn te}., b�nh t�t, trông già han dén 30 nãm. Cô nói 
ràng dó chi là nhirng vi�c t6i thiêu cô có thê làm duqc cho 
Bang Christ cua minh. Nhung Ca B6c nhân tuy�t và'i ây à 
trong Hçi Thánh Thám L�ng. 

Chô'ng Chg i Vdl CU e Hinh Tâ'y Não 

Nguà'i Phuang Tây có le dã ttl'ng nghe vê nhu-ng VlJ. tãy 
não trong chién tranh Triéu Tiên và Vi�t Nam. Bán thân tôi 
cüng kinh nghi�m. bi tãy não. Bó là stf tra tán rung rqn 

nhát. 
Chúng tôi bi bât ngói 17 tiéng dóng hó mói ngày - hàng 

tuán - hàng tháng và hàng nãm phài nghe: 
Cqng sàn là tót! 
Cqng sàn là t6t! 
Cqng sàn là tót! 
Ca Bóc Giáo là ngu d?i! 
Ca B6c Giáo là ngu d?i! 
Ca B6c Giáo là ngu d?i! 
Bo âi! 
Bo di! 

· Báu hàng! 
Có mçt s6 tín huu hoi tôi làm sao dê chóng chQi l<}.i cách 

tãy não nhu thé này. Chi có mqt cách dó là: "Tãy lóng." 
Néu lóng duqc rua sé}.ch bài tinh yêu ctla Chúa Jêsus Christ 
và nê� có tám lóng yêu Chúa thi có thê chõng dã' nõi mQi 
hinh thúc tra tân. 
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Nêu long 
du9ctày 
Sf:ICh boi 

tinh yêu cüa 
l>áng Christ 
thi có thê 
kháng C\f 

Diéu gi mà chàng rª không muón làm 
dói vá'i ngttà'i vq yêu dâu ctia minh? 
Có diéu gi mà ngttà'i m� hién không 
làm dói vá'i dúa con yêu thttong ctia 
minh? Néu b�n yêu Chúa nhtt là Mary, 
ngttà'i dã chãm sóc Hài nhi Jêsus trong 
vàng tay minh, néu b�n yêu Chúa 
Jêsus nhu tinh yêu cúa tân lang và tân 
nttong dành cho nhau, thi b�n có thê 

vói m9i kháng cl)'. l�i và dúng nõi trttác nhung 
tra tán. sl)'. bât bá' nhtt thé này. 

Dúc Chúa Trà'i sê doán xét chúng ta không theo múc dq 
chúng ta chiu d!Jng nhiéu ít, nhtrng Ngài xét doán chúng ta 
·theo múc dQ yêu thtrong cúa chúng ta dành cho Ngài. 
Nhü'ng CO' Dóc nhân vi niém tin phài gánh chiu khõ n�n 
vàn thê hi�n âuqc tinh yêu thuong. Tôi là mqt nhân chúng 
âàm bào ràng hQ vân mqt làng yêu Chúa và yêu nguài. 

Nhüng tra tân tàn nhàn vàn dién ra liên ttJ.c. Cho dén khi 
tôi bât tinh ho�c ngó bq chãng càn có thê khai thác thêm 
dttqc diéu gi, thi hQ kéo tôi vê xà lirn. ó dó tôi nâm sai dài 
bât dqng, mât súc sóng và gán chét, sau dó duqc hói súc 
mqt chút, bQn chúng 19i tiép ttJ.c tra tân tôi. Nhiéu ngttài 
không chju nõi và dã chét à giai do9n này. Nhtrng chãng 
biét vi sao súc khóe tôi luôn trà 19i binh thttàng. 

Trong nhung nãm sau dó, t9i mqt só nhà tu, bQn chúng 
dánh bê 4 dót xucrpg sóng trên lung tôi và nhiéu xuong 
khác trong ca thê. Hàng tá chô trên ngttà'i tôi bi chúng xeo 
thjt. Chúng dót cháy và cât xe mttà'i tám lô trên thân thê 
tôi. 
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Khi tôi và gia dinh dttqc chuqc ra k.hoi Rumani v� dtta 
dén Na Uy, các bác sI t�i Oslo thây tât cà nhung thttcmg tích 
và nhti'ng vét s�o trên hai lá phõi do bi lao phõi, thi hQ 
tuyên bó tôi sóng dén ngày hôm nay là m<}t phép lçt th�t Stf! 
Theo kinh nghi�m y khoa cüa hQ thi tôi dã chét mây nãm 
vé truác rói. Tôi biét chính tôi là mQt phép l�. Dúc Chúa 
Trà'i là Dúc Chúa Trói cúa phép l�. 

Tôi tin Dúc Chúa Trà'i cho phép stf ky di�u này xày ra là 
dê các bçtn có thê nghe duqc tiéng tôi kêu lá'n thay cho Hé)i 
Thánh Thâm Lijng t�i nht.i'ng quóc gia bj bât b6'. Ngài cho 
phép mé)t nguà'i càn sóng sót dê kêu lán tiéng sú di�p cüa 
nhung anh em trung tín dang chju khó. 

Tü Do Mg t Thlil Glan Ngâ n - Rói Lq I BI Bâ t. 
Tính dén nãm 1956, tôi dã bi nhót tu 8 nãm 6 tháng. Bi 

StJ.t cân, mang nhiéu vét s�o trên ngttà'i, bj dánh d�p tàn 
nhân, bi ché nh�o, bo dói, bi dón nén, bi khào cung dén 
nôn mtia, bi de dQa, bi bo quên. Không mé)t két quà nào mà 
nhti'ng ke bât giam tôi tim thây nhà' vào nhti'ng bât b6' trên. 
Do dó, trong Stf thât vQng - và giiía nhiíng phàn dói chuy�n 
bà tu tô i - hQ thà tôi. 

Tôi dttqc phép trÕ' l�i chúc V\l ffilJ.C stt ctla minh chi trong 
mé)t tuân. Tôi dã giàng hai bài. Rói hQ gQi tôi dén và bao 

' ( 

rãng tôi không dUQ'c giang niía, cüng không dttQ'c ho�t dé)ng 
thêm trong linh VtfC tôn giáo niía. Trttá'c dó tôi dã nói gi 
v�y? Tôi có khuyên các tín hiíu ctla minh "kiên nhân, kiên 
nhân và kiên nhân." 

"V�y có nghia anh nói giáo dân ctla anh kiên nhân dê 
chà' My dén cúu hQ chú gi?," viên cành sát quát mâng tôi. 
Tôi cüng dã có nói bánh xe lãn và thà'i thé thay dói. "Anh 
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dang nói vé'i hQ là cqng sàn se không tiép t1;1c cai tri m1a tt! 
HQ hét lên: "Toàn là nhung lài dói trá phàn cách m�ng!" 
Thé là két thúc chúc V1J. công khai ctia tôi. 

Có lê nhà cám quyén nghI ràng tôi se sq ho�c là không 
dám công khai chóng dói hQ, ho�c tiép tl).c vé'i công vi�c 
làm chúng âm thâm. Dó là chó mà hQ sai lám. Mqt cách bí 
m�t và vÓ'i slf ting hQ ctia gia dinh, tôi 1<}.i tiép tl).c công vi�c 
dã làm tnré'c kia. 

Tôi l�i làm chúng cho nhüng nhóm kín giáu ctia các tín 
hti'u trung tín, dén rói di nhu mé)t bóng ma vé'i st1 bào v� 
ctia nhti'ng ngttÕ'i có thê tio c�y. Lán này tôi càn có thêm 
nhüng vét s�o dê chúng thlfc cho bài giáng ctia minh vê 
diéu ác ctia quan diêm vô thân và khuyén khích nhti'ng linh 
hôn dang chao dá@ hãy tio c�y Dúc Chúa Trài và can dám 
lên. 

Tôi dã diéu khiên mé)t m�ng ltté'i âm thâm gôm nhüng 
nhà truyén d�o âm thâm giúp dã nhau truyên bá Phúc Âm 
ngay truá'c mât chính quyén cqng sàn dã bi on thân hlfu 
khiên cho rntl. Hon nua, néu mqt nguài có thê mtl <tén nói 
không tháy bàn tay Dúc Chúa Trài hành dqng, thi châc 
ngttài d"ó cüng không tháy duqc bàn tay ngttài truyén dé)o 
ctia ):)uc Chúa Trài mla. 

· · 

Slf quan tâm không ngá't ctia cành sát dén nhüng ho�t 
dqng và tãm tích ctia tôi rót cuqc dã duqc <tén d"áp. Tôi l�i 
bi phát hi�n và bi nhót ttl. Vi ly do nào dó, lán này hQ 
không bât nhót gia dinh tôi, có lê vi sl).' cbú y công khai ctia 
quán chúng dói vá'i tôi. 
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Tôi dã chju tám nãm ruãi tu dày, chi dôi ba nãm duqc tlf 
do và bây già' l�i bj giam câm trong, thà'i gian nãm nãm ruãi 
mia. 

Lân tu thú hai càn kinh khtlng hcm lân thú nhât. Tôi biét 
rõ minh sê ra thé nào. Thân thê tôi ngày mqt yéu <'.ti, nhung 
chúng tôi quyét djnh ván tiép tt)c công vi�c ctla Hqi Thánh 
Thám l�ng á noi chúng tôi có thê - dó là nhung nhà tu 

A ., cqng san. 

Chú no Tô I Thó a Thuâ n: 

Chúng Tôl Glàng Tln Lành Càn HQ flánh Chúng Tôl 

Giàng d?o cho nhung tu nhân là vi�c bi câm ti�t, cüng nhtt 
t?i các qu6c gia bi bât bá hi�n nay. Ngttà'i ta hiêu ràng bât ky 
ai bi bát quà tang dang giàng dt;10 déu phài chiu mçt tr�n dàn 
thâu .xttong. Mçt s6 trong chúng tôi quyét <1jnh phài trà giá 
cho d�c ân rao giàng Tin Lành, do dó chúng tôi chãp nh�n 
diéu ki�n c�a hQ. Dó là mé)t thoa thu�n: chúng tôi giàng d�o, 
cón hQ dánh chúng tôi. · Chúng tôi vui mung rao giàng càn hQ 
vui mung dánh d�p chúng tôi - thé là mQi ngttà'i cung vui ve. 

Cành tiép theo xày ra nhiéu hon tôi có thê nhá. Mçt anh 
em dang giàng cho nhung tu nhân khác thi bQn lính gâc thinh 
linh xông dén làm anh phài bo ngang mra câu. B9n hQ. kéo anh 
xu6ng lõi di dên "phàng tra tân." Sau tr�n dàn gân'. rthtt bât 
t�n, hQ lôi vê chô cü và né.m anh xuõng sàn - mç�: ·nguà'i <1áy . 
máu, bám tím dang nàm trên nén nhà tu. 

Anh tu ta c6 gttqng d�y trên thân thê bám d�p, ··dau <1ón, 
stra l?i quân áo và nói: "Nào, các anh em, tôi/dang nói dà 
chung ngang chô nào v�y?." Anh l?i tiép ttJ.C bài giàng ctla 
minh! 

Tôi dttQ'c chtrng kién nhtíng diéu th�t d�p <1ê biét bao! 
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Bôi khi nht1ng ngl!ài giáng dó chi là nht1ng nguài tâm 
thuàng, don sa nhung duqc f)úc Thánh Linh cám dç,ng soi dán 
nên hQ giàng mç,t cách dây an. HQ dê tr9n cà tám lóng vào 
nhúng lài nói ra, dê rao giàng duái hoàn cành bj trung phc;tt 
nhu V?Y không phái là mqt chuy�n nhó. Nhüng tên lính canh 
thuàng ctén, lôi nguài giàng ra và ctánh d?P cho ctén chét. 

Trong nhà tu Gherla, mqt nguài Ca Dóc tên Grecu ctã bi xti 
âánh âén chét. B9n hQ âánh Ián cuói cách âó vài tuán, suót 
thài gian ctó anh không bi dánh dón d�p. H9 dú.ng dú.i cui 
ctánh vào lóng bàn chân anh rói ngung, sau vài phút l?i ctánh 
nua, sau vài phút l?i ctánh nüa. Anh cón bi ctánh vào nhúng 
chó kín. Sau ctó bác sI chích cho anh mé)t müi thuóc. Anh hói 
ph\lc và ctuqc cho ãn nht1ng thuc ãn th�t ngon ctê khóe lên, 
rói anh l?i bi dánh, cho dén khi anh th�t st1 chét hãn duái 
cách dánh d?P tu tu, l�p l?i liên t\lc này. 

Nguài düng dâu b9n dánh d�p tra tán này là uy viên Úy 
Ban Trung Uang Báng Cqng Sàn, tên là Reck� 

Suót nhúng lúc ctánh, Reck nói vái Grecu câu nói mà ngl!ài 
cQng sán thuàng nói vái nhúng nguài Ca Dóc: "Mày biét 
chua, Tao là Chúa. Tao nám quyén sinh sát mày. Cón thàng 
dang à thiên dàng không thê giü duqc m�ng sóng cua mày 
dâu. M9i S\! tú.y thuQc à tao. Néu tao muón mày sóng thi sóng, 
mày chét thi bi giét. Tao Jà Chúa mà!" Hân dã nh?o báng Ca 
Dóc nhân nhu thé dó. 

Anh Grecu trong tinh cành kinh khiép này dã trà là'i mqt 

câu rát hay mà sau này tôi ·nghe chính Reck kê l�i. 
Grecu nói: "Anh không biét mqt âiéu sâu xa mà anh vua 

mái nói. Mói áu trú.ng buám déu nàm trong mqt con buám, 
néu nó phát tnln dúng cách. Anh duqc sinh ra không phài dê 
làm nhúng hành dqng tàn b,;w, mqt tên giét nguà'i. Anh dl!Q'c 
t�o dt1ng dê trà nên gióng nhu Dúc Chúa Trà'i, vái slf sóng 
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cu.a Dác Chúa Trài à trong anh. Nhiéu ngtrài dã tt.l'ng là ke bát 
bá nhtt anh v�y - stí dó Phao lô chãng hç1.n - dã nh�n ra rang 
th?t xáu hõ khi nhúng tay vào nhung chuy�n d9c ác hung bçto 
trong khi có thê làm nhúng vi�c t6t hon thé nhiéu. Do v�y, hQ 
trà thành ngtrài duqc mang Slf sóng thiên thuqng. Chúa Jêsus 
tung nói vá'i dân t(>c Do Thái trong thài cu.a Ngài: "Các ngtrai 
là thán." Hãy tin tôi Reck ?, ông th�t Slf duqc sinh ra dê trà 

nên gióng nhu Chúa - có dÚ'c tính cu.a Chúa, chÚ' không mang 
d�c tính cu.a mQt tên tra tân nguài khác." 
Arih dUO'c tao Lúc dó, Reck chãng buôn dê y là'i 

dun di tri nói cu.a n?n nhân, cüng nhu Sau la 
· g 

nguài T?tsa, chãng thêm chú y lài 
nên giông nhu chtíng tuy�t vài cu.a Êtiên sáp bi 
l>úc Chúa Troi, giét ngay trUÓ'C mát minh. Nhtmg 
vói s\( sáng nhung lài này lt;ti tác d9ng trong 

cua Ngài làng Reck. Và sau này Reck hiêu 

il trong anh. 
râng dây chính Jà tiéng gQi thtrc str 
ctla minh. 

M<)t trong bài hQc lá'n rút ra duqc tu nhung tr�n dánh d�p, 
tra tán và sát sinh cu.a c<)ng san: tâm linh Jà chú cúa thi xác. 

Chúng tôi càm nh?n duqc st1 tra tân nhung thuà'ng duà'ng 
nhu nó là mqt diéu gi dó xa và'i và bi cât bà xa khoi tâm 
linh dén nói tan bién mât trong vinh hiên ctla Dáng Christ 
và stf hi�n di�n ctla Ngài trong chúng tôi. 

Dén khi dl!Q'c mqt lát bánh mi và ít súp bân thiu, chúng 
tôi quyét djnh sê trung tín dâng "mqt phân muà'i." Cá dén 
tuân thÚ' mttà'i chúng tôi thâu lát bánh mi dê dem cho 
nhüng anh em yéu súc hon, xem dó nhu là "phân muà'f' 
chúng tôi dâng cho Chúa. 
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Có mqt Ca Dóc nhân bi két án tti hinh, anh duqc phép 
g�p m�t vq Ián cuói. Nhii'ng là'i cuói ctlng anh nói v,;i vq là: 
"Em phài hiêu ràng anh chét nhung vân yêu ��1uang nhii'ng 
nguà'i dã giét anh. HQ không biét minJ, :dm diéu gi và diéu 
cuói ctlng anh xin em áy là em :éíng yêu thuang hQ nua. 
Dung dê làng cay dâng vi �1Q giét nguà'i yêu dâu ctla em. 
Chúng ta se g�p nha11 crong nuác thiên dàng." 

Nhtl'ng là'i này tác d9ng dén viên sI quan cành sát m�t 
VtJ, ngtrà'i chúng k.ién cu9c nói chuy�n gitl'a hai vq chông. 
Sau này, ông kê çho tôi nghe câu chuy�n trên trong tu, vi 
ông cüng dã bj t6ng vào ttl vi cá trà thành Ca B6c nhân. 

Té;ii nhà tu Tirgu-Ocna, có môt tu nhân cón rát tre tên 
Matchevici. Anh bj nhót nãm muà'i tám tuõi. Anh bj lao 
phõi n�ng vi nhii'ng tr�n c'.tàn ác li�t. Bàng cách nào <16 gia 
dinh biét duqc tinh tr�ng súc khàe ctla anh .. nguy kjch, nên 
dã gài mqt trãm chai streptomycin, vái mong uác se làm 
thay dói anh tu chét qua sóng. 

Viên sI quan chính trj nhà tu gQi Matchevici lên, cho anh 
xem cái gói dó rói nói: "Bây là thuóc có thê cúu sóng mày. 
Nhtrng mày không duqc nh�n nhtl'ng gói dó gia dinh gÕ'i 
vào. Cá nhân tao, tao muón giúp mày. Mày càn tre, tao 
không muón mày phài chét trong ttl. Hãy giúp tao dê tao có 
thê giúp mày! Cho tao biét tin túc vê nhtl'ng b�n tu ctla 
mày, nhu v�y tao se có cá thanh minh vái cáp trên là t�i sao 
dua gói dó cho mày." 

Matchevici trá là'i: "Tôi không thích dtrqc càn sóng mà 
thay xáu hõ khi nhin vào guang vi tháy bQ mijt ctla mqt kJ 
phàn bqi. Tôi không thê cháp nh�n mqt diéu ki�n nhu v�y. 
Thà chét càn han." 
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Tên si quan cành sát m�t V1J. bát tay Matchevici và nái: 
"Tao chúc mung mày, tao cüng chãng mong mày trà lài 
kiêu khác dâu. Nht.rng tao muón cá mqt dê nghj khác. Mqt 

só b?n tu ctia mày dã trd' thành ngttà'i ctia chúng tao. Chúng 
dang tá cáo mày. Chúng dang dáng vai hai m�t dáy. T1;1i tao 
chãng tin tttd'ng gi b9n chúng nhttng muón biét chúng 
thành th�t dén dç nào. Dói vái mày, chúng là nhüng tên 
phàn bçi dang h?i mày, báo cáo cho chúng tao nhüng là'i lê, 
vi�c làm cu.a mày. Tao biét mày không muón phàn bçi 
nhüng dóng chi ctla mày. Nht.rng hãy cho t1;1i tao biét thông 
tin vê nhüng tên chóng dói mày thi mày se giü dttqc m?ng 
sóng." 

Matchevici trà là'i ván cttong quyét nhtt lúc dâu: "Tôi là 
mqt môn dó fláng Christ, Ngài d?Y tôi phài yêu thttong 
ngay cà ke thu minh. Ngttà'i ta cá thê cài bây, hãm h?i 
chúng tôi nht.rng chúng tôi không thl Iáy ác trà ác. Tôi 
không thê báo mçt tin nào th�m chí dê chóng hQ. Tôi 
thttong h?i hQ. Tôi câu nguy�n cho hQ. Tôi không muón cá 
bát ky mqt liên h� nào v6'i cçng sàn." 

Matchevici trÕ' vê tu buõi nói chuy�n vá'i tên sI quan 
chính trf và chét trong cung mçt xà lim vái tôi. Tôi tháy 
anh qua dà'i - mà dang tôn cao danh Chúa. Tinh yêu chinh 
ph1;1c dttqc ngay cà khát v9ng sóng ttt nhiên. 

Néu mçt nguà'i nghêo túng mà lçii rât say mê âm nh?c, · 
thi anh ta sê bà ra dén dóng b?c cuói cung dê dttqc nghe 
mçt buôi hàa nh?c. Rói anh se không càn mçt xu dính túi 
nht.rng l?i không tháy tiéc nuói gi cà vi dã dttQ'c nghe nhüng 
bàn nh?c tuy�t và'i. Tôi không thát v9ng gi cà vi dã mát 
nhiéu nãm bj tu dày. Tôi dã dttqc chúng kién nhiéu diéu tót 
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d�p. Chính tôi tung à giüa nhüng con nguài yéu duói tâm 
thuàng trong ttl, nhung tôi l�li có d�c ân duqc giam chung 
vá'i nhüng thánh nhân vi d<;1.i,. nhüng anh htlng duc tin 
ngang hàng vá'i nhüng Ca Dóc nhân cua thé ky dâu tiên. 
HQ vui mung duqc chét cho flang Christ. Ve d�p tâm linh 
cua nhüng thánh nhân dó mãi mãi không bao già' mô tà hét 
duqc. 

fliéu tôi nói dây không hé là phi thuà'ng. Nhüng diéu 
siêu nhiên dã trà thành tl1 nhiên dói vái nhüng Ca Dóc 
nhân cua Hqi Thánh Thám L?ng, là nhüng ngttà'i dã trà lgi 
VÓ'i tinh yêu ban ââu CUa hQ. 

Truá'c khi vào ttl, tôi rât yêu fláng Christ. Bây già' sau khi 
dã tháy Cô Dâu cua fláng Christ (Thân thê thuqc linh cua 
Ngài) trong ttl, tôi có thê nói ràng, tôi yêu Hqi Thánh Thâm 
L�ng cüng bàng tôi yêu chính flang Christ v�y. Tôi âã tháy 
ve d�p, tinh thân hi sinh thuqc linh cua cô dâu áy. 

Chuyç n Gi Bã Xày Ra Vdl VQ Con Tô 1? 

Tôi bi bât khoi vq con tôi mà không biét chuy�n gi xày ra 
cho nàng. Mãi nhiéu nãm sau tôi má'i âttqc biét tin vq tôi 
cüng bi ttl. Trong ttl, nhüng chj em Ca Dóc chfu nhiéu dâng 
cay hon là nam giái. Các cô gái bi nhung tên lính hung ác 
cttã'ng hiép. Slf ché nh�o, cành t\].c tiu, th�t kinh khiép vô 
ctlng. 

Ph\l nu bi bât di lao· dqng khô sai dê xây kênh dào, 
khuân vác và làm vi�c Il?.ng nhqc không kém nam giá'i. Vào 
mtla dông hQ phài xúc dãt. Nhüng cô gái âiém âttqc cu làm 
giám ngijc và tranh nhau tra khào nhüng tín dó trung tín. 

Vq tôi âã phài ãn cà nhu bó dê sóng sót. Nhüng ttl nhân 
bidói phài ãn cá rán và chuqt trong con kênh này. 
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Mqt trong nhung trà vui cúa b9n lính gác vào ngày Chúa 
nh�t là quãng phl) nu xuóng sông Danube rói câu hQ lên, 
dê cttà'i cqt nhgo dtia thân thê ttát süng cúa hQ, cú ném 
xuóng rói lgi câu lên. Vq tôi cüng dã bi ném xuóng sông 
Danube theo cái kiêu này. 

Con trai tôi bi bà lang thang trên dttà'ng phó khi cành sát 
bát cha m� nó di. Mihai thà'i tha áu rát yêu kính Chúa, rát 
quan tâm dén niém tin. Nãm lên chín tuôi, cha m� bj bát, 
C?U bé phài trai qua mQt cuqc khúng hoàng trong nép sóng 
Ca Dóc. Nó cay dâng và nghi ngà' niém tin tôn giáo cúa nó. 
Mihai thttà'ng mang nht1ng nói dau khô mà các tre em khác 
à tuói dó không có. Dó cüng là lúc nó phài nghI cách kiém 
sóng. 

Thài áy, giúp dã' nhüng gia dinh Ca Dóc tu�n d�o thi bi 
xem là mqt tQi ph�m. Hai phtJ. nu giúp Mihai dã bj dánh 
d?P dã man dén nói hQ tàn t?t suót dà'i. MQt phtJ. nu dã liéu 
minh <tem Mihai vào nhà cüng bi két án tám nãm tu giam 
vê tQi giúp dã gia dinh tu nhân. B9n chúng dânh cô gãy hét 
hai hàm rãng và nhiéu xttang bj gãy. Cô áy không bao già' 
có thê làm vi�c binh thttà'ng dttqc nüa và cüng trà thành 
ngttà'i tàn phé suót dà'i. 

11 Mihai, Hãy Tin Chúa Jêsusl" 

Ó tuôi 11, Mihai c1ã bât c1áu kiém sóng nhtt nhüng ngttà'i 
lao dqng binh thttàng. Sti dau khô dã làm nôi can sóng gió 
trong niém tin cúa c�u bé. Sau hai nãm tu ctia Sabina, c�u 
bé dttqc phép g?p m�. Mihai dén rihà tu và tháy m� minh 
dtíng dàng sau nhüng song sât. M� thi da bãn, gáy óm, dôi 
bàn tay chai ctíng, m?c bQ dó tu rách rttá'i. C�u hâu nhtt 
không nhin ra m� cúa minh nua. Là'i dâu tiên m� nói vá'i 
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,C?U là: "Mihai, hãy tin vào Chúa Jêsus nghe con!" BQn lính 
gác cuông nq, lôi bà ra khói Mihai và kéo di. Mihai vua 
khóc vua nhin m� minh bi ngttà'i ta lôi di. 
Niu Dàng Bây cüng chính là giây phút biên 

Christ có thi dói Mihai. C�u biêt râng, nêu Bâng 

d . " . Christ có thê duqc yêu thuong trong 
u9c yeu h · ., h h th,( th' N · · h.!: h.!: · oan can n tt e 1 gai e ac e an 

thuOllg trong 

hoàn cành nhu 

thi thi Ngài 

chác chán là 

là. f)ang Cúu Rói th�t. Sau này· C?U 

nói: "Nêu Ca B6c Giáo không có ly 
lu�n nào khác dê bênh Vt:f.c ngoài ra 
slf vi�c m� tôi tin vào tôn giáo ây, thi 
báy nhiêu cüng e.tu cho tôi rói." E>ó là 

l>âng Cúu Rái ngày Mihai hoàn toàn tiêp nh?n Bâng 
thc;it. Christ. · 

ó tnrà'ng C?U phai tiép ttJ.c chõng chQi dê duqc sõng càn. 
C�u là h9c sinh giói nên phân thtrÔ'ng là mqt chiéc khãn 
quàng dó - biêu tuqng ctia thành viên Bqi Thiéu Niên Tién 
Phong. Con trai tôi nói: "Minh sê không bao già' deo cái 
khãn quàng dó ctia nhúng tên dã bó tu cha m� minh." Vi 
chuy�n dó, C?U bj duôi hQc. Sau khi mát mqt nãm hQc, C?U 
dtrqc trà lc;ti trtrà'ng và giáu StJ.' th?t minh là con ctia mqt tu 
nhân Ca D6c. 

Sau dó, C?U phài viét bài lu?n chóng l�i Kinh Thánh. 
Trong bài này, Mihai viét: "Nhúng 1;p lu;n phàn bác Kinh 
Thánh là rât yéu át và nhúng câu trích dân dê chóng l�i 
Kinh Thánh là không th?t. Châc chân giáo str chua dQc Kinh 
Thánh. Kinh Thánh là mqt cuón sách hài hàa phu hqp vái 
khoa hQc." Lân nua Mihai bj duôi hQc. Lân này C?U phài 
mát hai nãm. 
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Cu6i cung, Mihai cüng duqc vào h9c à chung vi�n. T?i 
dó, nguài ta dc;ty C?U "Thân hQc Mácxít." MQi stf déu giài 
thích dtfa trên nguyên ly cua Các Mác. Trong láp, Mihai 
công khai phàn d6i hQc thuyét này và có mqt só sinh viên 
gia nh�p váí c�u. Két quà là Mihai bi duói h9c và không thê 
hoàn tât các môn thân hQc. 

Lân nQ trong truàng, khi mQt giáo su dang d9c bài dién 
vãn vô thân, con trai tôi gia tay lên và chât vân giáo su rói 
bào ông ta phài chju trách nhi�m vi dã dán bao nhiêu là 
thanh niên di theo con duà'ng sai lâm ctla ông ây. Cà láp 
dtíng vê phía Mihai. Cân phài có mqt nguài nào dó can dàm 
nói ra truác tiên, rói sau dó m9i nguài khác mái dtíng vê 
phía nguà'i ây duqc. 

Bê duqc hQc, c�u phái giãu bi�t stf th�t minh là con cua 
Richard Wurmbrand, mqt !u nhân Ca D6c. Nhung chuy�n 
dó thuàng bj phát hi�n và rói l?i cành quen thu9c tái dién, 
c�u bj g9i lên phàng hi�u truáng và bi duõi h9c. 

Mihai cüng khón khó nhiéu vi dói. Rât nhiéu gia dinh Ca 

Dóc nhân bj giam vào nmc tu à nhüng quóc gia c9ng san 
gán nhu chét dói. Nhung giúp _dã' hQ l?i là vi ph?m pháp 
lu�t. 

Tôi se kê cho các b?n vê mQt gia dinh à trong hoàn cành 
dau thuong mà chính tôi duqc biét. Anh ta phài vào tu vi 
làm vi�c trong Hqi Thánh Thám L�ng. Anh dê l?i chi và sáu 
dtía con. Hai con gái dâu muài chín và muài bày tuõi không 
thê nào kiém duqc vi�c làm. Ó nhüng nuác c9ng sãn, chi 
chính phtl cung câp vi�c làm cho nguài dân, nhung hQ l?i 
không câp vi�c làm cho con cái ctla nhüng Cci Dóc. nhân 
"tQi ph?m" này. 
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Xin dtl'ng doán xét câu chuy�n theo nhü'ng tiêu chuãn 
d�o dúc, nhung xin tiép nh�n nhtíng st.1 thtfc. Hai con gái 
lá'n ctia ngttÕ'i tu�n d?o CCY Dóc này - cüng chính là hai Ca 
Bóc nhân - dã phai làm gái diém dê nuôi sóng cà dàn em 
và ngttài m� b�nh t�t. Dúa con trai mtrÕ'i bón tuõi trong gia 
dinh, khi tháy các chi nó nhtt v�y thi phát diên và phài dtta 
vào b�nh vi�n tâm thân. 

Nhiêu nãm sau dó, ngtrài" cha tu tqi dttqc thà vê, lài cáu 
nguy�n duy nhãt ctia ông là: "Lª-Y Dúc Chúa Trài, xin hãy 
dem con trà lª-i chón ng1Jc tu. Con không thê nào chju nõi 
cành này." Là'i cáu nguy�n ctia anh dttqc nh�m và anh l<)i bi 
nhót vi tQi làm chúng vê· Chúa cho tre em. 

Các con gái cúa anh không cón làm gái mª-i dâm mía khi 
hQ nh�n duqc vi�c làm má'i nhÕ' tuân theo yêu câu ctia cành 
sát m�t vt} - hai cô trà thành nhtíng ngttà'i tó giác. Là con 
gái ctia ngttÕ'i tu�n d?o, hQ <tuqc mQi gia dinh tín hü'u chào 
dón và tôn t!Qng. Các cô lâng nghe và rói báo cáo tát ca 
nhtíng gi minh nghe vá'i cành sát m�t VlJ.. 

Dung chi nói dây là mqt vi�c xáu xa và d"Ôi bª-i - quà 
dúng là v�y - nhung hãy ti/ hói chính biin xem há không 
phái cüng chính vi tqi Jói cúa bfm mà nh(lng thám k_ich Íy 

xáy ra sao, dén nói nhtírig gia dinh Ca Bóc áy dã bj chính 
các b�n là nhtíng ngttài dang tt1 do bó mije hQ cô dan và 
không duqc giúp dã'. 



ChU'àng 3 

7>11fe Cliupe 'Và ])liin(J 'lliúli 

7>i t-àm 'Vi/e 'l�í ])li«lfn(J 'lâ'f · 

Tõng c<}ng tôi dã trai qua 14 nãm tu. Su6t thài gian này tôi 
không hé thây m<}t quyên Kinh Thánh hay bát ky m<}t quyên 
sách nào. Tôi dã quên cách viét chu. Bài vi <'.tói, bi thuóc và vi 
tra tân, tôi dã quên luôn Kinh Thánh. 

Nhung vào cái ngày trõn 14 nãm tu, tu trong quên lãng tôi 
chqt nhá l�i thi m<}t câu Kinh Thánh dã lóe lên trong trí 1ôi: 
"Vây; Giacôp vi Rachên phài giúp vifc trong bày nãm. Nhu'Jig 

bÓ'i yêu nàng nên cai báy nãm bâng chti'ng ctôi ba bila" . 
(Sáng Thé Ky 29:20). 

Ngay sau di�u dó, tôi dU'Q'c phóng thích nhà l�nh tõng ân 
Xá dU'Q'C ban bÓ trong. (tat ntráé tôi, phân lán nhÓ' ành httàng 
du lu�n công chúng tu phía My. 

Tôi l<;1i duqc g�p vq con minh. ·. áy vi · g thúy chà 

(tqi su6t muài bón nãm rõng rã. Chúng tôi li;ti bât dâu cu<}c 
sóng mói trong nghêo -nàn, bài vi nhung ai bj nhót tu (téu bj 
tuác hét mQi thú. 

Nhung linh ffilJC, ffilJC stt (tã duqc thà, nay déu duqc phép 
có nhüng Hçi Thánh nhà. Nguà'i ta giao cho tôi mçt nhà thà' 
nhà t�i Orsova. Ban Tôn Giáo ctia Dang Cçng San bao tôi 
ràng, Hçi Thánh dó có 35 thành viên và cành cáo dung bao 
già' lên dén 36! Tôi cüng dUQ'C bao phai báo cáo cho hQ vê môi 
thành viên trong Hçi Thánh, dóng thà'i không cho thanh niên 
dén. Dây là càch cçng sàn dung nhà thà' nhu mçt "công ClJ"
diéu khiên ctia hQ. 

Tôi biét néu tôi giàng, nhiéu nguà'i sê dén nghe. Do v�y, tôi 
không bao già' bât dâu công vi�c à HQi Thánh Chính Thúc. 
Trái l;;,.i, tôi thi hành chúc V1J à Hçi Thánh Thâm L�ng, chia se 
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m9i ve d�p cung nhllng nguy hiêm gian truân ctia công vi�c 
này. 

Suót nhllng nãm lao tu ctia tôi, Duc Chúa Trài dã hành 
d9ng cách ky di�u. HQi Thánh Thám L�ng không cõn bi lãng 
quên và bi cam doán nhu truác nua. Nhllng Ca Dóc nhân 
nguài My và Ó' nhllng nuác k.hác bât dáu hô trQ' và cáu nguy�n 
cho chúng tôi. 

M(>t chiéu nQ, khi dang nghi ngai t�i nhà ctia mQt anh em 
tín hllu t�i thi trãn, anh này dánh thúc tôi d�y và nói: "Cá 
nguài anh em ngo�i quóc dén thãm!" 

Niê� vui Ô Phuang Tây, cüng cá nhllng anh em 
vân không quên, không rÕ'i bo chúng tôi. 

CUCI tôi là Các anh em dã sâp d�t mQt công tác cuu 
biit duqc trq bí m�t giúp các gia dinh tu�n d�o <1ê 
chúng tôi làrn vai di phán nào nôi dau ctia hQ, dông 

không con thài ârn thám v�n chuyên các vãn phârn ca 

f)Óc và Slf trq giúp vào trong nu6'c chúng 
bi bo quên. tôi. 

Trong m(>t cãn phõng khác, tôi thây cá sáu anh em dã dén 
dây dê làm vi�c này. Sau hôi lâu thãm hoi, hQ nói dã nghe t�i 
dia chi này cá m(>t nguàUung bi 14 nãm lao tu và hQ muón 
g�p nguài dó. Tõi bào hQ, nguài dó chính là tõi. 

HQ nói: "Chúng tôi ctí' tttàng sê g�p m(>t ngttcri u sâu. Ông 
không thê là nguài ây dttQ'c vi trõng ông dây slf vui mung." 
Tôi bao dam VÓ'i hQ ràng tôi là ngttài dã bi tu và niêm vui ctia 
tôi là hQ dã dén vái chúng tôi, chúng tôi không cõn bf lãng 
quên nua. 

Slf trq giúp thttàng xuyên bât dáu <1én vái H(H Thánh Thám 
L�ng. Bàng cách v�n chuyên bí m�t, chúng tôi dã cá Ki�h 
Thánh và nhllng ãn phâm Ccr É>ôc, cüng nhtt quà cuu trq cho 
các gia dinh ctia nhllng nguài tu�n dq.o Ca Bóc. Già dây vái Slf 
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giúp dã cúa hQ, HQi Thánh Thâm U.ng ctia chúng tôi có thê 
hoç1.t d<)ng tót hcm nhiéu. 

Không nhü'ng hQ cho chúng tôi L6'i Chúa, mà chú�g tôi cón 
thây ràng chúng tôi vân cón duqc yêu thucmg. HQ dem dén S\S 
yên úi cho chúng tôi. Suót nhü'ng nãm bi nhói SQ, chúng tôi 
dã phài nghe: "Không ai thucmg tl;li mày nü'a, không ai thucmg 
tl;li mày nü'a, không ai thucmg tl;li mày nü'a." Cõn bây giÕ' 
chúng tôi thay nhü'ng Ca Dóc nhân nguài Anh nguài My dã 
liéu m�ng sóng cúa hQ dê bày to cho thay ràng hQ yêu thtrcmg 
chúng tôi. 

Sau này chúng tôi cüng giúp hQ nhü'ng phuang cách trong 
công tác bí m�t, dê hQ có thê len loi · an toàn vào nhü'ng ngôi 
nhà tín hü'u dang bj canh sát bao vây mà không bi phát hi�n. 
Nhüng Ca Dóc nhân ngtrÕ'i Anh, ngu6'i My không hiêu hêt giá 
trj cúa nhü'ng quyên Kinh Thánh duqc v�n chuyên trái phép 
nhu v�y, vi hQ có quá nhiéu Kinh Thánh dén dói "bai" trong 
dó. Tôi và gia dinh cüng nhtr các ffilJC su và nhü'ng ngtr6'i tu�n 
dç10 t�i các quóc gia khác, không thê nào sóng sót nêu không 
có stf hó trq v�t chat Iân tinh thán cáu thay cúa nhü'ng Ca Dóc 
nhân. 

Tôi làm chung l�i kinh nghi�m cúa riêng tôi vê slf giúp dã 
v�t chat, cung cà slf trq giúp lá'n lao hcm vê tinh thân cho 
chúng tôi tu nhüng phái doàn công tác dijc bi�t, dtrQ'c thành 
l�p trong thé giá'i tlf do nhâm vào ffilJC <'.tích này. Dõi vá'i 
chúng tôi, nhüng anh em này gióng nhu thiên su dtrqc f)uc 
Chúa Trài sai dén v�y! 

· Bài vi công tác dôi má'i cúa HQi Thánh Thâm L�ng, tôi có 
thê bi bât Ián nüa và dang à trong hoàn cành <'.táy nguy hiêm. 
Giüa lúc <'.tó, có hai tô chuc, m<)t là H<)i Truyén giáo Na Uy 
Cho Ngttài Do Thái (Norwegian Mission to the Jew) và HQi 
Liên Hi�p Ca Dóc Do Thái (Hebrew Christian Alliance ), dã 'trà 
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cho chính phu CQilg san só tién 10.000 My kim dê chUQC tôi -
hon gãp nãm lán cái giá phài trà cho mQt tu nhân chính trj. 

Lúc này tôi có thê rà'i khoi Rumani. 

1, 1 Sao Tô I Rõl lo Bâ't Nlldc CO nu Sàn Rumanl? 

Tôi hãn dã không tli k.hoi Rumani, cho du biét bao nguy 
hiêm de d9a, néu nhung lãnh d9-o HQi Thánh Thám L�ng 
k.hông yêu câu tôi dung w hQi này dê ra k.hoi mtác làm "tiéng 
nói" cho Hôi Thânh Thâm L�ng giua thé giái t� do. HQ mong 
muón tôi nói vái các b9-n, nhung tín huu ctia thé giái Phttong 
Tây vê nhu cáu và st1 chiu dt1ng cua hQ.· Tôi du dã dén trà'i tây 
nhung lóng ván ()' l�i VÓ'i hQ. Tôi se không baó giÓ' di khoi 
Rumani néu không hiêu S\! bât bu9c lán lao phài cho các b� 
cung biét vê HQi Thánh Thâm L�ng dê khích 1� nâng dã hQ. 
Dây là stí' m9-ng ctla tôi. 

Tntác khi rà'i Rumani, hai Ián canh sát m�t vtJ. gQi tôi lên. 
HQ bào râng tién chuôc tôi, hQ dã nh�n rói. (Rumani bán công 
dân ctla h9 dê lây tién, bÕ'i nhung khtlng hoàng kinh té mà 
cong sàn gây ra trên dát nttá'c áy.) 

HQ bao tôi: "Hãy di dén Phttong Tây tha hÔ mà giàng vê 
Chúa nhtt mày muón, nhttng chá có dt}.ng dén tt}.i tao! Chá _nói 
mQt là'i nào chóng 19-i tt}.i tao day! Tt}.i tao thãng thân nói cho 
mày biét chúng tao dã có ké ho9-ch cho mày néu mày nói 
nhung gi dã xày ra t9-i dây. Trttác tiên, vái 1000 My kim, tt}.i 
tao có thê thuê m9t thâng du dãng khtl' mày, hoijc bát cóc 

. mày." 
. .(Tô.Üttâ�--tti.iif:�i nhót chung xà lim vái m9t vi giám mt}.c 

_:Chfnh Thón(ç;ráo, Vasile Leul, ông bj chúng bât cóc tu Áo rói 
dàn âén· Rümani. Tát cà móng tay ông âêu bi ngttà'i ta lóc ra 
hét :T-ôí.p.1ng Õ' vá'i nhung ngtrà'i tu Berlin dén. Ngtrà'i Rumani 
tªi Pti,áp, Y cüng bi bât cóc vê nhót t9-i dây.) 
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Sau han mttài b6n nãm 
trong các nhà tti C9ng Sàn 
t�i Rumani, ffil}.C stt 
Richard Wurmbrand étã làm 
rát nhiéu Ca Bóc nhân t�i 
phttang Tây kinh ng�c tntác 
biêu hi�n vê làng yêu tht!O'ng 
và tha thtí' vô <1iêu ki�n ... 
Ghét tQi cua ngtrài C<)ng Sàn, 
nhttng yêu thttcmg ho

.-

' 
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HQ càn nói thêm: "TtJi tao cüng có thê tiêu di�t mày vê 
m�t dª"o dúc bâng câu chuy�n bja d�t git1a mày vá'i mqt cô 
gái, trqm câp ho�c tqi Iôi thà'i trai tré cua mày. Nguà'i 
Phuong Tây - nhát Ià máy thâng My - rát dê bi lua!" 

De dQa xong, hQ cho phép tôi dén Phuong Tây và tin 
tuÕ'ng tuy�t dói vào nht1ng Iân nhói SQ tôi nhu v;y. Tª"i 
Phuong Tây, có nhiêu nguà'i dã trai qua nht1ng chuy�n 
gióng nhu tôi, nhung hQ nín l�ng. Có nguà'i l�i cón tôn cao 
cqng san sau khi bi cqng san dánh d�p tra tán. Cqng sàn rát 
an tâm râng tô i cüng se nín l�ng. 

Thé là vào 12.1965, tôi và gia dinh rài khoi dãt Illl'Ó'C 
Rumani. 

Vi�c cuói cung tôi làm truá'c khi lên duà'ng là dén bên 
phân mq cua viên d<iti tá dã ra l�nh bât gh1 và ra l�nh tra 
tán tôi suót nhiéu nãm. Tôi d�t mqt cành hoa lên ngôi mq 

áy. Bâng vi�c làm này, tôi dâng dà'i minh dê dem niém vui 
cua Dáng Christ mà chính minh dã có ctén cho nht1ng nguà'i 
cqng sàn mà tâm linh hQ luôn tróng vâng. 

Tôi cãm ghét ché dq cqng san nhung yêu thuong con 
nguà'i cqng sàn. Tôi ghét tqi lói nhung yêu tqi nhân. Tôi 
yêu thuong nhung ngUà'i :cqng sàn t�n dáy lóng. 

Cqng sàn có thê giét Ca Dóc nhân nhung không giét 
duqc tinh yêu ctla nhung nguà'i Ca Dóc dành cho ngay cã 
nht1ng nguà'i dã giét hQ. Tôi không hé có chút cay dâng hay 
cãm thtl dói vái nhung nguà'i cqng sàn hay nhung nguà'i dã 
tra tán tôi. 
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' < 
Ân bdn ddu cua ,tác phtim "Chju Khô

? 

Vt Dâng Christ." Ca 
Dôc nhân Tây Phuang nghe râí ít vJ nhiing gia dinh dang 
chju kh6 tçli nhiing quô<: gia phu tu. Râ't nhiiu H(>i Thánh tçzi 
Tây PhuOnf!, tà chói in nhiing thông tin nhu th{ 
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Chtu Khd Vz FJâng Christ dã duç,c djch sang hcm 70 
thú tiêng, mQt sô' trong dó dUÇIC tntng bày trên dây. 



Chllo'ng 4 

C/,L.�Í, '7;!,Jn(J e, H(J Sán 

?,Jn(J 'linli 4}�u Ctia 7>ân(J Cli,ist. 

Nguà'i Do Thái có m9t hu�én tho9-i râng khi tô tiên hQ <1uqc 
cúu khoi Ai C�p và quân Êdíptô bi chim trong Biên f)o thi các 
thiên sú cung tham gia hát bài ca khài hoàn vá'i nguà'i 
�saraên. f)úc Chúa Trà'i phán cung các thiên sú: "Ngttà'i Do 
Thái là con nguà'i nên có thê- vui mung vê S\l' giài ctí'u dành 
cho hQ. Nhung càn các nguoi, Ta mong moi các nguoi hiêu 
nhiéu hon chtí'. Nguà'i Êdíptô không phài là t�o v�t Ta d\l'ng 
nên sao? Ta há không thtrong chúng sao? Làm sao các ngtroi có 

. thê hiêu duqc S\l' tiéc thuong ctla Ta dành cho s6 ph�n bi thàm 
ctla hQ?" 

Giôsuê 5: 13 có chép: "Xày khi Giôsuê dêÍ1 gâ'n Giêricô, 
nglfâc mát lên mà nhin, ben thây mqt nglfài dtJng câ'm glfdm 
trâ'n dô7 di�n cüng minh. Giôsuê di l:;ii nglfài và nói râng: Nglfdi 
/à nglfài cua chúng ta hay /à nglfài cua ke thü nghích chúng 

ta?" 
Nêu ngtrà'i mà Giôsuê dã g�p chi Íà m<)t con ngtrà'i binh 

thtrà'ng, câu trà lài sê là "Ta là ngtrài ctla phe ngtroi" ho�c "Ta 
là ngt1ài ctla phe nghich nguoi," ho�c "Ta là ngtrà'i trung l�p." 
Bây chi là nhúng là'i dáp tu phía con nguà'i mà thôi. Nhung 
Báng mà Giôsuê g�p dó, dl!Q'c Búc Chúa Trà'i sai dên cho nên 
khi nghe hói m<)t câu nhu v�y, Ngài ctua ra m<)t câu trà là'i 
ngoài mong <1Q'i và khó hiêu: "Kh�.ig." "Không" à dây có 
nghia là gi? 

f)ang ây étén tu ffiQt noi mà çác huu thê không tlng hQ 
cüng không ch6ng l�i, nhung nai áy mQi ngtrà'i và mQi v�t déu 
<1t1qc càm thông, duqc nhin xem bài s\f thttong xót và nhon 
tu, và <1t1qc yêu vá'i tinh yêu nóng cháy. 
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Trên binh di�n con ngttài, phài hoàn toàn chóng l�i chti 
nghia c9ng sán. Trên binh di�n này, chúng ta cüng phái chÓng 
19-i nh11ng ngttài c9ng sân mia, vi hQ là nh11ng ngttÕ'i tlng hQ ly 
tttàng tàn b�o, dã man này. 

Nhttng Ca f>Óc nhân không chi là nh11ng con ngttài dan 
thuán; hQ là con cái f>tí'c Chúa Trài, duqc dt! phân trong bàn 
tánh thiêng liêng ctla Ngài. Do dó, nh11ng tra tân dã chf u trong 
các nhà tu c(mg sàn không làm tôi cãm ghét con nguà'i c9ng 
sân. HQ cüng là loài thQ té;lo ctia Btí'c Chúa Trài. Làm sao tôi 
ghét duqc hQ? Nhttng tôi cüng không tài nào làm b�n vá'i hQ 
duqc. Tinh bé;ln huu có nghia là m9t tâm hôn trong hai Iông 
ngtJ'.c. Tôi không dóng mQt tâm hón vái c9ng sàn. HQ ghét 

Chúa, cõn tôi l�i yêu Ngài. 
Nêu ai hoi tôi: "Anh bênh VtJc nguà'i c9ng sàn hay chóng 

h9?" Câu trà là'i ctia tôi hãn se phú'c t9-p. C9ng sàn là m9t 
trong nh11ng mói nguy lá'n nhát cho nhân 109-i. Tôi chóng c9ng 
dên cung và muón chiên dáu vá'i nó chÔ dên khi nó st)p dó 
hoàn toàn. 

Nhttng phán tâm linh, tôi dã duqc à trong thiên dàng vinh 
hiên vá'i Chúa Jêsus. f>ttQ'c à trong noi ctla chu "Không" mà 
t9-i dó, m�c cho dã ph9-m bao nhiêu tQi ác, nhung nguài cc}ng 
sàn vàn duqc càm thông và duqc yêu thuong, t9-i noi dó có các 
thiên stí' giúp dã m9i nguà'i dé;lt dên ffi\lC dích cao nhât ctla dà'i 
sóng con ngttâi là trà nên gióng nhtt Bâng Christ. 

Vi v�y, mt)c dích ctla tôi là rao truyên Phúc Âm cho ngttài 
cc}ng sàn, nói cho hQ biêt vê Dang Christ, là Dtí'c Chúa Trài 
ctla tôi và là Dâng yêu nguài cçng sân. Chính Chúa dã tung 
phán ràng, Ngài yêu m9i nguài và thà dê chín mttoi chín con 
chiên công binh à dó, rói tim cho dttQ'c mc}t con l�c mát dem 
vê chuóng. Các stí' dó và nhung giáo stt lán _ctla Ca Dóc Giáo 
cüng dã d9-y vé tinh yêu phô thông này trong danh Ngài. 
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Thánh Macary dã nói: "Néu mqt ngttà'i hét lóng yêu thttong 
tât cà mçi ngtrà'i tha thiét nhung chi nói vê· m(>t nguài mà 
minh không thê yêu thttong dttQ'c thôi, thi ngttà'i nói câu này 
không cón là mqt Ca Dóc nhân nua, bói vi tinh yêu cúa anh ta 
không phài bao góm tát cà." 

Thánh Augustine d�y: "Néu cá nhân lo�i công binh hét rói 
mà chi càn l�i m9t tQi nhân, thi Dáng Christ cüng se dén dê 
chiu dóng mQt th�p tt1 giá ay vi tQi nhân kia. Ngài rát mt1c yêu 
thttang moi ffiQt con ngUà'i." 

Slf d�y dó ctia Ca f)Óc rát rõ ràng. NgUà'i c9ng sàn là con 
ngUÕ'i và Chúa thttang yêu hQ. Moi ngUài có tâm tinh cúa 
Dáng Christ cüng yêu hQ nhtt Ngài dã yêu V?Y· Chúng ta yêu 
tQi nhân mije dtl chúng ta ghét tQi Iói. 

Chúng ta biét vê tinh yêu cúa Dáng Christ dói vái ngUài 
c9ng sàn qua tinh yêu cúa chúng ta <1Ói vái hQ. 

Nguoi cqng sàn 

là con nguõi và 

Chúa thuo11g yêu 

hq. Mái nguõi có 

tâm tinh cua 

l>áng Christ 

cúng yêu h9 nhu 

Tôi dã tttng thay nhung Ca 
Dóc nhân trong các nhà tu 
c9ng sàn phài deo xiêng xích 
n�ng dén 24kg trên dôi chân 
hQ, bi tra tân bâng nhung k�p 
ltra nung do, bi tQng bao nhiêu 
là muóng dáy muói vào cô 
hQng rói cu dê yên nhu v�y 
không · cho uóng nuóc, bi bà 
dói, bi dánh d�p, chju rét buót 
- mà ván sót sâng cáu nguy�n Hgài dã yêu v(ly., 

cho nhung ngUài cQng sàn. 
Dây là tinh thucm.g mà con ngttài không thê ly giài duqc! 

Dáy chính là tinh yêu cúa Dang Christ, là tinh yêu dã dõ ra 
trong làng chúng ta. 
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Sau. dó, nht1ng nguài dã tra tân chúng tôi cüng bi bà ttl. 
Dtrái chê dQ c9ng sán, ngtrài cqng sàn và th�m chí nht1ng lãnh 
d�o cqng sàn cüng bi bà ttl thtrà'ng xuyên y nhtr nht1ng dói thtl 
cúa hQ v�y. Lúc ãy ngtrà'i bj tra tân và ngtrà'i tra tãn à chung 
mqt xà lim. Trong khi nht1ng ngtrà'i không có Chúa bqc lQ st1 
cãm phàn dói vái nht1ng ke diéu tra minh trtrác Ida, thi nht1ng 
Ca Dóc nhân l�i bênh V\1C hQ, th�m chí phài m�o hiêm chju 
dón thay và bi tó cáo là thông dông vái cc)ng sàn. 

Tôi dã tung chung kiên nhung anh em Ca Dóc nhtrà'ng 
miéng bánh mi cuói ctlng ctlà minh ( chúng tôi chi dtrQ'c phát 
mói tuân m9t miéng bánh mi) và thuóc mà có thê cúu sóng 
chính hQ cho mQt ngtrài c9ng sàn · dã tra tãn minh trtrác kia 
bây_ già' dang bj b�nh, là ngtrà'i già dây cüng là b� dông ttl vái 
minh. 

Bây là nht1ng lài cuói ctlng cúa luliu Maniu, ct1u Thti tteáng 

Rumani, cüng là mqt Ca Dóc nhân, dã chét trong ttl: "Nêu 
cqng sàn bj I;t dó à dãt mrác chúng. ta, thi nghía V\l thánh 
nhât ctia mói Ca Dóc nhân là di vào m<;>i neo dtràng và liêu 
m�ng sóng minh bênh V\1C cho nhung ngteài cqng sàn thoát 
khoi e� gi� du công bàng ctia nhung doàn dân dông mà hQ 
dã tung âp búc." 

Trong nhung ngày dâu tiên sau khi tôi dUQ'c bién dói, tôi có 
cam giâc nhu minh không thê nào sóng thêm · dUQ'c nua. Bt16'c . 
di trên dt1àng phó mà tôi cam tháy thân minh nhuc nhói dau 
dán cho mói mqt ngteài nam ngttài nu di ngáng qua. Duàng 
nhu có mçt .qiüi dao cu thâu vào tim tôi, câu hoi cu thiêu dót 
tâm can tôi là li�u hQ có duqc cti'u không. Néu mqt ngteài 
trong hqi chúng ph�m tqi, tôi có thê khóc hàng già' vi ngÚài 
ây. Lóng khao khát st1 cuu rói cho mQi linh hón l�c mât vân 
ctt day dttt lóng tôi và nht1ng ngttà'i cqng san cüng không bi 
lo�i tru khài dó. 
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Khi làm chúng tnrá'c 

Ouóc Hqi Hoa Ky, 

ffilJC stt Wurmbrand 

clã cÕ'i áo sOini ra, cho 

tháy nhung vét s�o cúa 

SlJ' bát bá'. Nhà thông 

th9-o nhiéu ngôn ngu, 

ông trích dàn nhung 

l6'i dói trá vê Hqi Thánh 

in trên báo chí Nga Sô. 
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Longkhao 
khát S\r CÚU. rÔi 

Trong lúc bi giam hãm cô 
don, chúng tôi không cón dtrqc 
cáu nguy�n nhu truá'c nua. 
Chúng tôi dói không tuàng cho m9i linh hàn 

tuqng nôi, bi nhói thuóc cho 
ctén khi hành dçng nhtt nhung 
ke ngu si, khÕ' d�i. Ai náy déu 
gáy yéu nhu nhung bç xuang 
cách trí. Bài Câu Nguy�n 
Chüng là quá dài, chúng tôi 
không thê nào dtl súc t�p trung 
dê CÍQC hêt <Ít!Q'C. 

l9c mát ván cú 
day dút long tôi 

và nhú'bg nguoi 
" , -cqng san cung 

không bi lo9i tru 

khoidó 

Là'i cáu nguy�n duy nhát ctla tôi l�.p° di l�p l�i chi máy chu: 
"L�y Jêsus, con yêu Ngài." Và rói vào mçt ngày vinh hiên, tôi 
có câu trá là'i tu Chúa Jêsus: "Con yêu Ta? Già' thi Ta se cho 
con tháy Ta yêu con là duà'ng nào." 

L�p túc tôi tháy có mçt ngQn Ida trong lóng minh, dót cháy 
tôi nhu vâng hào quang ctla m�t trà'i. Các môn cíÓ trên duàng 
vê Emmaút dã nói ràng, hQ �áy lóng nhu thiêu nhu dôt khi 
Chúa Jêsus nói chuy�n cung hQ. Vá'i tôi cüng giõng nhu v�y. 

Tôi biét tinh yêu ctla Báng dã phó mé;lng sóng Ngài trên cây 
th�p tlf vi hét thày chúng ta. Tinh yêu nhu thé không thê lo�i 
tru nguà'i c9ng sàn ra duqc, bát châp tQi Iói hQ có ghê gá'm 
dén dâu di nua. 

Nguà'i cçng sàn dã và vân dang gây ra bao nói kinh hoàng, 
nhung "ái tinh m�nh nhu si/ chêt, lóng ghen hung d[J nhu âm 
phú ... Nuâc nhiê'u không tUâi tát dU(Jc tlnh yêu, các sông châng 
nh�n chim nó dU(Jc" (Nhã Ca 8:6,7). Nhu mó mà cttang quyét 
nh�n hét tát cà - nguà'i giàu cü.ng nhu ke nghêo, già cüng nh� 
tre, mQi chtlng t9c, mçi quóc gia, mQi quan ni�m chínlflli 
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thánh nhân hay t(li ph?m - thê nào, thi tinh yêu cüng bao góm 
_ h�t tát cà thê áy. Tinh yêu cua Dâng Christ là tinh yêu dành 

tât cà mQi ngll'ài dén vái Ngài, kê cà ngll'ài c(lng sàn. 
, M(lt ml:lc str bi dánh cho nhtl' dàn rói quãng vào xà lim cua 

tôi. Ông ây d& sóng dà chét, máu chày dáy dám dia trên m�t 
và trên ngtrài. Chúng tôi lau chui cho ông. Nhting tu nhân 
khác thi nguyén rúa chtii bái bQn c<}ng sàn. Ông théu thàó 
kêu lên: "Làm cm dtl'ng chtii hQ nua! Xin giti yên l�ng! Tôi 
muón câu nguy�n cho hQ." 

Làm Sao Chúnu Tôl Có Thê. Vul Muno Buvc · Ngay Cà Trono Ili 
Khi nhin l�i muài bón nãm giam cám, dôi khi dó cüng là 

m<)t thài gian rãt sung suáng. Nhting tu nhân khác và th�m 
chí nhting lính gác cüng thtràng rat ng?C nhiên t?i sao CO' f)Óc 
nhân có thê hç1.nh phúc dén thé trtrác nhting hoàn cành hãi 
hung nhât. Không thê câm chúng tôi ca hát, m�c du chúng tôi 
bi dánh vi hát. Tôi tu&ng tuqng dén nhting chú chim san ca 
cüng sê hót cho du biét ràng hót xong se bi giét vi tiéng hót. 
Ca f)Óc nhân trong tu cüng âã nhày múa vui mtl'ng. Làm sao 
chúng tôi có thê vui s11áng dén nhtr v�y trong mQt hoàn cành 
dau thtrang nhu thé? 

Trong tu, tôi thuàng nhá l?i lài Chúa phán vái môn dó 
Ngài: "PhLlâc cho mát nào thây âLlçJc âiê'u các nguai thây" 
(Luca 10:23). Các môn dó vua mái trà vê sau chuyén di 
Palestine, no'i dó hQ tháy nhiéu cành hãi hung. Palestine là 
mQt quóc gia bi áp buc, dâu dâu cüng déu cá nhting mành dài 
bât h�nh ctla mQt dân tQc bi áp b.uc. Các môn dó dã g�p c1au 
óm, djch l�, dói và <tau buón. HQ vào nhà cúa nhü'ng nguài ái 
quóc dã bi bât bo tu, dê l?i dàng sau minh cha m�, vq con 
thân yêu dang �óc cho hQ. Dáy không phài là mQt thé giái tót 
d�p dê nhin vào c16. 
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"Là thành viên dã thoát dU(Jc và sông sót ciia HQi Thánh Thóm ú;'íng, tôi 
dã dem dên cho quy vj m9t thông di�p. m9t liJi kêu nài, liJi thinh cdu tà 
nhilng anh em tôi dã bj di lq.i. Tôi dã ki cho quy vj tính câp bách cúa vifc 
dem Dâng Christ dên cho thê' giái cqng sàn và nhiéu quôc gia phu tu 
khác. Tôi dã kl cho quy vj tính câíJ bách cua vi?c giúp dã gia dtnh cua 
nhilng nguiJi twjn dçw Ca Dô'c. " 
T(Jn d�ng mqi ca hqi, m�c sli Wurmbrand dã lên tiêng tq.i rát nhiiu nhilng 
cuqc nhóm hqp tôn giáo và chính trj, thúc gi�c Tây Phuang ditng làm nga 
nhilng anh em "nguiJi nhà trong dác tin" (Galati 6: 10). 

�?pf,�ál� 
" 
i 

J.;,, 
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Chúa Jêsus ván nói: "PhUâc cho mát nào thây dU(Jc diê'u câc 

ngUcJi thây." Dó là vi hQ không chi nhin thây Stf chju khô 
nhung nhin thây Dãng Cuu Thé. Lán <tâu tiên mç,t vài con sâu 
xãu xí - nht1ng con nhç,ng bó vào trong lá - <tã hiêu duqc râng 
sau stf hi�n ht1u khón khô này sê dén mqt con bué1m xinh <t�p 
muôn màu rtfc rã, có thê bay và'n trên nhung bông hoa. Dây 
cüng là niém h�nh phúc ctia chúng tôi nua. 

Chung quanh tôi là "nhung ông Gióp" - có nguà'i cón thê 
thàm hon Gióp nua. Nhung tôi biét két CtJC câu chuy�n ctia 
Gióp, thé nào ông �Y duqc l�i gâp hai nhung gi dã có truóc 
kia. Chung quanh tôi là nhung nguà'i nhu tên ãn mày Laxara, 
<tói rách và minh dáy nhung ghe. Nhung tôi biét các thiên su 
sé dem µhung nguà'i này vào lóng Ápraham. 

Tôi <tã nhin hQ nhu hQ se có trong tuong lai. Tôi nhin thây 
trong nht1ng nguài tu�n <1é;l.O bãn thiu, rách ruái, yéu âuói gân 
bên tôi là vi thánh <tó dç,i mão triéu vinh hiên cu.a ngày mai. 

Nhung khi nhin nht1ng con nguà'i 
nhu thé này - không phai hQ trong 
hi�n té;l.i nhung là trong tuong lai -
thi tôi cüng có thê thay trong nhung 
ngttà'i tra tân bât bó chúng tôi mqt 
Saula ngttà'i T�tsa, mqt vi su ctó 
Phaolô tttong lai. Và có mqt só 
ngttà'i (tã ctôi thay nhtt v�y. Nhiéu s1 
quan cành sát m�t VtJ mà chúng tôi 
dã làm chung nay trà thành nhung 
Ca Dóc nhân và sau dó hQ cüng vui 
ve chju tu (tày, vi (tã tim (tUQ'C E>ãng 
Christ ctia chúng tôi. 

Chính 

· boi S\I' 

�· 
bátb� 

mà 

chúng tôi 

hqc biit 

yêuthucmg 

h9. 
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Kl tü khi dll(JC phóng thích, mlf,c su Wurmhrand clã làm cliln giâ t{J,i 
hàng ngàn hu6'i nhóm và hQi dóng cíía H(Ji Thánh. Giu cltnh ciía Hqi 
Ti;'ng Nói Ngirc'!i Tugn Dçw hifn clang du,;c phr'fi h(JJJ th/Jng qua chính 
hl)i lnternational Christian Associution. M(Jt tronx nhílng budi h9p cua 
han ddu hành ddu tiên clt1Ç1c dãng duái dây. 



CHIU KHÓ VI DÃNG CH�IST 91 

M?c du ·bi dánh d�p, gióng nhtr Phaolô, chúng tôi thây 
trong·nhüng nguà'i cai tu có thê có nhüng ngtrà'i gióng anh cai 
tu à thánh phó Philíp, là nguà'i dã hoán cài. Chúng tôi ma ttác 

hQ SÓ'ffi hoi câu: "Chúng tôi phai làm gi dê dU'.Q'C CÚ'U rói?" 
Ó trong nhüng con nguà'i dã ché nh?o nhüng Ca Dóc nhân 

bi bu<)c �h�t vào cây th�p tt1 và bi bôi phân, chúng tôi cüng 
nhin thây duqc dám dông t?i Gôgôtha, là nhü'ng nguà'i ngay 
sau dó, l?i dâm ngttc kêu vang trong nói sq hãi vi dã ph?m t<)i. 

Chính trong tu mà chúng tôi thay hy VQng CÚ'U rói cho 
nhü'ng nguà'i c<)ng sàn. Cüng t�i dó mà chúng tôi phát triên y 
thuc trách nhi�m dói vái hQ. Chính nhà' bf hQ bát bá mà 
chúng tôi h9c biét yêu thuang hQ. 

Phán lá'n ngt.rà'i thân trong gia dinh tôi déu bi giét. Nhtlng 
ngzrài giêt hç; dã dzrçrc dem vê' cho Chúa chính t{li trong cãn 

nhà chúng tôi: Bó cüng chính là no'i thích hqp nhât. Do v�y 
chính trong nhüng nhà tu c<)ng sàn mà chúng tôi này sinh y 
tuàng vê m<)t tõ chuc Truyén Giáo CO' Dóc cho nguà'i cçmg 
sán. 

Duc Chúa Trà'i nhin st1 vi�c khác han cách chúng ta nhin, 
cüng nhu chúng ta nhin khác han cách nhin ctla con kién v�y. 
Tll' cách nhin cúa con nguà'i, nhü'ng nguà'i bi trói ch�t vào cây 
th�p tt1 rói bi trát phân là m<)t diéu si nhl).c khtlng khiép. 
Nhí.rng Kinh Thánh gQi st1 khõ nhl).c ctla nhü'ng nguài tu�n 
dç.o là "nhü'ng st1 hoç.n nç.n nh�." 

Ó tu muà'i bón nãm là m<)t thà'i gian dài âÓi vá'i chúng tôi. 
Thánh Kinh g9i dó là "eh! /à t�m thài," và cho chúng ta biét 
ràng nhüng âiéu này "se sanh ra Sl/ vinh hiln cao tr9ng âài 

âài, VÔ /Uçing VÔ biên" (II Côrinhtô 4: 17). 
Diéu này khién chúng ta có quyén cho ràng nhü'ng t<)i ác 

tày dinh ctia c9ng sán, mà dói vá'i chúng ta là nhü'ng diéu 
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không thê bào chüa duqc, thi trong mât Dtíc Chúa Trài chúng 
l;;ti nh� hon so·vá'i trong mât chúng ta. St! b;;to nguqc ctla hQ dã 
tôn t�i gán mçt thé ky, mà có thê tntác mât f)úc Chúa Trài -
là dang mà ngàn nãm nhtt mçt ngày - dó chi là mçt thoáng 
chóc lám dttà'ng l�c lÓi. HQ ván có khà nãng duqc ctíu. 

Công thiên dàng không bao già dóng l�i trttá'c m�t ngttài 
cçng sàn. Ánh sáng cüng không bi d�p tât truác m�t hQ. HQ có 
thê ãn nãn nhtt bao nhiêu ngttà'i khác. Và chúng ta có trách 
nhi�m kêu gQi hQ ãn nãn. 

Chi có tinh yêu mái thay ttõi duqc con ngttà'i c9ng sàn và 
nhtJng ke khung bÓ (mQt tinh yêu phài khác hãn S\! thoa hi�p 
vái nhüng triét ly phi Cct Dóc, mçt tinh yêu d"ang duqc rát 
nhiéu lãnh d�o Hçi Thánh tht!c hành.) Thu ghét làm cho mu 
quáng. Hitler là mçt ngttài chóng c(}ng nhung l�i là con ngt!ài 
dây thu ghét. Do dó, thay vi chién tháng cçng sàn, ông ta l�i 
tiép tay cho hQ chiém m(}t phân ba thé giái. 

Chúng tôi lây tinh yêu thttctng l�p ké ho�ch truyén giáo cho 
nhüng nguài c9ng sàn dang bi tu. Cüng ttl' dó chúng tôi nghí 
dén trttác tiên là nhüng lãnh d�o cqng sàn. ' 

MQt só giám dóc hQi truyên giáo dttàng nhu ít nghiên ctíu 
vê lich sü H(}i Thánh. Nttác Na Uy duqc chinh ph1:1c v� cho 
Dâng Christ bàng cách nào? Bâng cách chinh pht;1c vuã Olaf. 
Nttá'c Nga lúc d"âu có Tin Lành khi vua Vladimir duqc chinh 
pht;1c vê cho Dáng Christ. Nttác Hungary cüng duqc chinh 
pht;1c bàng cách chinh pht;1c vua St. Stephen vê cho Chúa. Vá'i 
dât nuá'c Balan cüng tuong tt.1 nhu v�y. T;;ti Phi Châu, tu 
trl!Õ'ng các bQ l�c tin Chúa trttá'c, rói cá bç l�c ây cung tin 
theo. Chúng tôi dã thiét l�p nhüng h(}i truyén giáo cho nhüng 
con ngttài binh thttàng, là ngttà'i rát có thê sê trà thành nhüng 
Ca Dóc nhân tót nhung l�i có ít ành httÕ'ng và không thê thay 
dói tinh thé. 
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Ké <tén chúng tôi cüng phài chinh ph1J.C cho bàng dttQ'c 
nhüng nhà cám quyén, nhúng nhà lãnh d�o chính trj, kinh té, 
khoa hQc, ngh� thu�t. HQ uón nân tâm hÓn ctla nhân lot;ii. 
Chinh phijc dttqc hQ, b�n se chinh ph1J.c dttQ'c nhúng ngttà'i 
dang à dttái Stf lãnh dc;to và ành httàng ctla hQ. 

Tu quan diêm truyén giáo, chti nghia cé)ng sàn cá mé)t lQ'i 
thé hon hãn nht1ng h� thóng xã hQi khác vi h� thóng này t�p 
quyén nhiéu hon. Néu Tõng thóng My theo d;;to MQt-môn, thi 
nttá'c My sé không vi <!ó mà trà thành nttá'c theo d;;to MQt
môn. Nhung néu nhúng lãnh dc;to cqng sàn tr& l?i cung C<1 
Dóc Giáo, cá lé hQ sé dem Dáng Christ dén cho toàn lãnh thõ 
ctia hQ. Tác d<)ng ctia nhúng nhà lãnh d?O náy là rát lá'n. 

Nhúng ngttà'i này cá th� hoán cai không? Dtiang nhiên cá, 
bài lê hQ cüng là nhúng con ngttà'i bat h?nh, bát an nhu 
nhúng n�n nhân ctla hQ. Hâu hét nhung ngttài <tung ctâu 
chính quyên cé)ng sàn Nga déu két thúc cué)c dà'i trong tu, 
ho�c bj dóng chí dóng dé)i bân chét. Ó Trung quóc cüng V?Y· 

Ngay cà nhúng bé) trttàng BQ NQi VtJ nhtt lagoda, Yezhov, 
Beria, dttàng nhtt nâm trong tay dáy quyén ltfc, cüng dã két 
thúc không hon gi nhà phàn cách m�ng cuói cung: vá'i m<)t 
viên d?n vào dâu. Nhiéu nãm trttá'c, Shelepin, B(> Truàng N<)i 
V1J." Liên Xô và Rankovic, B(> Truàng Nqi V1J. Nam Tu, d�u bi 
vut bó nhu nht1ng mành gie rách bân thíu. 

Là m Sao Có Thê� Tâ'n Cô nu Chu Nghia Cg ng Sàn Vê M, t ThUQ e 
Llnh? 

Ché dQ c(>ng
º

sàn không làm cho bat ky ai hi;lnh phúc dU'.Q'C, 
ngay cà nhüng ke dâu ca trlJ.c lqi tu nó. Th?m chí hQ cõn run 
sq không biét dêm nào xe cành sát sé dén bât hQ di vi dttàng 
lói âàng l;;ti thay dõi. Tôi âã tung dích thân biét m<)t só lãnh 
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dç.o c9ng sàn. HQ là nhü'ng con ngttà'i n�ng triu lo âu, mà chi 
có Chúa Jêsus mói là °f)áng dem dén SlJ' yên nghi cho hQ. 

Chinh phtJC nhü'ng lãnh dé.W c9ng sàn vê cho Dáng Christ 
CÓ thê dÓng nghía CÚ'U thé giói này khoi tham hQa huy di�t h�t 
nhân, .cuu nhân lo?i khoi n�n dói vi ngãn sách hQ dã chi dung 
quá nhiéu cho nhü'ng loç.i vü khí dát tiên. Chinh phtJc dttqc 
lãnh d?o c9ng sàn cüng có nghia là chám dut cãng thãng quóc 
té. Chinh phtJC lãnh â?o c9ng sàn có nghla là Dâng Christ 
dttqc rao truyén kháp noi và thiên su trên trà'i se vui mirng vô 
hé;tn. 

d nhiéu cánh dóng truyén giáo mà các giáo sl dang g�p lao 
khõ, chãng h?n New Guinea ho?c Madagasca, cüng có thê làni 
néu chinh phtJC dttQ'c nhúng · Iãnh d?O c9ng s,àn, bài vi diêu 
này se dem l?i cho Ca Dóc Giáo m9t d9ng lt1c hoàn toàn mói. 

Bàn thân tôi dã dtta dât nhiêu Nhííng nguoi 
ngtrà'i cQng sàn vê vá'i Dâng Christ. 
Thà'i trai tráng, tôi là mQt ngttà'i vô 
thán hiéu chién. Nhüng ngtrà'i vô 

· thán CQilg san khi dã hoán cai thi yêu 
mén Chúa vô cung, bÕ'i vi hQ dã 
phc}.m tçi quá nhiéu. 

Trong mói công tác truyén giáo cân 
có suy nghi mang tính chién ltrQ'c. Ttl' 
quan diêm vê Stf cúu rói, mQi linh 
hón déu binh dãng, nhung ttl' quan 
diêm chién luqc truyén giáo, các linh 
hón không ngang bàng nhtt nhau 
<Ít!Q'C. 

c9ng sàn 

và vô thàn 

khidã 

hoán cài 

thi yêu min 

Chúavô 

cimg. boi vi 

h9dá 

phq:m t(»i quá 

nhiiu. 
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Vcíi nhüng vêí s�o do bi tra tân trên '-A: trên htng và ng�(C, m�IC.: su 
Wurmbrand cám thông Slf chju khrl ciía râ't nhiiu Ca Dôc nhân tçú Châu 
Phi trong c(Jn bdt bcí. Gia dinh các hifp h9i Nhang NguiJi Tu(Jn Dqo dã 
goi Slf tr(/ giúp dén Châu Phi kl tu th4p niên 1960. 
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Rát quan tr9ng dê chinh phvc mqt con nguà'i mà nguà'i 
dó có ánh httÓ'ng rqng, có khá nãng thu phvc hàng ngàn 
ngttà'i khác, hon là nói vá'i mqt ngttà'i man rq giüa dám rtl'ng 
r�m dê báo dám stt ctíu rói chicho mqt minh anh ta. 

Vi v�y, Chúa Jêsus không két thúc chtíc vv Ngài trên dât 
t�i nhüng làng m�c bé nhó nào dó nhung t�i thành phó 
Jerusalem, trung tâm dáu não thuqc linh ctla toàn thé giá'i. 
Cüng vi ly do dó mà Phaolô có gâng rãt nhiéu dê di lên 
thành La Mã. 

Thánh Kinh chép dóng dõi nguài·nü se giày d;;ip dâu con 
rân (Sáng thé ky 3: 15). Chúng ta cu vào bl)ng nó, nên chi 
khién cho nó cttài mà thôi. 

Ngày nay, con rân áy ván tiép tl)c bó qua Trung Ouóc, 
Bâc Triéu Tiên, Vi�t Nam, Lào. Có nhüng quóc gia t�i 
Trung Bông không có mqt nhà thà Tin Lành nào dttqc phép 
dtíng lên. Tinh tr�ng ctla nhüng dát nttác bi trj nhtt v�y 
phài dttqc nhüng lãnh d9o giáo hqi, nhüng giám dóc truyén 
giáo cüng nhtt hét thày nhüng tôi con Chúa biét suy nghI 
dêu phài liên llJC lên tiéng. 

Chúng ta nên chãm dút công vi�c mang tính thông l�. 
Nhtt có chép: "fJáng rua thay /à ke làm VÍ?C f){!c Giêhôva 

cách . dô1 trá" (Giêrêmi 48: 1 O}. Hqi Thánh phài tién hành 
mqt cuqc tãn công thuqc linh trt1c di�n vào nhii'ng b�c cám 
quyên cúa quóc gia bi cám d9o Chúa. Chién tranh chi có 
thê thâng nhà tán công chú không thê nhà phõng thú, 
chién lttQ'c. 

Thi Thiên 107: 16 chép Búc Chúa Trài phá cua dóng, và 
gãy các song sât. Búc Màn Sât là vi�c nhà dói vá'i Ngài. 
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HQi Thánh dâu tiên · làm vi�c âm thâm và ngoài vàng pháp 
lu�t nhttng dã dâc tháng khài hoàn. · Chúng ta phài hoc lçli 
gttcmg dó. dê làm vi�c theo cung éách ttte1ng tt1. . · 

. Cho · dén ky nguyen ctla c9ng .sãn tôi mái hiéti · tçli sao nhiéÚ 
ngtrài trong thài · Tân Vác lç1i dttqc g9i 'bà.ng bi�t danh nhtt: 
Simêôn g<;>i là Nigiê, Giãng g<;>i là Mãe, v. v._..Chúng tôi cüng 
dang dtlng nh11ng bí danh trong công vi�c ctla chúng tôi t�i các 
quóc gia bi cãm dçio. 

Trttá'c kia, tôi không hiêu tçii sao Chúa Jêsus muón có mqt 

bua ãn tói cuói cung dttqc sâp d�t cãn th�n1 thi Ngài không 
cho dja chi dê hai môn dó dén, nhtrng lçli nói: "Hãy vào thành 

sê g�p mqt ngl/ài xách và nilâc" (Mác 14:13). Bây già tôi dã 
hiªu. Chúng tfü cüng dtlng nht1'ng rn�t hi�u tttong tt! dê nh� 
ra nhau trong công vi�c à HQi Thánh Thám L�ng. 

Néu chúng ta cháp nh�n làm vi�c nhtt thé này ·- trà I�i vá'i 
phuong pháp cua HOi Thánh dâu tiên - chúng ta có thê làm 
· vi�c cách hi�u qtià cho- Báng Christ t�i nhung nttá'c dang ttórig' 
cua. 

Nhttng kht tôi _g�p mqt só lãnh dçlO Hqi Thánh Phuang Tây, 
thay vi có tinh yéti <1Ói vá'i con ngtrài cqng sàn - là tinh yêu 
mà trttác <lây lâu ât <tã -dãn <tén sti tô chtí'c công tác truy�n· 

.�. giáo trong .nhü'ng nuác .cqng sán - thi tôi lçli nh�n ra chính. 
·sách ,ctla hQ à bên phía .ctia nhlhig ngUài cqng sàn. Tôi. không. 
tim tbáy duqc Iõng câm thông ctla ngttài Sam.a.ti nhân làp.h ttói 
vái- nht1ng,Iinh hôn l�c m..át ctia ilhà Các Mác. 

Mqt nguài không th�t" S\f tiri nhung .gl.Ji�t kê tr�ng ban tín 
<1iéu ctla anh ta, nhttng cbf th\lC Sij' tin vào nhii'ng t1iêu mà anh 
ta sân sàng chét cho <tiéu .ãy. 
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Nht1ng ngttÕ'i Ca Dóc ctia Hqi Thánh Thám L�ng dã chung 
minh ctuqc râng hç sân sàng chét vi niém tin ctla minh. Mçlilg 
luái truyén giáo quóc té ctia chúng tôi hôm nay vân tiép ttJ,c 
công vi�c âm thâm t�i nht1ng quõc gia bj câm d�o mà diéu dó 
ctóng nghía vái bj tu dày, tra tãn, và cá cái chét néu bi bát t�i 
mqt nuác nhu thé. Tôi tin vào nht1ng diêu tôi nói trong quyên 
sách này. 

Tôi có quyén hoi: "Li�u nht1ng nhà lãnh d�o HQi Thánh 
My, là nhung nguà'i két thân vái chu nghía cqng san, có sán 
sàng chét vi niêm tin ctia minh không? Ai ngãn hç bà nht1ng 
ctja vi cao trong HQi Thánh Phttong Tây dê trà thành nh11ng 
mt.Jc su chính thuc t�i vung E>ông Âu, dê hQl> tác t�i dó - ngay 
t�i l�p tuc - vái cqng sàn?" 

Bâng chttng ctia mQt ctttc tin nhtt thé vân chtta duqc biêu 
hi�n bài mqt lãnh dª-o nào ctia Hqi Thánh Phuong Tây. 

Là'i nói ctia con ngttÕ'i xuãt phát tu nhu câu ctia con ngttÕ'i 
· dê hiêu biét và bày to càm xúc vái nhau. Nhttng không có 

ngôn ngt1 nào ctia loài ngttÕ'i có thê diên tà mQt cách dây dti le 
mâu nhi�m ctia Dttc Chúa Trài và nhüng dinh cao ctia CUQC 
sóng tâm linh. 

TUo'Ilg llf, không có lài lê nào ctia con ngttài mô tà hét 
duqc nhung vt1c sâu st1 tàn ác ctia ma qui. Bª-n có thê dtlng lài 
nói dê. dién tà càm nh� ctia mQt ngttài sâp bj quãng vào là 
hia hlf c duái thài quõc xã, ho�c ctia nguài chung kién con 
minh bi ném vào là hia ht1c? 

Vi v�y, cüng vô ích khi c6 gâng miêu tà nhüng Ca D6ç 
nhân phài chiu và ván càn chju dt1ng st1 bât bá duái ché d(> 
c9ng sàn. 

Tôi dã à chung tti vói Lucretiu Patrascanu, ngttà'i dã dem 
chtl nghia cqng sàn lên thóng trj mrác Rumani. Các dóng 
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chí ban thuàng ông bàng cách bât bo tu. Dâu cón sâng suót 
. . nhung hQ vân cho ông vào b�nh vi�n tâm thán· r, chung vái 

. nhung ngitài <tiên, cho <té� khi ông, trà thành ngtrài diên 
luôn .. 

Vái Anna Pauker, ctfu Tôn� _Bí Thu Nhà �uác, bQ c.µng 
<tór xti tuang tlf. Nl)qn·g Ca 'E>óc nhân thttàng bj _ dói xd 

' 
. . . . . . 

. 
: 

. . . 

giông nhu v�y .. HQ bi tra tân b,àng dí di�n và buqc .phài in�c 
á? di�n. vào nguài. ... 

Thé giái phái kinh hoà�g vi nhti'ng gl xáy ra trên dttàng 
. phó Trung úuôc. Trong cái nhin ·c�a- mQi ngtrõi, H6egfürth· 

dã .gieo râc s.11 kinh hoàng .. Rói hãy hinh dung ch�y�n gi xày 
ra cho nhti'ng Ca D6c nhân trong các nhà tu Tmng·Hoa, i1di 
không ai có thê nhin thây! 

Tôi dã nghe ràng, khi mqt nhà yãn Ca D6c TI'Ullg Ho& 
nõi tiéng và nhü'ng tín huu khô�g chfu chói bo dtíc tin ho 
thi nhung ke giam dã cât tai, cât luãi và ch�t chân hQ .. f)ên 
hôm nay vân cón nhü'ng Cà Dóc nhân bi nhót trong câc nh() 
tu Trung Ouóc. 

·.Cuán sách 

· này du�c vi�t 

rakhông 

phàibàng 

m\fc, mà 

bàngmáu 

ciia nhüng 

trái tim dang 

ruóm·máu. 

Nhtrng diéu t� h�i nhát CQng sàn. 
làm chtra phài là tra tãn giét h�i thân. 
thê con nguài mà lã hQ tuy�t VQng 
xuyên t�c tu tudng ctla con ngttà.i, 
dáu <1Qc giá'i tré và tré em. HQ d�t 
nguà'i ctla hQ vào Vi tií lãnh, <1�0 
trong các HQi Thánh dê lãnh d�o Ca 
D6c nhân và tiêu di�t câc HQi · 
Thánh. HQ d�y giái tre dtl'ng tin vào 
Dtíc Chúa Trài, vào Dáng Christ 
.runrng phài ·ghét nht1ng câi tên áy. 
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Làm sao chúng ta diên tà hét duqc thàm cành ctia nht1ng 
ngucri tu�n ��o, là nht1'ng nguà'i trá vê vái gia dinh sau 
nhiéu nãm tháng tti dày dã bj con cái hQ khinh mi�t, vi 
trong khi dó, con cái hQ dã trÓ' thành nht1ng con nguà'i vô 
thân hiéu chién. 

Cuôn sách này duqc viét ra không phài bàng mt1c, mà 
bàng máu ctia nht1ng trái tim dang ruám máu. 

Trong sách Daniên có ba bc;tn tre bi qu�ng vào lõ lua ht1c 
nhung khi duqc dem ra khoi no'i áy thi không mày may có 
mtii lÚ'a trên quân áo hQ thê nào, thi nht1ng Ca Dóc nhân 
dã tung bi quãng vào nhà tti cQng sàn cüng không có chút 
cay dâng nào dôi vái ngttà'i CQng sàn thê áy. 

MQt bông hoa, néu b�n chà dq.p duái chân thi nó se dáp 
lq.i bq.n bàng mtii httang. Nht1ng Ca Dôc nhân cüng nhtt 
v�v, bj nht1ng nguà'i CQng sán hành hq., nhung ván dáp lq.i 
nht1ng ngttà'i tra tân minh bâng tinh thuong. Chúng tôi dã 
dem duqc nhiéu cai tti dén vái Chúa. Chúng tôi thày déu 
nung náu mong ttá"c: dem dén cho nht1ng nguà'i nguà'i CQng 
sàn bât bá' chúng tôi diéu tôt nhát mà chúng tôi có - là StJ' 
cuu rói trong Duc Chúa Jêsus Christ chúng ta. 

Tôi không có d�c ân nhtt các anh em cting duc tin vá"i tôi 
là dttqc chét cái chét ctia nguà'i tu�n dc)o nai lao tu. Tôi 
dttqc thà ra và có- thê rà'i khoi Rumani dê dén phttong trà'i 
tây. 

Tq.i Phuong Tây, tôi tháy các nhà lãnh dé;lo Hqi Thánh có 
tinh càm trái ngttqc vái tinh càm dang nôi trqi trong Hqi 
Thánh Thâm L�ng Ó' dâng sau nhüpg Búc Màn Tre và Btk 
Màn Sât trttá"c kia. 
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Nhiéu Ca E>óc nhân Phuang Tây 
không có chút tinh thuang nào 
dành cho nh11ng dân tQc bj cám 
d�o Chúa. Bâng chúng là hQ chãng 
làm gi cho công tác cúu rôi linh 
hón nh11ng dân tQc kia cà. HQ có 
nhiéu hQi truyén giáo dê thuyét 
phlJ.c tín hiru cu.a giáo phái này 
buác sang mQt giáo phái khác. 
Nhung rát nhiêu nguài không hê 
có stí' m�rig nào cho nhung nuác bi 
trj, vi tuyên bÓ râng mqt công tác 
nhu thé là "chóng l�i pháp lu�t" ! 

Hhung rát 

nhiiu nguài 

không hi có· sú 

m9ng nào cho 

nhÜl1g nu�c bi 

tri, vi tuyên bá 

ràng mqt công 

tác nhu thi là 

"cháng ltp 

pháp lu�t"! 

HQ không thuong xót nhirng con nguà'i kia. Nêu yêu, hQ 
hãn dã tht1c hi�n tu lâu công cuqc truyén giáo trông có ve 
nhu không thê tht1c hi�n duqc, gióng nhu William Carey 
yêu dân tqc An E>Q, và Hudson Taylor yêu nguài Trung Hoa 
âã l�p ra nhúng CUQC truyén giáo riêng cu.a hQ. 

Nhung âiéu dó ván chua ctu bài hQ không yêu mén 
npung con nguài trong các quóc gia .. bi trj và chãng làm gi 
dê ctem nhung con nguài này ctén vái Chúa. 

Bài lóng tt1 �ãn, thà a, âôi lúc hành âqng nhu ke tóng 
ph�m, mqt só lãnh d�o Hqi Thânh Phuang Tây cón làm cho 
nhüng ke vô tín càng vô tín m�nh me han. 

HQ giúp nguài cqng sàn tràn lãn vào giáo hqi Phuang Tây 
và giành quyén lãnh ct�o Hqi Thánh toàn thé giái. HQ giúp 
làm cho Ca E>óc nhân ván không biét gi vê hiêm hça cu.a· 
chu nghia cqng sàn. 
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Bdi không yêu thucmg- ngtrài cqng sàn và nguài tª-i các 
mtác bicai tri và chãng làm gi dê dua hQ dén vái Chúa (láy 
câi c6' không duqc phép làm ·nhu v�y, cú nhtt thê nhung tín 
htlu ctâq Uên- dã xin phép ctla Nero dl truyên bá Phúc Âm 
v�y) nên nhung lãnh dª-o giáo hqi Phttcmg Tây cüng không 

_ y-êu thuong chinh bây chiên ctla hQ, néu hQ -không cho 
phép cbiên tham gia vàp tr�n chién thuqc linh toàn câu 
n�y .. 

lil lfc ltc• SI li li Phdl là 
. ' 

. 1 

Trong nht1ng thé ky �iu tiên, J.:a E>óc Giáo httng" thinh 
tii Bâc Phi .. Tll" dó ·.xu,t hien - Thánh Augustine, Thánh 
Cyprian, Thánh Athan�ius, và Tertullian. Nhiíng Ccr Bóc 

' nbân tfi 'Me· Phi quên hing chi mqt nhi�m vv thôi: dem 
ngtt�f Hdi .Ciáo trd' l�i ctlng E>áng .Christ. 
: _ Két quà-'là Hôi Giáo tràn chiém Bác Phi và tri�t tiêu Ca_ 
E>óc Giáo suóf'b�o thé ky. Cho dén hôm nay, Bâc Phi vàn 
thuq.c v� Hôi Giáo và nhung nhà truyén giáo Ca E>óc gQi hQ 
là "khÓi các dân tqc chóng Phúc Âm." Chúng ta nên hQC 
hoi tu ljch sd! 

Ó thài Cai Chánh, nhü'ng mói quan tâm tôn giáo · ctia 
· Huss, Luther và Cajvin trung hqp vái nhü'ng mói quan· tâm 
ctia cáé dân tqc Châu Âu nhâin lo�i bo ách ctia Giâo Hoàng, 
mà báy giÕ' là mqt thé lt1c kinh té chính tri d�i kháng. Hi�n 
nay cüng v�y, mói quan, tâm ctia HQi Thânh Thâm L�ng 
J)hâm truyén bá Phúc Âm cho nhüng ché dq dqc tài và eh.o 
Il9-Il nhân ctla ché dq dó da trung hqp vái mói quan tâm 
sóng cón ctla mQi dân tqc tt1 do dê muón tiép tljc duqc. sóng 
trong tt1 do. 
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Trong han 70 nãm, Kinh Thánh là phi pháp và các vãn phâ'm Ca Dôc 
khác dã bj câm tç.i Liên Xô và các nhilng CQn8 sàn khác. Râ't nhiiu Co 
Dóc nhân quay sang in các sách Tin Lành và nhdu tài liçu khác trong 
hang d9ng và duái các tdng hdm có các lô'i vào bí mq,t. Công vi?c nhu thê' . 
ngày nay vãri dang tiêp diln tr.;Li Trung Quôé: (hinh duái). Trung Dông và 
các quôc gia bi câín khác. 
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Nhiéu b�o chúa dã có vü khí hé;lt nhân; tán công hQ vê m�t 
quân str thi sê bât dáu ngay mQt thê chiên mái vái hàng trãm 
tri�u n�n nhân ngã xuóng. Nhiéu nhà lãnh dé;lO Phttang Tây C'.tã ·. 
bi tây não, và th�m chí càn không muón l�t C'.tô nhü'ng nhà cai 
tri nhtt thé. HQ ctã nói quá thttÕilg xuyên nht:t v�y rói. 

HQ muón râng n�n nghi�n ma túy, du C'.tãng, b�nh ung thtt 
và lao phõi sê bién mát chu không phái h� thóng gian ác nhtt 
chu nghía. cqng sàn, là thu cõn có nhiêu n9n nhân han tát cà 
nhü'ng t� n?n kia cqng l?i. 

·, Ilya Ehrenburg, mqt nhà vãn Xô Viét dã nói, néu cà ctà'i 
Stalin chãng làm gi ngoài vi�c viét tên nhüng n?n nhân vô tqi 
ctla minh, thi châc ông cüng không sông dtl dê viét cho xong. 

Khrushchev (tã nói t�i D�i HQi Lán Thli' Hai Mttoi cu.,. dàng 
C9ng San: "Stalin C'.tã thanh toán hàng ngàn ngttai <.:Qng sàn 

v..châri th�tv� vô tQi... Trong mQt trãm ba mttoi chín thành viên 
và li'ng cu viên cúa Úy Ban Trung Vcmg duqc bâu ch9n t?i D?i 
HQi Lán Thli' Muà'i Bày, có chín mttai tám ngttà'i, tli'c là 70%, 
vê sau déu bi bát và xtr bán." 

Thé thi hãy nghí xem Stalin dã làm gi ctói vái nhüng Ca 
Dóc nhân! Khrushchev doçin tuy�t vá'i Stalín, nhl1ng tiép ttJC 
làm y nhtt v�y. Tu nãm 1959, phân mia só nhà thà té_ii Liên Xô 
cõn lé.ii cüng bi dóng cua nót. 

Tçii Trung Ouóc, làn sóng bé_io ngttqc gia tãng cõn tói t� hcm 
cà thà'i .cua Stalin, sinh hoçlt công khai ctla Hqi Thânh hoàn 
&>àn bi chám dut. Té.ii Nga và Rumani, có nhi�u VlJ bât giam 
mái. (Sau .s11 SlJP dó cua chu nghía cqng sàn tçli Liên Xô, chính 
quyén âã · t\1 thú nh�n vê nhüng cuqc bât giam hàng loé_it Ca 
f)Óc nhân t?i Liên Xô.) 

Bàng st1 khung bó và lua dói, trong nhüng quóc gia vái hcm 
mqt ti dân này, toàn bQ m9t thé M tte dttqc trttàng dttãng 
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trong lõng cãm thú mQi thú' thuqc vê Phtrong Tây, d�c bi�t là 
Ca Bóc Giáo. 

Không phài là mqt cành bât binh thu'àng · tç1.i Liên Xô, khi 
thây nhüng quan chúc chính quyén dja phtrong, dúng truá'c 
cua nhà thà dê theo dõi các em thiéu nhi vi các em di nhà 
thà, hQ dánh và lôi các em ra ngoài. Nhüng· ngtrà'i tiêu di�t 
ttrong lai ctla CO' Bóc Giáo Tây Phtrong dã du'Q'c chãm sóc có 
h� thÓng và cãn th�n biét du'à'ng nào! 

Chi có mQt sue mçlnh có thê thay dói nhúng chính phtl ác. 
Bó cüng chính là stí'c mç1.nh dã giúp nhúng nhà mtá'c CO' Bóc 
thay thé chá ctla E>é quóc La Mã ngoç1.i dçlO, súc mç1.nh dã bién 
nhúng ngtrà'i Teutons và Vikings hung tqn thành nhúng CO' 
Bóc nhân, súc mçlnh dã l�t dó Tóa Án Df Giáo khát máu. 

Súc mçlnh này là quyén nãng Phúc Âm, dtrQ'c dç1.i di�n bài 
Hqi Thánh Th�m L�ng dang ho�t dqng t�i kháp các quôc gia bi 
cám dç1.o. 

Duy tri và giúp cho Hqi Thánh này mç1.nh mê không chi là 
vãn dê hi�p m9t vái các anh em dang chju hoç1.n nç1.n ctla 
chúng ta. E>ó cõn là S\J.' sóng chét ctla dãt nu'ác các bç1.n, ctla 
HQi Thánh các bç1.n. Duy tri H9i Thánh này không chi là mói 
quan tâm ctla nhúng CO' Bóc nhân dtrqc tlf do, nhtrng càn phài 

, là chính sách ctia nhúng chính phu t\l' do núa. 
HQi Thánh Thám L�ng dã dem dtrqc nhúng nhà câm quyén 

c9ng sàn tra lçli cung Chúa. Gheorghiu Dej, Thti Ttráng 
Rumani, khi chét dã trá lç1.i cung Chúa sau khi xtrng tQi minh 
và thay dói cu9c sóng tQi Iôi ctia ông. Tç1.i nhiéu ntré'c cãm dç1.o, 
có nhúng thành viên chính phti là ngtrà'i Ca Bóc âm thâm. 
Diéu này có thê lan tràn. 

Rói chúng ta cüng có thê trông chà' mçt thay âói th�t slf 
trong chính sách cai trj ctla mçt só chính phtl - không phài 
thay dói nhtr thay dói cu.a Tito và Gomulka, vi sau dó lç1.i cüng 
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là ché dq dQc tài y nhtr v�y ctla mQt dàng vô thân tàn b�o -
nhtrng mQt Stf xoay chuyên htráng vê vái Ca D6c Giâo và ttf 
do. . / 

11, n Bano Có Nhünu Cd HQ I Phl Thuilnu 

Nhti'ng nguài tin vào ché dQ cQng sán, là nhung nguài 
thuà'ng cüng rát thành tâm trong niêm tin ctla minh cüng 

· gióng nhu nhü'ng Ccr Dóc nhân thành tâm vâi niêm tin .ca • 
Dóc v�y, dang trái qua mQt khtlng hoâng lán. HQ th�t Slf tin 
. ràng chtl nghía cQng sàn sê tc;to ra mqt tinh anh em giüa. các. 
dân tqc. Già' thi hQ tháy râng nhtlng nuác CQng sán dã .S\IP 
dõ, chãng h9.-n slf tan rã ctla các nu6'c khÓi Dông Âu. 

HQ dã th�t lõng tin chú nghia cqng sán sê t�o ra mqt 

thiên duàng trên dát, trái ngUqc vái thú mà hQ gQi là thiên 
dàng hoang tttd'ng à trên trài. Và già dây dóng bào ctia hQ 
bi dói, buqc phái nh�p bqt mi tu các nuác tu bán. 

Trtràng hqp nt;1.n dói tt;1.i Bâc Triéu Tiên cüng thé. Dttqc xem 
nhu mqt trong nhúng qu6c gia cô l�p nhát trên füé giái, Bác 
Triéu Tiên dang dúng bên bà Vtf.C di�t vong hoàn toàn vê m�t 
thuqc thê. Lü 1\lt phá lio�i mtla màng, xóa s�ch nguón cung 
cáp thtf c phãm. Bây già trong can tuy�t · v9ng, Bâc Triéu Tiên 
bât dâu hé mà cu'a só, clta nhà cho toàn thê giái nhin th�y 
nhüng gi giáu dàng sau hàng rào kém gai áy. 

Nguài cqng -sán dã tin vào lãnh dc;to ctla hQ. Già thi hQ 
dQc trên báo tháy Stalin là mqt tên sát nhân hàng lo�t, cõn 
Khrushchev là mqt tên dán .dQn. Nhung anh htlng dân tqc 

Rakosi, Gero, Anna Pauker, Rankovici, v.v . .. , cüng gióng y 
nhu ·V?Y· Nguài cqng sán không cõn tin vào tính vô ngq ctia . 
cáp lãnh d�o hQ nua. HQ nhu nguài Công Giáo không côn 
Giáo Hoàng. 
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Có m(»t s11 
: trôngváng 
trong long 

· nhiíng nguoi 
. c(»ng sàn. Chi 
duy m(»t minh 

: Chúa CÚll Thi 
mói láp dày 

· khoàng tráng 

Có mQt st1 tróng vâng trong lóng 
nhüng nguà'i c9ng sán. Chi duy 
mQt minh Chúa Ctí'u Thé mé'i láp 
dáy khoàng tróng ây. Lóng nguà'i tlf 
nhiên là di tim dén Thuqng Dé. Có 
mqt khoàng tróng thuqc linh trong 
mói .nguà'i cho dén khi nào nó 
duqc Chúa Cúu Thé lâp dây vào. 
Diéu nây th?t dúng cho nhting 
nguà'i cqng sàn và cho nhting ngUÕ'i 
Ó' trong các quóc gia bi câm d;;io. 

Trong Phúc Âm cüng có quyên nãng ctla tinh yêu dê hap 
dàn h9 nua. Tôi dã chung kiên diêu nây xày ra. Tôi biêt nó sê 
dttqc hoàn thành. 

Nhl1ng Ca Bóc nhân - là nhl1ng ngttà'i bi ngttà'i c9ng sàn 
ché giêu, tra tán - dã quên và tha thú cho nhl1ng gi bàn thân 
và gia dinh hQ phài chju. 

HQ làm hét khà nãng dê giúp ngttà'i c9ng sàn vuqt qua 
khtlng hoàng và tim duàng dén vái Chúa Cúu Thé. Trong 
công tác này hQ cán slf hó trq ctla môi chúng ta. 

Không chi có thé thôi. Tinh yêu Ca Bóc luôn mang tính 
phõ thông. Vái Ca Bóc nhân, không hé có sv thiên vj.·Chúa 
jêsus dã tung phán, E>úc Chúa Trài khién mijt trài m9c lên soi 
cho ke dü ctlng ke lành. Tinh yêu Ccr E>óc cüng giÓng nhu v�y. 

Có m9t só hhà lãnh d�o Ca Bóc Phttang Tây, bày to tinh 
hl1u nghj vé"i c9ng sàn và nhüng nué'c quân chtl chuyên ché, 
hQ chÚ'ng minh ràng chúng ta phài làm theo lài d�y ctla Chúa 
Jêsus - yêu ·ke thtl nghjch minh. Nhung Chúa không bao già' 
d�y chíyêu ke thtl mà quên mât anh em cu9 minh. 
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HQ bày to "tinh yêu" ctla hQ bâng cách chinh phtJ.c và thét 
dãi ti�c nhtlng nguà'i tay vây 11ây máu Ca E>óc nhân, chú 
không phài bâng câch dem Tin Lành ctla E>áng Christ cho hQ. 

Nht.tng nhtlng nguà'i bi áp búc du6'i tay nhtlng tên b�o chúa 
thi bi quên lãng. HQ không (tuqc yêu thuong. 

Nhiêu th�p ky tru6'c, các Hqi Thánh Công giáo và Tin Lành 
à Tây E>úc <tã phân phát mQt trãm hai muO'i lãm tri�u My kim 
cho nguài <tói. Nhtlng Ca D6c nhân My càn giúp dã nhiéu 
hon thé nua. 

Có nhiéu dân tQc dang dói khõ nht.tng tôi không hinh dung 
nõi có ai <16i han hay <táng <tuqc giúp <tã han là nhtlng nguài 
tit�n <t�o Ca f)Óc. Nêu cãc Hçi Thánh cu.a nguài Dúc, Anh, 
My, Bâc Âu quyên rát nhiéu tién <tê ctí'u trq, thi ctla ctí'u trq 
dó nên dén cho mói mQt nguà'i dang túng thiéu, nhl1Ilg trlíác 

hét nên dành cho nhtlng ngztà'i tuin d_ao CO' Dóc và. gia dinh 

hç. 

· Ngày 1:lªY, chuy�n <tó có xãy ra nhtr 
v�y không? 

Tôi dã duqc nhung tô chtíc Ca E>õc 
bo tiên . chuqc, dó là bàng chtín_g cho 
nhung Cd E>õc nhân có thê duqc 

. i . . <içhu<}c. Tuy nhiên,. c6 thê tôi là trtràng 
'hqp duy nhãt ··<tttqc nhung anh em Ca 
E>õé chuqc ra khoi Rurnani. Và st1 vi�c 
tôi duqc chu�c nhu v;y lên án nhüng 
tô chtíc. Ca ·E>6r Phuang Tây xao lãng 
nhi�rn V\l vái nhung tnràng hqp khác. 

. Khi l>âng, 
Christ chia 
dóngdinh,· 

m(tttayNgài 
. ,. g1�grave 

phia tây� 
taykia· 

giangrav4 
,·plúa. �ông .. 
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Nhúng tín húu Hqi Thánh dâu tiên dã ttf' hài Hqi Thánh 
dttgc thành l�p cho ngttÕ'i Do Thái hay cüng cho dân ngo�i 
�úa. Và có ngay m<}t câu trà lài dúng dán. 

à thé ky hai mttm, nan dê này l�i này sinh d1,tái hinh 
thúc khác. Ca Dóc Giáo không chi có à Phttang Tây. Chúa 
Cúu Thé không phài dành riêng cho Anh, My hoijc nhúng 
nttác dân chú khác. Khi E>âng Christ chiu âóng âinh, mqt 

tay Ngài giang ra vê phía tây, tay kia giang ra vê phía âông. 
Ngài muón làm vua không chi cho ngttÕ'i Do Thái, mà cõn. 
làm vua cúa cà dân ngogi, vua cúa cqng sàn lân thé giái 
Phttang Tây .. 

Chúa Jêsus phán: "Hãy di khâp thê' gian, giàng Tin Lành 

cho mQi nglfài" (Mác 16: 15). 
Ngài dã dó huyét ra vi tát cã mQi ngttÕ'i dê mQi ngttÕ'i hãy 

nghe và tin Ngài. 
Diêu khích 1� chúng ta rao truyên Phúc Âm t�i các nttác 

cám â�o là à dó nhúng ai âã tin Chúa rói thi trÕ' thành 
nhúng tín húu dây tinh yêu và sót sâng. Tôi chtta bao già 
gijp mqt tín dó Nga hâm hãm nào. Nhúng thanh niên ngày 
trttác theo cqng sàn và nhúng tín dó Hói Giáo nay trà thành 
nhung tín dó phi thttàng cho Chúa Cúu Thé. 

E>âng Christ yêu thttang nhung con ngttài này và muón 
giài thoát hQ, cüng nhtt Ngài yêu mQi tqi nhân và muón giãi 
thoát hQ thoát khài" tqi Iói. 

Mqt só lãnh dgo ctia Hqi Thánh Phtrang Tây dã thay thé 
thái dq này - túc thái dq dúng dân duy nhát - bàng mqt thái 
dq khác: tt1 mãn vê nhúng ngttÕ'i bât bá nhúng Ca Dóc 
nhân. HQ ting hQ nhún.g con ngttÕ'i tqi lói, và do dó tiép tay 
giúp nhúng ke bât bá' duy 'tri quyên lt1c, dóng thài l�i càn 
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trà slf cttu rói cho chính nhii'ng ke thu này, cüng nhtt cho 
nhüng n�n nhân cúa hQ. 

Bléu Tôl Thâ'y Sau Khl Bllôc Phóng· Thích 

Khi duqc doàn ttJ. vái vq sau bao nãrn tu <tày, nhà tôi dã 
hói ngay nhüng ké hoª"ch tttong lai cúa tôi là gi. Tôi trà lài: 
"Ly tttàng .rnà· tôi có truác rnât là cuqc sóng târn linh ãn 
d�t." Vq tôi trá lài ràng cüng có cung suy nghL 

Thài tre tuôi tôi là rnqt niàu ngttài rát nãng dqng. Nhttng 
nhà tti và nhát là nhüng nãrn tháng bi�t giarn cô quª"nh dã 
biên tôi ·thành rnqt ngttài trárn ttt và thích sóng ãn d�t. Tát 
cà nhüng giông tó trong làng dã lijng yên. Tôi không b�n 
târn dén chti nghia cqng san, th�rn chí cüng không cõn dê y 

,( 
' 

den nó nüa. 
Tôi dã dttqc à trong vàng tay ctia Tân Lang thiên thttqng. 

Tôi câu nguy�n cho nhü'ng ai hành hª" tôi, và tôi yêu thttong 
hQ bàng cá tárn làng. 

Ngày trttác tôi không máy hy vqng sê <tttqc thà ra, nhttng 
ngày thâng cu trôi và tôi <tã ttf boi nêu <tttqc thà ra thi tôi sê 
làm gi. Tôi luôn nghI dên chuy�n sê nghi httu à noi. vâng vé 
nào dó và tiêp ttJ.C cuqc sóng tttcmg giao ngQt ngào vái 
Chàng R� Thiên Thttqng. 

Búc Chúa Trài là "Lê Th�t" 

Kinh Thânh là "lê th�t vê Lê Th�t." Thân hQc là "lê th�t 
vê lê th�t ctia Lê Th�t." 

Ngttài Ca Bóc sóng trong nhü'ng lê th�t vê Lê Th�t này, 
và bÓ'i cá chúng, hQ dã không có "Lê Thit." 

Dói khát, bi dánh d�p, bi dâu dqc làm chúng tôi quên 
hãn thân hQc và Kinh Thánh. Chúng tôi dã quên "nh�ng lê 
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th�t vê Lê th�t." Vi v�y chúng tôi âuqc sóng trong "Lê 
Th�t." 

Nhu có chép: "Con NgUài sé dên trong già các nguai 

không ngà" (Mathicr 24:44). Chúng tôi không thê nghi ngqi 
gi hon. Trong nhung già phút den tõi nhát cu.a slf tra tán, 
Con Nguài dã dén vá'i chúng tôi, làm cho nht1ng bÚc tUÕ'ng 
nhà tu sáng rt1c nhu nhung viên kim cuong và khién ánh 
sáng tràn ng�p nhung xà Um. 

Ó dâu dó, xa Iám trong ph�m vi thân xác này, nhung ké 
tra tán à' bên duái chúng tôi. Nhung tâm linh duqc vui thoa 
trong Chúa. Chúng tôi se không bao già dánh mát niém vui 

,. 

duqc à' trong cung vua. 
Trong tôi không cón mong muán chién dau vái -ai hoijc 

vá'i diêu gi cà. Tôi cüng không muán chóng l�i cuqc chién 
nào nua, th�m chí là cà chién tranh nua. Tôi chi muón xây 
dâp nhung dén thà sông cho Chúa Cúu Thé thi hon. Tôi dã 
ra tu vá'i niém hy VQng có âuqc nhung nãm yên tJnh trâm 
tu truác mâ t. 

Nhttng, ngay chính ngày ·rtuqc tha, tôi phài d6i di�n vái 
nhiéu m�t khâc nhau cu.a chti nghia CQng sàn mà nó côn tôi 
t� hon nhüng st1 tra tán tôi trong tu. Hét nguài này dén 
ngttài khâc, là nhüng truyên d�o và IDlJ.C su �tia nhüng HQi 
Thánh khâc nhau, CÓ cà nhung giám ffilJC, tt1 xttng nhan 
thõng thiét ràng chinh hQ là nguài dã tá câo bây chiên ctla 
Chúa vái cành sát m�t VtJ. 

Tôi hoi hQ li�u có sân sàng bo vi�c làm dó và thtm chi 
phài liéu m�ng à ttl không? Tât cà déu trã lài "Không," rói 
giãi thích ràng· không phài hQ sq cho bàn thân minh. HQ kê 
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cho tôi nghe nhfüig st1 phát triên t�i các nhà thà, nhting 
vi�c chua tung xày ra truác khi tôi bj bât - và khôrig chju 
làm nguà'i chi diêm cüng dóng nghla vái vi�c dóng cua mqt 

Hqi Thánh. 
Trong m'ói tinh thành déu có dª-i di�n chính quyén dê 

kiêm soát "các tà giáo" (cults) nguà'i dó là mqt công an m�t. 
Nguài này có quyén kêu bât ky ml)c su hoijc linh ffil;IC nào, 
vào bãt cú lúc não mà hQ muón, dê hoi nhting ai có trong 
Hqi Thánh, nht1'ng ai thuàng xuyên dt1 Ti�c Thánh, ai sót 
sâng trong tôn giáo, ai là nguài chuyên dem nguài khác dén 
vái Chúa, tín dó dã xung ra nht1'ng tqi gi, v. v ... Néu không 
trà lài thi bj duõi di và mqt "lãnh dé)o" khác duqc thé vào 
chá ctla anh, và nguài dó có thê nói nhiéu hon anh dã làm. 

Léin 

dàutiên 

trong 

ljch sü 

H{»i Thánh. 

Dàng 

vôthàn 

q11y,1 dinh 

nguoi 

lãnhd90" 

Ó nai nào vj dé)i di�n chính quyén 
không tim duqc nguài thay thé nhtt 
v�y ( chuy�n này hâu nhtt không hé 
xày ra), thi nguài ây chi vi�c dóng cua 
Hqi Thánh. Chuy�ri này dã xày ra t�i 
Trung Ouóc. 

Ba só nht1'ng vi chúc dich déu cung 
cáp thông tin cho cành sât m�t. Cüng 
có ngttài mién cttãng phài làm cái 
vi�c này, và có giãu nht1ng diéu nào 
dó, trong khi có ngttài dã l�p thành 

· 
thói quen và lttong tâm thành chai dá. 

H{»i Thánh. Có nguài càn say mê chuy�n này và 
nói nhiéu hon ctféu cân phài nói. 

Tôi dã nghe con cái ctia nht1'ng ngttài tu�n d�o bqc bé)ch 
râng, hQ bj buqc phài cung cãp thông tin vê nht1'ng gia dinh 
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dã hét lóng tiép dãi giúp dã hQ. Cón không thi hQ bj de dQa. 
duói hQC. 

Khi dén dlf HQi nghj Báptít, là HQi nghj dién ra dttá'i lá 
Cà' Do, à dó tôi tháy c9ng sàn dã chí djnh ai sê là "ngttà'i lãnh 
d?O dttqc chQn." Tôi hiêu râng, ngttài quàn nhi�m cúa tát cà 
nhung nhà thà' âttqc công nh�n là nhüng ngttà'i dttqc Dàng 
CQng San bõ nhi�m. Rói tôi cüng dã tháy minh dang xem sl[ 
gá'm ghiéc mà Chúa Jêsus dã phán d?Y· 

Luôn luôn có nhung ffilJ.C su, truyên d?o tót xáu xen lân 
nhau. Nhttng bây già', lán dáu tiên trong Uch str HQi Thánh, Úy 
Ban Trung Vong cúa mQt Dàng vô thân, mà ffilJ.C dích ctla hQ 
là tri�t tiêu tôn giáo, l?i quyêt djnh ngttà'i lãnh d?O HQi Thánh. 
V�y thi lãnh d?O VÓ'i ffilJ.C dích gi? Chác chán âê hó trq cho 
ffilJ.C âích tri�t tiêu tôn giáo. 

Lênin âã viêt nhtt sau: "Mçi y tttàng vê tôn giáo, vê 
Thttqng Dê - th�m chí chi IÕ'n vàn vái y tttàng vê Thttqng Dê 
thôi - cüng là slf ghê tdm khôn tà thuqc lo�i nguy hiêm b�c 
nhát, mqt lo�i truyén nhiêm ghê tàm nhát. Hàng tri�u tQi Iói, 
nhung vi�c làm bãn thiu, b?o llfc và nhung b�nh truyên 
nhiêm thân thê, cüng càn ít nguy hiêm hon nhiéu so vái cái y 
tttà'ng tâm linh té nhi vê slf hi�n huu ctia Thttqng Dé." 

Câc Dàng C9ng sàn ctia Liên Xô déu theo chti nghia Lê11; ••. 
Dói vái hQ tôn giáo kinh tà'm hon cà b�nh ung thtt, lao phôi 
ho�c giang mai. H9 dã quyét dinh ai sê là ngttà'i lãnh d�o tôn 
giáo. Nhung lãnh d?o ctla HQi Thánh chính thuc sê cqng tác, 
thàa hi�p hO?C ít hO?C nhiéu VÓ'i hQ .. 

Tôi dã tung tháy·vi�c dung chti nghía vô thân dâu d9c tre 
em và thanh thiéu niên, nhung nhà thà' chính thuc chãng có 
m9t chút khà nãng nhà nào âê dói phó vái chuy�n áy. Không 
mqt nhà thà' nào t?i thtl dô Bucharest ctia chúng tôi có thê tim 
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tháy m9t buõi nhóm cho thanh thiéu niên ho?c mQt buõi h9c 
Truà'ng Chúa Nh�t cho thiéu nhi. Con cái cua nhüng Ca Dóc 
nhân duqc nuôi d�y trong nhüng ngôi truà'ng dáy h�n thtl. 

Và rói, khi dã chlÍ'ng kién tát cà nhüng diéu này thi tôi ghét 
chtl nghia c9ng sàn, trong khi trttác dây khi bi nhüng tr�n tra 
tán tôi l�i không ghét. Tôi ghét chu nghia c9ng sàn không phái 
vi nhüng gi nó gây ra cho tôi, mà ghét vi nhüng sai trái nó gây 
ra cho stt vinh hiên cua DÚ'c Chúa Trà'i, cho danh Chúa Ctí'u 
Thé và cho linh hón hàng tri�u ngtrà'i dtrái quyén thÓng trj cua 
nó. 

Nhüng nông dân tu khâp dát nttác dén g�p tôi và kê vê 
nhüng hqp tác xã hinh thành nhtt thé nào. Bây già hQ là 
nhüng nô l� dói khõ trên chính cánh dÓng và vttàn nho truác 
kia cua minh. HQ chãng có bánh dê ãn. Con cái hQ chãng có 
süa uóng, chãng có trái cây âê ãn - mà dây l�i là mqt âát nuác 
thiên nhiên trtl phú ngang bàng vái Canaan ngày xua v�y. 

Các anh em tâm stt vái tôi ràng chu nghia cqng sán Lênin 
dã bién hét thày hQ thành nhú'ng tên ãn trQm và nói dói. Vi 
dói, hQ phài ãn trQm nhüng gi mà trttác kia vón thuQc cánh 
dóng ctia hQ, nhttng bây già' thu<)c vê hqp tác xã. Rói hQ phài 
nói dói dê che d�y cái vi�c tr<)m câp ctia minh. 

Câc công nhân nói vái tôi vê Slf kinh khiép trong các xi 
nghi�p và Slf bóc l<)t stí'c lao d<)ng mà chtta hé có nhà ttt bàn 
nào ma dén nõi. Nhttng nhú'ng công nhân không có quyén 
dinh công. 

Giái tri thtí'c phài d�y ngttqc l�i vái nhúng niém tin quyét 
nQi tâm ctla hQ ràng không có E>tí'c Chúa Trà'i. 

Toàn bQ dài sóng và suy nghi ctia mQt phán ba thê giái lúc 
ãy dã bi htly ho�i hay bi dói g�t, và hi�n nay vàn càn tinh 
tr�ng này O' nhú'ng nt1Ó'C CQilg San. 
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Duái nhilng chính quyin cqng sdn, tre em bi câÍn h9c vJ Dúc Chúa Trài. 
Nhüng tre em Bife Triiu Tiên (hznh trên) se không hao già duqc nghe 
rií.nx Dtic Chúa Jêsus yêu các em bai nhang phuanx pháp truyin giáo 
thông thuà'ng. HQi Nhílng Nguifi Tugn Dgo dã triln khai nhílng phuang 
cách d<}c dáo dl dem Tin Lành và in các vãn ph{/m dgc hi?t dên cho các 
em. Các em thiê'u nhi Vi�t Nam trong hznh duái dang d9c "Ngài Sông 
Giila Vàng Chúng Ta," truyfn tranh vi dài sông Dâng Christ do Hqi 
Nhilng Nguài Tuqn Dçw ân hành. 
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Nhüng thiéu nt1 than phiên ràng hQ bi Boàn Thanh Niên 
C9ng Sàn gQi lên khiên trách và de doa, chi vi các cô dã hôn 
m9t chàng trai Ca Bóc, rói hQ nêu tên m9t thanh niên khác 
dê cho các cô có thê hôn! MQi s� trà nên hét sue sai Iâm và 
xáu xa. 

Sau dó tôi g�p nhüng chién sI ctia HQi Thánh Thâm �ng -
nhµ_ng �óng chí ctia tôi cách dây nhiéu nãm - m9t só hQ ván 
dttQ'C tt1 cio và só khác thi l�i tiép tl.}.C CUQC chién sau khi ra tu. 
HQ kêu gQi tôi cung tham gia vái hQ. Tôi dã tham dt! nhüng 
buõí nhóm âm thâm ctia hQ, t�i dó tôi thây thánh ca hQ dung 
là nhüng bàn chép tay. 

Tôi cõn nhá Thánh Anthony, mqt nguài hcm ba muCJi nãm 
sóng cuqc dm -ãn d�t. Ông âã rài bo cái thé giái này và dê trQn 
dài minh kiêng ãn câu nguy�n. Nhung khi nghe tin cu9c chién 
giüa Thánh Athanasius và Arius vê thán tánh ctia Báng Christ, 
ông liên rà'i bo cuqc sóng thanh tjnh ãy và dén t�i Alexandria 
dê giúp le th�t dttqc chién thâng. 

Tôi cüng nhá dén Thánh Bernard de Clairvaux, là mqt tu si 
sóng ãn d�t trên núi. Nhttng khi nghe vê nhüng cuçc th�p tti 

· .. ,1t:híhh, vê nhung ngttài Ca Dóc giao chién cung ngttài Ár�p và 
DÔ Thái, giêt nhüng anh em ctia minh dang tin vào mçt niém 
tin khác dê giành ·chiêm mqt ngôi mq tróng. Ông lién rài khoi 
tu vi�n ctia minh, xuóng-núi dê giáng d;;ty chóng lé;ii cuqc Th�p 
tt! chinh. 

Tôi dã quyét làm <!iéu mà mQi Ca flóc nhân phai làm: theo 
gttang Chúa Jêsus, sú dó Phaolô và nhüng b�c thánh nhân, tu 
bo y tttÕ'ng nghi httu Và gia nh�p CUQC chiên. flây là CUQC 
chién gi? 

Nhüng Ca flóc nhân bj tu luôn cáu nguy�n và làm chúng 
vê Chúa cho ke thu hQ. Chúng tôi mong ttÓ'C là nhiéu ke thu 
dttqc cúu, và chúng tôi vui mung mói khi tháy diêu dó xày ra. 
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Nhung tôi ghét ché dQ c9nt sàn xâu xa, và tôi uác muón có 
thê làm cho HQi Thánh Thâm L�ng này duqc m�nh me hon 
nua, vi dó là nguón h.fc duy nhát có thê l�t dó dê ché kinh 
hoàng này bài quyén nãng cua Tin Lành. 

Tôi không nhung suy nghI vê Rumani nhung cüng nghI dén 
toàn thê thé giái c9ng sàn. Tuy nhiên t�i Phuong Tây, tôi dã 
g�p nhiéu st1 thà a. 

Các nhà vãn khâp thé giái phàn dói chuy�n hai nhà vãn 
cQng sàn là Siniavski và Daniel bj két án tu bài nhüng dóng 
chí cua hQ. Nhung khi nhüng Ca Bóc nhân vi niêm tin bí nhót 
tu thi nhüng HQi Thánh l�i không lên tiéng. 

Có ai quan tâm dén anh Kuzyck, bi két án vi ph� tQi phân 
phát nhü'ng vãn phãm Ca Bóc "dQc h�i" là các phán sách cua 
Kinh Thánh và nhüng t�p sách bói linh ctia Torrey? Có ai biét 
dén anh Prokofiev bi két án vi phân phát nhung bài giàng 
duqc in ra? Nào có ai biét vê Grunvald, mQt tín hü'u nguài Do 
Thái bi két án vi nhü'ng tQi tuong tt1 t�i Nga và là nguài dã bj 
CQilg sàn Ct1áp mât dua COil trai bé bong cua anh SUÓt dÕ'i? 

Tôi biét càm xúc cua minh nhu thé nào khi bi bât xa rài 
Mihai. Và tôi dóng càm sâu sâc vái các anh Grumrald, 
Ivanenko, Granny Sheychuk, Taisya Tkachenko, Ekaterina 
Vekazina, Georgi Vekazin, c�p vq chông Pilat à Latvia và nhiéu 
ngtrài khác nüa - dó là tên cua nhüng vi thánh và anh hung 
duc tin cua thé ky hai mtroi! Tôi xin cúi minh hôn lên nhüng 
xiéng mà hQ mang, nhtt nhüng Ca f)Óc nhân dâu tiên âã hôn 
lên xiêng xích ctla nhüng anh em minh, khi hQ bi dán ra 
quãng vào truác m�t thú dü'. 

MQt só lãnh d�o HQi Thánh Phuong Tây dã không quan tâm 
âén nhü'ng ngttài tu�n â�o, tên ctia nhü'ng anh em này không 
có trong danh sách cáu nguy�n ctia hQ. Trong khi các anh em 
bi cQng sàn két án tu, bi tra tán, thi nhü'ng lãnh d�o chính 
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thtk cua Chính Thóng Giáo và Báptít t9"i Nga - là nhung ngttài 
dã tó giác kêt án hQ - 19"i là nguai duqc tôn vinh tçti New Dehli, 
Geneva và tçti nhung hqi nghi khác nua. 

Ó nhúng hQi nghi dó, hQ cam doan vá'i m9i ngttà'i ràng tçti 
Nga hoàn toàn tt1 do tôn giáo. 

Mqt lãnh dçto Hqi dóng Nhà Thà Thê giá'i dã hôn Tông 
giâm ffi\l.C bônsêvích Nikodim, khi ông này dua ra là'i bào dàm 
trên. Rói hQ chiêu âãi nhau vá'i danh nghia dây án tuqng ctla 
HQi dóng Nhà thà' Thê giái, trong lúc nhüng anh em dang chju 
cành ttl dày phài ãn báp cài náu ··vái thtl' lõng chua rua, cüng 
nhu tôi dã ãn trong danh Btl'c Chúa Jêsus. 

Stt vi�c không thê cÚ' tiêp t\J.C nhtt thê dttqc. Hqi Thánh 
Thâm L�g quyêt dinh tôi phài rà'i khoi quê huong nêu có thê 
duqc và loan báo cho Ca E>óc nhân Phuong Tây biêt nhüng gi 
dang xày ra. 

Tôi dã quyêt djnh tó cáo chu nghía cqng sàn, dtl tôi yêu 
mên con ngttà'i cqng sàn. Tôi tháy giàng iin Lành mà không tó 
cáo tQi Iói c<}ng sàn là không dúng. 

Có ngttói bào tôi: "Hãy giàng Phúc Âm thuân túy!" Câu này 
nhâc tôi nhá l�i cành sát m�t V\1 bào tôi chi giàng vê Báng 
Christ thôi chú không duqc dê c�p dên chtl nghía c<}ng sàn. 
Phài chãng th�t st1 nhüng ai dang tlng hQ cái duqc gQi là 
"Phúc Âm thuân túy" kia dang duqc thúc gi\l.C bài ctlng mqt 
tinh thân nhu cành sát.m�t cua cqng sàn? 

Tôi không biêt cái gQi là Phúc Âm thuân túy này là gi nüa. 
Bài giàng ctla Giãng Báptit có thuân túy chãng? Ông không 
nhüng nói "Hãy ãn nãn, vi nliâc thiên dàng dã dên gâ'n!" 

(Mathia 3:2) mà ông cõn "can gián (Herod) ... vi nhílng diê'u ác 
mà' Hêrôt dã làm" (Luca 3: 19). Ông dã bi chém dâu vi không 
giái hçtn minh trong st1 giáng d�y truu tuqng. 



CHIU KHÔ Vl DÃNG CHRIST 119 

Chúa Jêsus không giàng Bài Giàng Trên Núi "thuân túy" 
mà Ngàf cüng dé;ty vê nhúng le sóng thlf c té mà nhúng lãnh 
dé;tO tôn giáo thà'i ây gQi dó là bài giàng tiêu clf c: "Khón cho 
các ngUai, thây thông giáo và ngUà'i Pharisi, là ké già 
hinh!.. .Hãi loài rân, dõng dõi rân ll}.c kia, thé nào mà trânh 
khói slf doân phé;tt nai dJa nmc duqc? (Mathia 23:27, 33). 
Chính vi cách giáng dé;ly "không thuân túy" nhtt v�y mà Chúa 
bi dóng dinh. NgUà'i Pharisi hãn dã chãng phiên hà gi Bài 
Giáng Trên Núi. 

Tqi Iói phái duqc gQi dích danh nó. Ngày nay chtl nghia 
cqng sàn là mqt trong nhúng tqi nguy hiêm nhât trên thé giói. 
Phúc Âm nào mà không t6 cáo nó thi dó không phái là Phúc 
Âm thuân túy. Hqi Thánh Thám L�g Iiéu cá mé;lng sóng và slf 
tt1 do dê tó cáo nó. Ô té;li Phttang Tây, chúng tôi không tài nào 
yên lijng han hQ dttqc. 

Tôi dã quyét t6 cáo chtl nghià cc)ng sàn
,. 

không phái vói v. 
nghia mà nhüng ngUà'i thuàng duqc gQi là "chóng cqng" hay 
làm. Hitler là mQt tay chóng CQng nhttng dâu v�y vân là mQt 
tay b�o chúa. Chúng ta ghét tQi Iói nhttng yêu tQi nhân. 

r,1111 Tôl c.10 lbÓ d Phlfdng TiJT 
Té;li dây tôi cõn chiu khõ han cá khi à trên dát ctla CQng 

sán. 
Slf chiu khõ ctla tôi truác hét là nói khát khao nhüng ve 

d�p khôn tá ctla HQi Thánh Thâm Lijng, mQt HQi Thánh dã 
làm ung nghi�m êâu châm ngôn Latinh cõ: Nudis iludum· 
Christi sequi (bi lc)t trán bái vi di theo Dáng Christ). 

a nlÍllng nuác bi cám d�o, Con NgUÕ'i và nhúng ai thU()C vê 
Ngài déu không có chó gói ctâu. Nhiêu anh em không dttqc 
xây nhà riêng. Xây dê làm gi? HQ sé bi tjch thu ngay Iân bi bât 
dáu tiên. Có ngôi nhà mái l�i càng là dqng ca lán hcm khién 
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bé;lil sám VàO tu, Vi CÓ ke muôn chiém <ÍOé;lt nhà CUa bé;lil. Ô dó, 
bé;ln không chôn cát cha m� minh, cüng không tu bi�t hQ hàng 
truác khi theo Dáng Christ. 

Ai là m�, anh em, chi em cua bé;ln? Trong phttcmg di�n này, 
bé;lll giÓng nhtt Chúa Jêsus. M� và anh em cua bé;lll là nhüng ai 
sãn sàng làm theo y chi Duc Chúa Trài. Cõn dói vái nhüng 
mói ràng buqc thân t<}c, chúng có cõn dâng kê chi khi chuy�n 
thttàng tinh là ra cô dâu tó cáo chú rê, con cái tó cáo cha m�, 
vq <1i thtta chóng? Nhtt v�y rót cuqc chi cõn lé;ii có mói liên M 
tâm linh mà thôi. 

Hqi Thánh Thâm Ung là mqt Hqi Thánh chju khõ và 
nghêo nhttng à dó rát ít nhtlng thành viên hâm hãm. 

Buõi thà phuqng cua .HQi Thánh áy Bát ky ai 
cüng gi6ng nhtt buõi nhóm cách dây dã tháy duqc 
mqt ngàn chín trãm nãm trong Hqi ve d,p thuqc 
Thánh Dâu Tiên. Ngttài giàng không 
biét gi vê thân h9c chi tiét. Ngttài 
giàng không biét vê tuyên <Íé;lO pháp, 
cüng nhtt Phiera không biét. v�y. MQi 

linh cua 
BqiThánh 

ThàmL(mg 
giáo stt thân hQc có lê <1éu sê chãm dia không 
<1iêm rát thap cho bài giàng ctia thi thõa long 
Phiera trong ngày Lé Ngü Tuán. 

Té;ii nhiéu nuác, ngttà'i ta không biét 
nhiéu câu Kinh Thánh, bài vi Kinh 
Thánh bj câm. Bên Cé;lllh <16, ngttÕ'i 
giàng này rát có thê <1ã. bi tu nhiéu 
nãm mà chãng có Kinh Thánh. 

vói S\I tráng 
rángcuamqt 
sã Bqi Thánh 
Phucmg Tây. 

Khi hQ bày to duc tin minh <1�t nai Cha thi dó Ià vi�c làm 
mang rât nhiéu y nghía, bài vi có cá mqt màn lqch ân <1àng sau 
lài xác quyét niém tin này. Trong tu, mói ngày hQ <1ã câu khãn 
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Cha Toàn Nãng này ban bánh, nhttng l?i nh�n duqc cai bâp dcr 
bân không thê tà nõi thay vi bánh. Dáu v�y, hQ dã tin Btí'c 
Chúa Trài là Cha Yêu Thuang. 

HQ giÓng nhu Gióp, ngtrài dã nói ràng dâu Chúa giét tôi, 
tôi ván cõn nhà c�y no'i Ngài. HQ gióng nhtt Chúa Jêsus, f>ang 
gQi Dtí'c Chúa Trài là "Cha" ngay cà trcng giây phút Ngài 
duàng nh�. bi Dtí'c Chúa Cha tu bo trên th�p tt1 giá. 

Bát ky ai âã lhay dt1Q'C ve d�p thUQC linh ctla H(>i Thánh 
Thám L�g déu không thê thóa lõng vái Stf tróng róng cúa 
m<)t só H<)i Thánh Phtrang Tây. 

T?i no'i này, tôi chtu khô cõn nhiéu han trong nhü'ng nhà tu 
c<)ng sàn, bà'i vi tôi t� mât thây. vãn minh Phucmg Tây dang 
éhét hâp hÓi. Oswald Spengler <!ã viét trong cuón Decline of 
the West (Stf Sa Sút Ctla Phuong Tây); 

"Các Mfl danç ch"ê't dâii c .. '"iêt món. Tôi thây trong các 
b;m toàn hç nói ô nhl}c d.ãc tnmg cúa SI/ tan rã. Tôi có 
thl chúng minh râng s(t giàu có v� cüng Vi'i s{f nghec dói 
cúa các h;m, chú ng/Ji�1 tlt bán và-chú nghíéJ xã hçi cúa 
các h{Jn, nhü.ng cu(jc chiên trant và 11ht111_g. curjc cá.eh 
m�ng cúa các h{lll, chr1 nghia vô thân và hi qu.m1, ytm 
thé' cúa các h{Jn, s{f vô Juán cúa các h§zn; · nhtlng cu(jc 
hôn nhân tan vã' cúa các b{Jn, st;r Jalm soát sinli dé cúa 
các hiU], dó Jà diêu khiaÍl CéÍC hiU} dang cháy ináu ú'r dlíó'i 

· chân và dang gitt chê't các btm ngay trên Cfính dâu tti' 
trong não b{Jn - có thtf chú.ng minh cho b{Jn râng dã có 
nhúng dâu hNu d_ãc tnmg cda m<)t kf 11guyên dang chét 
dân cúa các J7hà O!({'C thó'j có -Alexandria_. Hyl{Jp, và La 
Mã diên loçlll. " 

Cuón sách ctia Spengler duqc viét nãm 1926. Kê tu dó trd 
di, ché de) dân chú và vãn minh dã chét t?i m<)t mia Châu Âu, 
th�m chí xa dén t�n Cuba. Hâu hét Phtrong Tây déu ngti yên. 



122 

CoDác 

nhân 

chúngta 

thuàng 

hàhüng 

dúng vi 

. phía tr9n 

S\[th�. 

nhunglq:i 

toàn tâm 

dúng vi 

phía S\( 

nói dái. 

Nhl!ng có mQt lt,1c hrqng không ngú. 
Trong khi t�i phuang f>ông, nhúng· nguài 
cQng sàn ctã thãt v9ng và mãt hét nhúng ão 
tuàng ctia hQ, thi à Phuang Tây "chti nghia 

· CQng sàn nhân bàn" vân cõn nguyên tính 
hiêm ct<}c ctia nó. 

Nhúng nhà nhân bàn/nhúng nhà CQng 
sàn. Phuang Tây ctan giàn là chãng bao già 
tin tãt cà nhúng báo cáo xáu vê p.húng slf 
tàn bgo, slf khón khõ và bât bá xày ra trong 
các quóc già c<}ng sàn. HQ . phõ bién chti 
nghia cúa hQ mqt cách hãng say k.hông biét 
m�t à bãt ky à nai nào, trong phõng khách 
ctia giái thuqng luu, trong câu l�c bQ nhúng 
nguài tri thúc; trong các tnràng dgi hQc, 
nhúng khu õ chuQt và cà nhà thà nua. 

Ca Dóc nhân chúng ta thtlàng hà hü'ng dúng vê phía trQn 
s11 th�t, nhung l� toàn tâm ctúng vé phía slf nói dói. · 

Trong khi âó nhü'ng nhà thân hQc Phuang Tây thi bàn thào 
nhung chuy�n .vij.t vãnh. Nó nhâc tôi nhá lgi trong lúc toán 
quân ctla Mahomet II bao vây Constantinople vào 1493 và 
phài quyét ctjnh dân Balcan nàm dttái quyêl) kiêm soát ctla 
ngU'ài Ca Bóc hay Hói giáo suót bao thé ky, thi m<}t hQi c:tóng 
ctia HQi Thánh ctja phuang trong thành phó bi vây áy dã .bàn 
b�c và dua ra quyét_ ciinh: mât ctla Búc m� Mària màu ·gi? 
Thiên sú thu<)c phái tính nào? Néu mqt con ruói rai vào nuá'c 
thánh, con ruói ctuqc thánh hóa hay chô nUÓ'c áy bi ô ué? 

Bây có le chi là huyén tho�i vê thài áy, nhttng c1Qc ky 
nhúng t�p san ciinh ky ctla H<)i Thánh thcii ·_ nay, bª-n sê thay 
ctang bàn thào nhúng câu hó( â�i lo�i nhu trên. C_õn mói nguy 
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hiêm cua nhüng tên hât há và nhüng hOé;iil Ilé;lil cua H9i Thánh 
Thám L�ng l�i hiém khi duqc nhâc 1én. 

Có nhüng cu9c thào lu�n không hao già dut vê nhüng vãn 
dê thán h9c, Ié nghi tôn giáo và th�m chí nhüng vi�c vô nghla. 

T�i m9t hüa ti�c dãi à d�i sành, hóng mê)t nguài lán tiéng 
hói: "Néu quy vj à trong mê)t chiéc tàu sâp chim và có thê 
thoát ra khói dê dén mê)t dào hoang, duqc may mân mang theo 
. duy nhãt mê)t quyên sách lãy tu thtt vi�n ctla con tàu. V�y quy 
Vi se chQn sách nào?" 

Nguài thi trã là'i "Kinh Thánh," nguà'i khác thi nói 
"Shakespeare." Nhttng mê)t nhà vãn có câu trá lài chính xác: 
"Tôi se chQn quyên sách nào có thê d�y tôi cách làm mé}t 
chiéc thuyén và làm sao dê dén dUQ'c dãt Iién. Ô dãy thi tôi 
tha hó mà dQc bãt cu sách gi tôi muón." 

Giü gin Slf llf do cho m9i h� phái và m9i n�n thãn h9c 
cüng nhtt tim lé;ii nhüng gi dã mãt vi slf hât há tôn giáo lan 
tràn, dãy mái là diéu quan trQng hon là khãng khãng giü lãy 
mê)t quan diêm thân hQc nào dó. 

Chúa Jêsus phán: "Le tMt se buông tha các ngtJdi" (Giãng 
8:32). Nhttng cüng chính slf tlf do này, và duy chi có llf do, 
mái dem ctén le th�t. Và, . thay vi tranh cãi nhau vê nhtlng 
chuy�n vô nghía, chúng ta nên hi�p mé)t trong cuqc chién 
giành tll do tu tay nhtlng b�o chúa trên thé giái này. 

Tôi chju khõ cüng vi chia se slf <tau khô ngày càng nhiêu 
ctla nhüng HQi. Thánh t�i các nttác bi cãm d�o Chúa. Vi dã 
ném trai nhung dau khô này nên tôi có thê hinh dung ra duqc 
hQ phái chju dtfng nhtt thé nào. 

Vào tháng Sáu 1966, các tà báo Xô Viét !zvestia và 
Dervenska1s ]izn dã buQc tê)i giáo hQi BápTít Nga d�y tín hüu 
<:tia hQ giét con cái niinh dê làm sinh té chuê)c tê)i. Dó là lài vu 
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cáo giét ngttài té thân tti thu& xtta dã tting dttqc dtlng chóng 
l�i ngltài Do Thái. 

Nhttng tôi biét lài cáo bu<)c dó có y dó gi. Tôi dã tting Ó' t�i 
nhà ttl Cluj vái m<)t ttl nhân tên Lazarovici vào nãm 1959, anh 
áy bi bu<)c tQi dã giét m<)t cô gái. Anh mái ba mttoi tuôi nhttng 
dâu b�c trâng qua dêm bj nhiéu tr�n tra tán. Trông anh nhtt 
m<)t C\l già. Bê bât anh phài nh�n tQi mà anh không hé ph�, 
hQ âã nhõ hét móng tay ctla anh. 

Sau mQt nãm tra tán, sl[ vô tQi ctla anh cüng dttqc công 
nh� và hQ thà anh ra. Nhttng tl[ do âÓi vái anh chãng cón y 
nghía gi. Anh dã là mQt con ngttài suy S\1.P vính vién. 

Nhting ngtrÕ'i khác d9c m9t bài báo và ctrài cho nhüng lài 
cáo buqc ngu xuãn ctla báo chí Xô Viét vê giáo hé)i Báptít dttái 
ky nguyên cé)ng sàn. Nhtrng tôi thi hiêu rõ hQ có y gi dói vái 
Ilgt!Õ'i bj bUQC tQi áy. 

Th�t kinh khung khi phài à Phtrcmg Tây và thtràng xuyên 
chúng kiên nhting cành nhtt thé này. 

Tôi run rày Chuy�n gi âã xày ra cho Tông giám 

vi nhbg ID\1.C Yermogen à Kaluga (USSR) và báy vj 
giám ID\1.C khác khi hQ can dàm phàn dói 
nhüng stt hqp tác quá khích ctla giáo 
trttd'ng Alexei và Tông giám ID\1.C Nikodim, 
là nhüng ngttài làm công C\l trong tay 

và S\(C:hju 

khà c:lia 

nhbg c:on c<)ng sàn? 

nguoi bi bát 
Néu chtta trông tháy nhüng vj giám 

bó tq:i 
nhiíng xú 
khác:. 

ID\1.C dã 'phán kháng phài chét trong ttl gân 
bên tôi, thi tôi se không máy quan tâm 
dén nhüng vj giám ID1J.C tin kính này. 
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Các ffilJC su Nikolai Eshliman và Gleb Yakunin dã bi vj 
giáo tnràng ky lu�t vi dài hoi quyén tt! do tín nguãng cho 
Hqi Thánh. Phttong Tây biét nhiéu vê vi�c này. Nhtrng tôi 
dã à trong tu vá'i Cha Ioan à Vladimireshti, Rumani, là 
nguà'i cüng dã crói di�n cung mqt cành ngq ây. Bê ngoài thi 
chi là "công tác ky lu�t" cúa giáo hqi. Nhtrng nhüng lãnh 
d�o cúa Hqi Thánh chính thúc chúng tôi, rât gióng vá'i 
nhüng lãnh d?o cúa Hqi Thánh chính thúc t?i các quóc gia 
cqng sàn, dã ho?t dqng ké vai sát cánh vá'i cành sát m�t. 

Nhüng nguà'i bj ky lu�t trong tay hQ cüng phài chju "ky 
lu�t'' hi�u nghi�m hon nhiéu cúa tu nhân - nhüng cuqc tra 
tân, dánh d�p và dâu dqc bàng thuóc. 

Tôi run sq vi súc chiu dt1ng cúa nhüng con nguà'i bi bât 
bá' tª-i nhüng xtí' khác. Tôi run sq khi nghi vê sô ph�n dà'i 
dà'i cúa nhüng nguà'i tra tân hQ. Tôi run sq cho nhüng 
nguà'i Phttong Tây không giú p dã nhüng anh em bj bách h�i 
cúa minh. 

Trong thâm tâm tôi vân muón giü gin ve d�p cúa vttà'n 
nho minh và không muón tham gia vào mqt cuqc chién vl 
dq.i nhtt thé. Tôi rát muón à mqt nai nào dó yên tjnh và 
nghi ngai. Nhttng không thê dttqc. 

Khi cqng sàn xâm lãng Tibet, hQ d�t mqt dãu chãm hét 
cho nhung ai chi quan tâm dén nhung ván dê tâm linh. Ó 
dãt nttá'c chúng tôi, hQ cüng d�t mqt két thúc cho nhung ai 
muón rà'i xa thl[c t�i. Các nhà thà' và tu vi�n déu bi giài thê 
và dóng ctia, chi giü l?i mqt só dê dánh lua nguà'i ngo�i 
q\lÓc. 

St! yên l�ng và nghi ngO'i mà tôi ao ttá'c se là mqt slf trón 
tránh nhung thl[c té;ti và nguy hiêm cho linh hón tôi. 
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Tôi dã dánh tr�n này mije du rát nguy hiêm cho bàn thân 
tôi. Nãm 1948 hQ dã bát'CÓC Và bó tu tôi VÓ'i cái tên gia. 
Anna Pauker, lúc áy là Bí Thll' Rumani, dã nói v&i d?i sú 
Th\lY fliên, Ngài Patrick von Reuterswaerde: "Ó, 
Wurmbrand u, già' này ông áy âang âi d?O trên nht1ng 
dttà'ng phó Copenhagen dáy." 

Ngài dé;li sú Th\lY Biên có trong túi lá thu mà tôi lén gài 
duqc dén tay ông; ông biét vua duqc nghe mQt là'i nói dói. 
Diéu tuong ttJ' nhu thé cüng có thê xày ra lân nua. 

Néu tôi bi giét, tên sát thu dó hãn là do nguà'i c9ng sàn 
chi dinh. Không ai khác có mQt d9ng ca nào dê giét tôi cà. 
Néu b?n nghe nhúng là'i dón d?i vê st1 suy dói ctla tôi, trQm 
cáp, dóng tính luyén ái, ngo?i tinh, bê bói chính trj, gian 
dói hay bát cú chuy�n gi thi diêu dó se úng nghi�m là'i de 
dQa ctla cành sát m�J V\l= "Chúng iao se tiêu di�t mày vê 
m�t d?o dúc." 

MQt nguón tin rát dáng tin c�y cho tôi biét ràng c9ng sàn 
Rumani dã djnh giét tôi sau khi tôi làm chúng té;li Nghj Vi�n 
My vào cuói nhúng nãm 1960. 

Tôi không thê giú yên lijng mãi duqc. Cón các bé;ln thi có 
bõn ph�n yên lijng kiêm chúng l?i nhúng gi tôi nói. 

Th�in chí sau tát cà nhtlng gi tôi dã trai qua, néu b?n 
nghi râng tôi dã chju mqt con bách h?i khôn tà xiét, bçtn 
phài ttf boi SÚ'C ffié;lilh khung khiép CUa chu nghia CQilg san 
là gi mà khién cho nhúng công dân nó phài gánh chju 
nhtlng nói ám ãnh dén nhu thé. 

Súc mçtnh nào Clã khién cho nhúng nguà'i c9ng sàn Dôilg 
Duc dem mqt dúa con vào trong xe máy ui rói bãng qua 
hàng rào dây thép gai Iiéu chju bi bân chét cà gia dinh hQ? 
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Phuang Tây dã ngtl và phài duqc dánh thúc dê thây thàm 
cành bi dát cu.a nht1ng quóc gia bj thóng trj. 

Nhf(ng nguà'i lúc nào cüng chju khô thuà'ng tim mQt ai 
dó dê trút tQi. Tim duqc mQt ngttà'i nhu thé se làm vai gánh 
n�ng di nhiéu. Tôi không thê làm dttQ'c vi�c dó. 

Tôi không thê dó tQi cho nhtJng lãnh d?o giáo hQi 
PhttO'Ilg Tây thàa hi�p vái nhüng ke thtl cu.a CO' E>óc Nhân. 
Cái ác không dén ttl' hQ. Nhüng lãnh dc}.o này chi là nc}.n 
nhân cu.a mQt cái ác lâu dà'i hO'Il rât nhiéu. HQ không té}.o ra 
hon ÔQil trong giáo hQi, hQ dã g�p nó. 

Ttl' khi Õ' phttO'Ilg tây, tôi dã dén thãm nhiéu d?i chtlng 
vi�n. Ó dó tôi duqc nghe nhung bài thuyêt trinh vê ljch stt 
cu.a nhung quà chuông, nhung bàn nh?c trong giáo nghi, 
nhüng l� lu�t thu<)c hàng kinh diên ttl' lâu không côn stt 
dl}.ng· ho�c vê m<)t ky lu�t giáo hQi không côn áp dl}.ng nua. 
Tôi nghe m<)t s6 sinh viên thân hQc dã hQc ràng st1 sáng té}.o 
trong Kinh Thánh là không cá th�t, không cá Adam cüng 
chãng có mrác ltJ.t và chãng có nhung phép lc}. nào ctla 
Môise cà. 

MQt s6 khác côn duqc dc}.y ràng các lài tiên tri viét ra sau 
khi duqc tí'ng nghi�m; S\! sanh hc}. ctla trinh nu là mQt 
huyén thoc}.i, và S\! pht:1c sinh ctla Chúa Jêsus cüng tuong t\! 
nhu v�y, xtrO'Ilg Ngài vân côn lc}.i dâu dó trong phân mQ, 
nhüng sách thtt tín không phài là nguyên góc, Khài Huyén 
là sách do mQt ngtrà'i diên viét ra. Ngoài nhtlng thtí' dó ra 
thi Kinh Thánh là mQt quyên sách thánh! (E>iéu này dã dê 
lc}.i mQt cuón sách thânh mà nguài ta cho ràng trong dó cón 
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chua nhiéu là'i dói trá hon cà trong báo cqng sàn cua Trung 
Ouóc nü'a.) 

Dó là diéu mà m9t só lãnh dé:}o dttong thà'i ctia Phttong 
Tây dã h9c khi càn trong các chting vi�n. HQ dã sóng trong 
mqt báu không khí nhtt V?Y· 

Té:ii sao hQ phài trung thành vái mqt vi Chti dã dttqc nói 
dén bâng nht1ng diéu ky l? nhtt thé? Té:li sao các lãnh d?o 
Giáo Hqi phài trung thành vái mqt Giáo hqi dang tt1 do dé:lY 
râng Dúc Chúa Trà'í dã chét? 

Mqt só ngtrà'i dúng dâu các giáo phái không phai là 
thu9c vê Tân Nttong ctia Dâng Christ. HQ là nhüng lãnh d�o 
trong m<}t Giáo HQi mà rât nhiéu ngttà'i phàn b<}i Chti minh 
ttl' lâu rói. Khi g�p ngttà'i ctia HQi Thánh Thâm L�ng, túc 
mqt ngttà'i tu�n d�o, thi hQ nhin ngttà'i ây mqt cách 1� ky. 

Chúng ta không thê lúc nào cüng doán xét m<}t ngttà'i chi 
vi mqt phân thái dq ctia ngttà'i áy. Néu làm v�y, chúng ta se 
nhtt nht1ng ngttà'i Pharisi mà trong mât hQ, Chúa Jêsus là ke 
xáu, bÕ'i vi Ngài không tôn trQng nht1ng lu�t ctla hQ vê ngày 
Sabát. HQ hoàn toàn nhâm mât quay h.tng l�i v6'i nhüng gi 
ctáng yêu no'i Chúa, dáu hQ vân có mât ctê nhin. 

Chính nhüng lãnh ct�o có thái ctq sai lâm ct6i v6'i cqng 
san này có thê se ctúng trong nhiéu ván cté khác và có thê 
bàn thân hQ rát thành th�t. Và th�m chí trong nht1ng cái sai 
ctla hQ, hQ vân có thê thay dói. 

Có mqt lân, tôi g?p mqt vi giám EJ.l;lC Chính Thóng Giáo 
t�i Rumani. Ông là ngttà'i ctla c<}ng sàn, tó giác nhüng con 
chiên ctla minh. Tôi câm lay tay ông và kê vá'i ông ãn dtJ. 

- -----·----
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ngucri con trai hoang dàng. Bó là mQt buõi tói trong khu 
vucrn cua ông ta. 

Tôi nói: "Ông xem Dtí'c Chúa Trcri dtlng tinh yêu mà dón 
nh�n tQi nhân trã l?i ctlng Ngài. Ngài vui mung dón nh�n 
ngay cà mQt giám IDtJC néu ngucri áy biét ãn nãn." 

Tôi hát cho ông nghe nhii'ng bán thánh ca Ca Dóc. Và 
ngucri dàn ông này duqc Chúa dói làng. 

Khi càn trong tu, tôi bi nhót chung vái mqt linh IDtJC 
Chính Thóng Giáo, mà ông ta vi mong duqc thà ra nên dã 
viét nhiêu bài thuyét trinh vô thân. Tôi nói chuy�n vái ông 
và rói ông dã xé nát nhü'ng gi dã v�ét, vi vi�c áy nên chãng 
bao gicr duqc thá ra. 

Tôi không muón tim bát ky ai làm mQt con tót thí dê 
minh duqc nhE: gánh trong làng. 

Tôi càn mqt nói dau khác nü'a. Th?m chi nhü'ng nguà'i 
b?n rát thân thiét cüng hiêu lâm tôi. Có nguà'i buqc tqi tôi 
. là cay dáng cãm hà'n nguà'i cqng sàn. Nhttng tôi biét nhúng 
gi hQ nói déu không dúng. 

Nhà vãn Claude . Montefiore dã nói thái dq ctia Chúa 
Jêsus dói vái nhü'ng thây thông giáo và nguà'i Pharisi ctlng 
là'i Chúa công khai ró· cáo hQ nhu V?Y ttí'c tt.1 mâu thuân vái 
m?ng ljnh Chúa truy�n phài yêu ke thtl và chúc phuác cho 
ke rua sá chúng ta. Càn Tién si W. R. Matthews, vi�n 
truàng St. Paul à Luândôn dã vê huu, thi cho dó là st.1 lúng 
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cung và không nhát quán noi Chúa Jêsus. Ông vi�ncá râng 
Chúa Jêsus không phài mçt nhà trí thuc! 

Án tuqng cua Montefiore vê Chúa Jêsus ià sai Iâm. Chúa 
Jêsus yêu thlf(J'J]g nguài Pharisi, d.âu v�y Ngài công khai lên 
án hQ. Càn tôi yêu nhung con ngttÕ'i c<}ng sàn, cüng nhu 
nhti'ng công C\1 ctia c<}ng sàn trong H<}i Thánh, du v�y tôi 
ván lên án hQ. 

Nguài ta không ngtl'ng bào tôi: "Ouên nhung ngttài c<}ng 
sàn di! Chi làm nhung vi�c thuçc linh mà thôi!" 

Tôi dã gijp mçt Ca Dóc nhân tung khón khô dttái thài 
Ouóc xã. Anh kê l?i râng anh hoàn toàn dung vê phía tôi 
chtl'ng nào tôi càn làm chung vê Báng Christ miên dtl'ng 
nói mçt 16'i nào chóng chti nghia cçng sãn cà. 

Tôi hoi anh nhti'ng Ca Bóc Nhân à f)uc chóng Ouóc xã 
có phài hQ sai không, và li�u có nên giái h�n hQ vào vi�c 
chi ctuqc nói lài Kinh Thánh chu không ctuqc nói mçt 16'i 
nào chóng l�i tên dqc tài Hitler? Câu trà lài là: "Nhung 
Hitler giêt sáu tri�u ngttÕ'i Do Thái! Nguài ta phái lên tiêng 
chóng l�i Hitler chú." 

Tôi dáp: "Chu nghia CQng sàn dã giét ba muai tri�u 
nguài Nga và hàng tri�u nguài Trung Hoa cung nhiéu dân 
tQc khác mia. HQ cüng giét ngttài Do Thái v�y. Chúng ta 
phài phãn dói khi nguài Do Thái bj giét côn nhtlng dân tqc 

khâc bi giêt thi chúng ta yên l�ng sao?" Tôi không nh�n 
dttqc lài giài thích nào. 

Cành sát dã ctánh d�p tôi cá trong thài Hitler Ián trong 
thài cçng sàn, và tôi không tháy khác chút nào. Cà hai déu 
dª l�i trong tôi nhung ctau thttong. 
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Ca f)Óc Giáo phài dáu tranh vái rât 
nhiéu khía C?Ilh cua tqi Iói, chú' 
không chi riêng chu nghia cqng sàn. 
Chúng ta không bi ám ành chi mqt 

vân dê này. Thé nhttng cqng sàn là 
mqt ke thtl ghê gÓ'm và rât nguy hiêm 
cua Ca Dóc giáo. Dê chóng l�i nó 
chúng ta cán hi�p nhât. 

Tôi xin dttQ'C nhâc l�i! Mt.Ic tiêu cao · 
nhát cua con nguà'i là trà nên gióng 
nhu Chúa Ctíu Thé. Mt.Ic tiê u chính 

M\lc tiêu 
cao nhát 
cua con 

nguoi là trÕ' 
nên giáng 
nhuChúa 
Cúu Thi. 
M\lc tiêu 

chính cu.a 
cua cqng sàn là ngãn càn mt.tc tiêu cqng sàn là 
này. HQ chu yéu là ngttà'i bài tôn giáo. 
HQ tin râng con nguà'i sau khi chét se 
trà thành muói và các khoáng chát, 
không hon không k�m. HQ muón cà 
cuqc dà'i này chi sóng cho v�t chát. 

..., ') ngan can 
m'\lc tiêu 

này. 
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Chúng chi biét só dông. Tu ngu chúng dtlng là tu cua ma 
quy mà trong Tân líá'c khi dttqc hói tên hân là gi: "Quân 
dqi." 

Nhân cách cá thê - mqt trong nhüng dijc ân Chúa ban 
rho con ngttà'i - cüng bi chà d�p.-HQ bõ ttl mqt nguà'i chi vi 
thây anh này có quyên sách Tâm lf h9c Cá Thl do Alfred 
Adler viét. Nhüng si quan cà�h sát quát mâng: "Cá nhân -
luôn luôn cá nhân! T�i sao không là Í�p thê?" 

Chúa Jêsus muón chúng ta là nhüng cá thê riêng bi�t. Do 
dó, không thê nào có khà nãng thóa hi�p · dttQ'c giüa cqng 
sàn và chúng ta. Cqng sàn biét nhtt v�y. 



132 

Trong t�p chí Khoa h9c và Tôn giáo (Nauka i Religia) có 
viét "Tôn giáo không tuong hqp vái chú nghia cqng sán. Nó 
thu djch vá'i chú nghia cqng sàn ... Nqi dung chttong trinh 
cúa Báng Cqng San là giáng dàn chí ffit;lng vào tôn giáo ... 
Dó là chttong trinh nhàm tt;to ra mqt xã hqi vô thán, trong 
dó ngttà'i dân mãi mãi duqc thoát khói ách tôn giáo." 

Làm sao Ca Bóc Giáo cung tôn tt;li vái chtl nghia cqng 
sàn? Nguà'i cqng sàn trà lài cho câu hói này ... �'Chtl nghia 
cqng sàn là dõn chí mt;lng cho tôn giáo." 



Chlio'ng 5 

jl,tpl. +lpi c-it.ánl. c-it.J111 t..4119 

7>«n(J Víin(J Và 7)1.ál. q,iin 

HQi Thánh Thâm L�ng làm vi�c trong diêu ki�n rât khó 
khãn. Chti nghía vô thán là quóc giáo à mQi nttá'c c9ng sàn. 
HQ cho ngttài già dttqc ttrang d6i ttt do tin ·mQt d�o nào dó, 
nhtrng thanh thiéu niên và thiéu nhi thi không du(!c phép tin. 

MQi thú à nhüng ntrác này - tivi, radio, r9-p chiéu bóng, 
nhà hát, báo chí, và nhüng nhà xuát bàn - déu nhâm mt)c 
dích tri�t tiêu niêm tin no'i Chúa Ctfo Thé. 

HQi Thánh Thâm L�ng rât ít phtrang ti�n dê dói phó. vá'i 
nhüng Ittc ltrqng không ló ctia nhà ntrá'c chuyên ché. Nhüng 
ffi\lC su Hqi Thánh Thâm {4ng té;li Nga không dttqc dào té;lO vê 
thân hçc. Hi�n có nhüng mt)c stt Trung Hoa chtta bao già dçc 
trçn quyên Kinh Thánh. 

Tôi se kê cho b� nghe rãt nhiéu ffil:IC sll' dã dttqc tãn 
phong nhtt thé nào: Chúng tôi dã g�p m9t thanh niên Nga 
hi�n là mt)c stt âm thâm. Tôi hoi ai là nguài phong chúc cho 
anh, thi anh trà lài: "Chúng tôi không có mqt giám mt)c thttc 
tht) c1ê phong chúc cho chúng tôi. Giám mt)c chính thúc sê 
không phong chúc cho bât ky ai không duqc Dàng C9ng Sàn 
cháp thu�n. Do dó, mttà'i thanh niên tre chúng tôi dén ngôi 
mq ctia vi giám ffit)C c1ã tti' d9-o. Hai ngttài trong só chúng tôi 
d�t tay lên bia mQ, só càn l�i ctúng thành vàng tràn chung 
quanh và chúng tôi câu xin Dúc Thánh Linh tán phong cho 
chúng tôi. Chúng tôi ctàm bào ràng minh ctã ctttqc tán phong 
bdi bàn tay có dau dinh ctia Chúa Jesus Christ." 

Dói vái tôi, stf tãn phong chàng thanh n.iên này là có hi�u 
Ittc trttá'c m�t f)úc Chúa Trà'i! 
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Nhl1'ng nguà'i ctã ctuqc tán phong nhu V?Y chtta tung dttqc 
dào tc;to khóa thân hQc nào và thttà'ng là hiêu biét rât ít vê 
Kinh Thánh (gióng nhu truà'ng hqp nhl1'ng truyén d�o tc;ti 
Bangladesh), nhung hQ dang th\fc hi�n công vi�c Chúa. 

Biéu này giÓng nhu HQi Thánh à thé ky c1áu tiên. Nhl1'ng 
con ngttà'i dã làm dáo lQn cà thé gicri này cho Chúa Cú'u Thé 
dã dén h9c t?i nhl1'ng chúng vi�n thân hQc nào? Có phài tât cá 
hQ ctéu biét ct9c? HQ nh?n lay Kinh Thánh tu ctâu? Bú'c Chúa 
Trà'i ctã phán cho hQ. 

Tôi dã tim 

du�c nhÍÍllg 

Cc, l>ic 

nhânth� 

S\f vui mirng 

trong 

Thánh Kinh, 

· trong 

H{,iThánh 

HQi Thánh Thám L�ng cúa chúng 
tôi không có lay mqt ngôi giáo ctuà'ng. 
Nhtmg có thánh dtràng nào d�p cho 
bâng bâu trà'i mà chúng tôi duqc ngâm 
nhin mói khi bí m�t nhóm lc;ti vcri nhau 
trong nhii'ng khu rung? Tiéng chim hót 
ngân nga thay cho tiéng dàn, hucrp.g 
thom cúa các loài hoa chính là mui 
huang nhl1'ng cúa lê chúng tôi dâng lên 
cho Ngài. Và bQ dó tói tàn cúa nguà'i 
tu?n d?o v11a mcri ctuqc thà ra cõn ân 
tuqng hon cá nhii'ng bQ áo lê cúa linh 

Thám L(lng ml}c. Chúng tôi có trãng và sao t�o 
thành nhii'ng ngçm nén. Và các thiên 

và trong tu. sú' là nhii'ng nguà'i phl} lê ctê tháp sáng 
nhitng ng9n nén ây. 

Không bao già' tôi có thê mô tá hét vé d�p ctia HQi Thánh 
Thám L�ng! Thtrà'ng sau m9t buõi nhóm âm thám nhtr V?Y, 
nhüng Ccr Bóc nhân déu bj bât vào tu. ó dó hQ phái mang 
xiéng xích vcri niém vui cúa mqt cô dâu dtrqc deo nhl1'ng món 
nü trang tlt nguà'i yêu dâu minh. Nhl1'ng cem sóng trong tu 
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dttqc binh l�g. HQ nh�n lãy n\l ·hôn cúa Tân Lang và vóng tay 
ôm âp ctla Chàng Rê, và se không dói �ho:vái các vf vua dâu. 

Tôi dã tim dttqc nhl1ng Ca Bót nhân tll�t �lf vui mung 
trong Thánh Kinh, trong HQi Thánh ThâmL�g" và frong ttl. 

HQi Thánh Thâm L?ng dtl bj dàn âp nhtmg" cung có nhiéu 
b9-n hüu, th�m chí ca nhl1ng canp. sát m�t,. ca nh�ng nhân 
viên trong chính quyên, dôi khi chíhh nhüng 'tín dó bí m�t này 
l�i bao V� cho Hqi Thánh ctla Ngài.. 

Dttái thài LiênXô cü, báo chí Nga Jo ng�i yé só lttqng pgày 
càng tãng ctla "nhftng ngttà'i kh·õng tin à bê. �goài." Theo bâo 
Nga giái thích, nhüng ngttà'i này là vô só _ngttà'i nam nü làm 
ngay trong các câp chính quyén cê)ng sàn � trong các vãn 
phóng chính phtl, trong nhl1ng ca qu� tuy�n truyén và nhüng 
ca quan khác - là nhüng ngttài ngoài in�t cqng sán nhttng bên 
trong là tín dó âm thám và là tín hüu·Hôi·'rhánh Th� U.ng. 

Giái báo chí Nga lúc ãy dã kê câu êhuy�n vê mQt phij nü 
tre làm vi�c à ca quan tuyên truyén� HQ nói, sau già' làm vi�c, 
cô và chóng thuà'ng t�p hqp m9t nhóm thanh niên tll' các cãn 
hQ khâc trong toa nhà ây dê ctlng nhóm câu nguy�n và nghiên 
cúu Kinh Thánh cách bí m�t. 

Trên khâp thé giái vi�c này vân càn diên ra, hàng v�n 
"ngttà'i không d�o à ngoài mijt" nhtt thé vân dang côn dây dó. 
HQ thãy sê lglôn ngoan néu không tharn dll nhftng buõi nhóm 
à nhà thà, nai hQ dê bi theo dõi và chi dttqc nghe thu Phúc 
Âm bi pha loãng. Thay vào dó, hQ cu à nguyên tª-i nhüng 
cttong vt thfui quyên và trách nhi�m minh dang có dê tu dó 
có thê làm c�ung âm thâm và hi�u quà cho Chúa Cuu Thf 

Hqi Thânh Thâm Lijng có dén hàng ngàn thành viên à 
nhüng nai nhtt v�y. HQ có nhii'ng buõi nhóm bí m�t à nhftng 
tâng hâm, cãn gâc, nhà ph6 và ngoài dóng. 
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Tç1i mtác Nga cqng sàn tnrác kia, chã.ng ai càn nhá gi vê 
nhúng l�p lu�n phán d6i vi�c làm phép báptêm cho tre con 
hay cho ngtrài lán, nhung l�p lu�n ung hé) hay phàn dói tính 
vô ngq cua Giáo Hoàng. HQ cüng chãng phài ngtrài theo 
thuyét tién hay h�u Thiên Hy Niên. HQ kh_ông thê giài nghia 
nhüng lài tiên tri và không tranh cãi vê chúng, nhttng tôi 
thtràng hay thâc mâc làm sao hQ có thê chúng minh sl[ thtrc 
hüu cua Buc _Chúa Trài cho nhüng con ngtrài vô thán kia gioi 
dén nhtr v�y dtrqc. 

Nht1'ng câu trà là'i cua hQ c�o nguà'i vô thán th�t dan giàn: 
"Néu duqc mài dén dV mé)t büa ti�c vái du loé;li thúc ãn ngon, 
anh có tin ràng không ai nau nhüng món áy không? Nhung 
thiên nhiên là cà mé)t büa d�i ti�c dã dtrqc dQn sàn cho chúng 
ta! Anh có nht1'ng quà cà chua, quà dào, quà táo, có sua, m�t 
ong. Ai dã chuãn bi mçi thú áy cho con ngtrà'i? Cõi thiên 
nhiên là mu quáng. Néu anh tin không có Búc Chúa Trà'i, làm 
sao anh giài thích dttqc cõi vü trtJ mu quáng này lc;ii thành 
công trong vi�c chuãn bi nhüng thú chúng ta cán mqt cách 
phong phú và da dc;ing �én nhtr v�y duqc?" 

HQ chung minh có sv sóng dà'i dà'i. Tôi nghe m9t ngtrà'i giài 
thích vâi mQt ngtrà'i vô thân: "Già sü chúng ta có thê nói 
chuy�n ctttqc vâi m9t phôi thai trong làng m�, rói anh nói cho 
nó ràng giai cto�n bào thai rát ngán ngtli, tiép ctó mâi là mQt 
cuQc ctà'i tht1c st1 và lâu dài. Phôi thai ,Y se trà là'i thé nào? Nó 
se nói gi6ng nhtr nhung gi mà ngtrà'i vô thân câc anh tra là'i 
cho chúng tôi khi chúng tôi nói vê thiên ctàng và ctja ng\lc. Nó 
cüng sê nói ràng st1 sóng trong_ làng m� là st1 sóng duy nhát, 
và m9i thtl' khâc ctéu là st1 ngu mué)i cua tôn giâo. 
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H{)i Thánh Thàm Lç7ng nhóm lçJi tçii dâu 1 Trong nhà riêng, trên mâi gúc , 
nhà, duâi tàng hàm, hên dàng sông hay ngoài ritng - bâÍ c.:u n<Ji dâu rín 
huu d8u c;ô tM âm thdm t�, hQp l<;ti. Ngày nay nhi?ng hu6'i nhôm hí mqt 
nhu thê' V!1n càn diln ru tç1i Vi�t Nam, úto, Trung Quô'c, Trung Dônx và 
tçi nhiiu mtác hj câín dço. EJôi khi công an phát hi�n hw5'i nhóm cua h9, 
khiê'n h9 bj phçlf râ't n('lnx, bj biir 1:ii1 và nhô't tu. 
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Nhung néu tái phôi biét suy nghI, nó sê nói: "Cánh tay 
lán lên cho ta á chô này. Ta dâu có cán chúng. Ta cõn 
chãng duôi chúng ra duqc nt1a kia. V�y t�i sao nó lán lên? 
Có lê nó lán lên dê dành cho mqt giai <1o�n tucmg lai, là lúc 
ta se phài dú.ng chúng âê làm vi�c. Chân cüng mQc ra và ta . 
phài gitl chúng g�p l�i truác ngtfc. T�i sao chúng lán lên? 
Có lê dê ta dung chúng buác di trong cuqc sóng á mqt thé 
giái rqng lán tiép theo sau. Mât cüng phát triên dâu chung 
quanh ta toàn là bóng tói nh11ng có lê mqt thé giái theo sau 
·se dây màu sâc và ánh sáng.' 

"V�y, néu phôi chju suy gâm vê s11 phát triên ctla nó, thi 
nó sê biét vê cuqc sóng bên ngoài lõng m�, mà nó không 
cân phài thãy truác. Chüng ta cüng v�y. Khi cõn tre, chúng 
ta có súc m�nh tuõi tre nhung không có trí suy nghI âê sti 
d11ng cho dúng dán. Nh11ng nãm tháng trôi qua, khi chúng 
ta lán lên trong st1 khôn ngoan và hiêu biét thi cüng là lúc 
chiéc xe tang· dã chà gân ké dua chúng ta dén mq phân. 

"V�y té;ii sao cân phài lán lên trong Slf hiêu biét và rói Slf 
khôn ngoan chúng ta không sti dtJ.ng chúng nua? T�i sao 
tay, chân, mât, lán lên trong mqt phôi thai? ví' di dành cho 

nhúlig gi dén tiép theo sau. Chúng ta lá'n lên trong dài nà� 
. trong kinh nghi�m, kién thtí'c, khôn ngoan dê nhâm chuãn 
bi cho nhung gi theo sau. Và chúng ta duqc chúãn bi dê 
phtJ.c VtJ. Ó' binh di�n cao cà hon dén tiép sau cál chét này." 
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Liiu bô cd mçt.nR sôn.g và quy!n ti! do, "nhü'ng con fita c.:un ,. cüu Diéc 
Chúa Trài - t1lc nhilng ngitài mang Kinh Thtính - dúng reir nhi€�t 
phll<ln� pháp tài tinh lli c.:ltuyin tiíi wi D!k Chúa Trài áê'n l'<Í"i nhilng 
tín hiiu khao khât tqi nhiing quót· gia hj câr11 d{l(ín. Unh hiên pJu)ng 
Dông FJiéc düng máy khoan. rli klwan trJ xuyên l/Ull cii'c:, sàn và sifim :x:e 
dê' ti111 Kinh Thánh "hâ't h<IJJ pltúp." 
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Nhü'ng nguài c(mg sàn dã in sách râng Chúa Jêsus không 
bao già thQ'c hü'u. Nhü'ng thuQc viên cúa HQi Thánh thám l?ng 
dã trà lài de dàng: "Trong túi b?n có tà báo nào? Báo Pravda 

cúa hôm nay hay hôm qua? Cho tôi xem di. À, ngày 4 tháng 
Giêng nãm 1964. Nãm 1964 tính tu khi nào? Anh nói Chúa 
Jêsus không có th�t nhung anh dang dung ngày tháng nãm 
tính tu ngày sinh cúa Chúa dây. Thài gian dã hi�n hü'u truác 
khi Ngài âén. Nhung khi Ngài dén, thi âÓi vái con nguài 
duàng nhtt mQi diéu dã có truác dó déu trà nên vô ích và thài 
gian bât dáu tính tu lúc bay già. Chính báo chí CQng sàn cúa 
các anh dã là bàng chúng ràng Chúa Jêsus không phài là 
chuy�n hu' cãu." 

Các. ffi\lC su à HQi Thánh bên Phuang Tây thuàng cho ràng 
nhü'ng nguài mà hQ có trong nhà thà déu thQ'c lóng tin quyêt 
nhü'ng lê th�t chính cúa CO' Dóc giáo, nhung ky th1fc h9 không 
tin quyét · dâu. B?n hiém khi nghe mQt bài giàng chúng minh 
vê S\J th?t cúa dúc tin chúng ta. Nhung bên kfa Búc Màn Sât, 
nh11ng con nguài chua hé hQc cách dê cnúng minh nhu v�y 
déu dã dem dén cho nh11ng tân tín h11u cúa hQ m(H nén tàng 
hét súc nghiêm túc. 

Không có giÕ'i tuyén phân chia rành m?ch dê b?n có thê 

bào Hqi Thánh Thám L�ng - túc dón- lüy chính ctla CO' E>óc 
giáo - két thúc chá nào và HQi Thánh chính thúc· bât dâu chá 
nào. Cà hai dan quy�n vào �hau. Mqt só nh11ng ffi\lC su ctla 
nh11ng nhà thà t?i nh11ng nuác cãm dq.o vân thl!c hi�n chúc 
V\l song song thám l�ng .. vuqt qua khoi nhung gi6'i h?n mà 
chính quyén áp d�t trên h9. 

Hqi Thánh chính thúc, là HQi Thánh ctia nhung nguài CQng 
tâc v6'i nguài cqng sãn, có mQt lfch stt lâu dài. Nó bât dáu 
ngay sau cu9c Cách M�ng Xã HQi Chti Nghia Nga tu "HQi 
Thânh Hàng Sóng," do giâm ffi\lC tên là Sergius l1úng l'.táu. 
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Mqt trong nhüng cqng slf cua ông tuyên bó: "Chú nghia 
Mácxít là Phúc Âm duqc viét bàng nht1ng mau tl/ vô thán." 
Th�t là mqt thán hQc tuy�t và'i! 

Chúng ta có nhiéu nguà'i gióng nhu Sergius trong mói 
IllfÓ'C. 

T�i Hungary, giüa võng nguà'i Công Giáo là Duc Cha 
Balogh. Ông và mqt só ml)c su Tin Lành dã giúp nguài cqng 
san nám trQn quyén kiêm soát nhà nuá'c. 

T<J.i Rumani, nhüng nguài cqng san lên nám quyén vái SlJ 
trq giúp cúa mqt linh nwc Chánh Thóng Giáo tên là 
Burducea, là mqt c:1Ju nhân viên Phátxít phai chuqc tqi vái 
Hóng Quân vê nhüng tqi trong quá khu cúa minh bâng cách 
trÕ' thành "Do" cõn hon cà nhüng ông chu cúa minh mra. 
Linh ml)c này dã dung gán Vishinski, Bí Thu Nhà Nuác Xô 
Viét và mim cuà'i vá'i cung cách dóng tinh khi Vishinski 
tuyên bó trong buôi thiét l�p chính quyén cqng san mái: 
"Chính quyén này.se xây d1Jng mqt thiên dàng trên dát, và 
anh se k.hông càn cán dén mqt thiên dàng trên trài nüa." 

Cõn dói vái nhtrng nguài nhu Nikolai ctla Nga, nguài ta 
ghi nh�n hQ là nhtlng nguài chi diêm cho chính quyên. D�i 
tá Deriabin, mqt nguài dã dào ngü khoi cành sát m;t ctia 
Nga, dã làm chtíng râng Nikolai là nhân viên m;t ctla hQ. 

flây là tinh hinh trong háu nhu m9i giáo phái. Cáp lãnh 
d9o ctla nhtlng nguài Báptít Rumani duqc áp dijt lên bàng 
b9o l1Jc, dã tó giác nhúng Ca Dóc nhân th;t. Té;ii Nga, gi6'i 
lãnh d�o giáo hQi Báptít cüng v�y. Tachici, hqi truàng hQi 
Ca Dóc PhtJc Lâm ctla ·Rumani kê cho tôi ràng ông_ dã là 
nguài chi diêm ctla cãnh sát m�t cqng sãn ngay tu ngày d,u 
hQ lên nâm quyên. 
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H{,iThánh 
bi biên 
thành mqt 

công C\I. 
cnac{,ng 

sànâi 

kiim soát 

Ce, Dác 

Thay vi dóng ctia hét mQi nhà thÕ' -
dáu hQ dã dóng cüa hàng ngàn nhà 
thÕ' - Cé)ng sàn khôn khéo quyét djnh 
cho phé p mé)t só ít nhà thÕ' chính 
thtk "làm dâu hi�u" vân dttqc mà 
ctia dê dtlng làm ctia só quan sát, · 
kiêm soát và cuói ctlng tiêu di�t Ca 
f)Óc nhân và Ccr flóc giáo. HQ quyét 
djnh ràng tót han ctí' dê cho cáu trúc 
cúa HQi Thánh ctí' tón t�i rói bién nó 

nhân và lira thành công ClJ cúa cqng sàn dê kiêm 
dái nhúng · soát Ca D6c nhân và lua d6i nhung 
du khách. du khách dén xú cúa hQ. 

Tinh hinh này tón t�i trong Hqi Thánh TSPM chính thúc 
cúa Trung Quóc khi chúng ta bttác vào thé ky tái. Hqi 
Thánh "hqp pháp duy nhât" này t�i Trung Hoa d�i di�n 
chtta dây 20% Ca f)Óc Nhân Trung Hoa. 

T<}.i Rumani, tôi dã dttqc dê nghi quan nhi�m mqt nhà 
thà nhtt thé vâi diêu ki�n trong cttong vj ffi\lC stt, tôi phài 
trung thành báo cáo vê nhtlng thuQc viên cúa tôi cho cành 
sât m�t. Dttàng nhtt ngttài Tây Phttong v6n quen vâi nhtlng 
chuy�n "trâng den rõ ràng" - mQt là trâng hét, hai là den 
hét - nên không thê nào hiêu chuy�n này. Nhttng Hqi 
Thánh Thâm L�ng không bao già cháp nh;n nhtlng Hqi 
Thânh bi diêu khiên và làm dáu hi�u nhtt thé dê thay cho 
công tác truyén giàng hüu hi�u và dây y nghia cho "mQi 
ngttà'i" - bao góm cà thanh niên. 

Bát châ:p nhtlng lãnh d�o phàn bqi, trong các Hqi Thánh 
chính thuc ván có Stf sóng thuqc linh th�'t stf. (Tôi c9 càm 



CHIU KHÓ VI DÁNG CHRIST 143 

tttàng là tinh hinh trong rât nhiéu HQi Thánh ctia Phttong 
Tây cüng ván tuong tl!. Các hQi chúng dôi khi ván trung tín 
không phài là nhà' giá'i lãnh dc;i.O hàng dáu ctia hQ, mà là ván 
trung tín bât cháp nhung lãnh dé;lo áy.) 

Té;li Nga, nghi lê ctia Chính thóng giáo không thay dói, và 
nghi lé áy nuôi dttã'ng lông nhüng thành viên ctia giáo hqi 
này, dáu nhung bài giàng tâng bóc nhung ngttà'i CQng sàn. 
Tín dó Giáo phái Lutherans, Tnr&ng Ião, và nhüng giáo phái 
Tin Lành khác ván , cüng hát cüng nhüng bàn thánh ca cü. 
Và rói ngay cà nhüng bài giàng ctia nhüng ngttà'i chi diêm 

· cüng phài chúa dtfng dôi diéu ctia Kinh Thánh chá. 
Nguà'i dân Trung Ouóc hôm nay tr& vê tin Chúa dttá'i 

ành hu&ng ctia nhung ngttà'i mà hQ biêt là nhüng nguà'i 
phàn bqi. HQ biêt nhúng nguà'i áy se báo cho cành sát m�t 
biêt vê nhung cuQc hoán cai ctia hQ. HQ phài giâu niém tin 
ctia minh trttá'c chính nguà'i dã dem ctúc tin cho hQ qua bài 
giàng b?i hoé;li ctia ngttà'i áy. 

Dây là phép l? lá'n ctia Dúc Chúa Trà'i duqc tr�ch trong 
Lê Vi Ky 11 :37 trong ngôn ngu biêu tuqng: "Nêu vQt chi ctJa 

xác chêt nó [là nhung gi mà theo lu�t Môise cho là ô uê] rât 

nhâm frên hqt giông nào ngUài ta gieo, thi hqt giông dó kl 
/à tinh S<)Ch. 11 

St! công bàng buqc chúng ta phài nói ràng, không phai 
toàn bq nhüng lãnh dgo Hqi Thánh chính thúc, th�m chí 
cüng không phài te àn bq nhüng lãnh <1?o cao cáp cúa Hqi 
Thánh Chính 1 nú'c dêu là ngttà'i cúa cqng sàn. 

Nhüng thuQc viên cúa Hqi Thánh Thám Lijng cüng rát 
nôi b�t trong nhüng Hqi Thánh chính thúc, ngo9i tru mqt 
só ngttà'i phài ãn minh. Và hQ c_hãm lo Hqi Thánh chính 
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thuc áy dê bào dàm ràng CO' Bóc giáo không phài là yéu 
duói nhqt nh?t, nhung là mqt duc tin dang chién dáu. 

Khi cánh sát dóng ctia tu vi�n Vladimireshti t<;ti Rumani 
và nhiíng nai khác t?i Nga, hQ phài trai qua mqt thài ky vô 
ctlng khó khãn. Mé}t só nguài cqng sàn phài trà giá bâng 
mc;mg sóng hQ vi té}i có y ngãn cám tôn giáo. 

Nhung nhiíng nhà thà chính thuc ngày càng ít di. Tôi 
không biét li�u trên toàn lãnh thô Liên Xô có dén nãm hoijc 
sáu ngàn nhà thà duái thài cqng sàn hay không. (Hoa ky 
cüng vá'i dân só gân nhu v�y dã có dén ba trãm ngàn nhà 
th6' cách âây vài th�p niên.) Và nhü'ng nhà thà này hâu hét 
thuàng là nhiíng cãn phàng bé tí - chu chãng phài là mé}t 
"nhà th6'" nhu chúng ta hinh dung. 

Khách nuác ngoài sê tháy mé}t nhà thà dông dúc tín dó 
t?i Mátxcova - là nhà thà duy nhát trong thành phó này -
và nh�n dinh có tt! do biét bao. Nguài nuác ngoài sê vui 
mung kê l?i cho dát nuác cúa hQ ràng, "Th?m chí nhà thà 

cüng âông ngh�t." 
HQ không tháy duqc thàm kich ctla mqt qhà thÕ' Tin 

Lành cho bày tri�u linh hôn! Và th?m chí nhü'ng nhà thÕ' 
. chi có m<}t phõng cüng không nàm trong tâm di lç.i ctla tám 
mttai phán trãm dân chúng Xô Viét. 

Nhiíng âoàn dân chúng này ho?c sê bi bo quên, ho�c 
phãi dtrqc nghe Tin Lành bàng nhiíng phtrong pháp thâm 
l�ng khác. Không cõn SlJ' chQn lt1a nàÓ khác. Chtl nghia 
cé)ng sàn càng thóng tri trên quóc gia nào bao nhiêu, Hqi 
Thánh à quõc gia áy sê càng phài thám l�ng báy nhiêu. 

Tç.i chính nhà thà chính thúc bi dóng ctia dã xuát hi�n 
nhiíng buôi hé}i hQp cu.a các tô chúc chóng tôn giáo. 
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Hàng vçm nhà thà, giông nhu nhà thiJ cua Giúo H()i Báptít này, dã bj 
các nhà càm quyin vô tluin phá sq.p trên kluip Liên Xô và FJôn� Âu 

- truác kia. Thgm chí ngày nay, nhdu nhà rhà vdn riêÍJ ll,,(c hj nhà cdm 
quyin vô thdn phá huy. Fidel Castro dã ra lfnh dung máy iii san bàng 
nhà thi'! này tçú Cuatro Caminos (hlnh duái) vào cwfi niim 1996. 40 nhi't 
thà khúc tr;i Cuba dã bj dóng cita vào niim /997. 
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KJlliP, ·t�.'l!,i1M1 

l',1.YúiW1Yl.\!A i}lt, 

bOf•l·!\,;» 
.,;.._ ... " 

Nhl1ng tín húu t�i Liên Sô cü 
st1' dt:mg nhúng dài phát sóng 
truyén thanh ctia Tiéng Nói 
Ngttà'i Tu�n f)�o dé chuãn 
bj in án và phân phát nhú'ng 
tu li�u Ca f)Óc ctia ho 
(hinh trên), 
giú cho Hqi Thánh s6ng dqng 
suót nhtíng nãm den tôi cua 
chu nghia cqng sàn. 
Suót han 30 nãm qua, Tiéng Nói 
Ngttài Tu�n f)�o dã dung nht1ng 

dài phát thanh cách htíu hi�u dê dem Tin Lành dén cho tín hií'u t�i nhií'ng 
ntt6'c bj cám d�o. Lài khen giá trf nhát dén tu t�p chí "Nautchny Atheism" 
(Chú Nghia Vô Thán Khoa Hqc) · (hinh bên). Trong t�p chí dày 62 trang 
phát hành vào tháng 6.nãm 1988 nhan dê "Chuang Trinh Tuyên Truyén 
Trên Sóng Truyén Thanh Ctia Giái Tu SI - Vü Khí Cua Chién Trttàng Tâm 
Ly" hQ than phién râng công cu<)c giàng Tin Lành cho dân chúng Liên Sô 
trên sóng truyén thanh dã vô hi�u hóa mqi nô ltfc cua hQ trong h� thóng 
giáo d1.,1c cqng sán và vô thán. 
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Hg i Thá nh Thá m L� no "Bltgc Nuô 1 01tdno 11 Bâ no Vã n Chllono Vô 
Thá n Nhll Thê' Nà o 

Hé)i Thánh Thám L�ng cüng biét cách sti dtJ.ng vãn 
chuong vô thán ctê nuôi minh gióng y nhu Êli ctuqc qu� 
nuôi v�y. Ngtrà'i vô thán dã dó nhi�u công lao nhi�t huyét 
dê ché giéu và chi trích Kinh Thánh. 

HQ dã xuât bàn nhüng quyên sách g9i là Thánh Kinh Hài 

và Kinh Thánh Cho Ngzrà'i Tin Lán Không Tin. HQ có làm cho 
thây Kinh Thánh là ngá ngãn dg.i d<)t biét bao, và dê làm nhtt 
V?Y, hQ trích dàn rát nhiéu câu Kinh Thánh. Chúng lôi vui 
mung xiét bao! Cuón sách ây ctttqc in ra hàng tri�u bàn VÓ'i 
dáy nhüng câu Kinh Thánh trích dàn, và là nhüng câu Kinh 
Thánh th?t d�p tuy�t vài không thê nào tà nõi ngay cà khi 
nguài c9ng sàn dem ra ché giêu nhüng câu ây. Chính chuy�n 
chi trích Kinh Thánh này cüng ló bich <'.tén dQ chãng ai thém 
quan tâm. 

Trong thài quá khú, "nhüng ke di giáo" bj Tôa Án Di Giáo 
dtta ra giàn thiêu trong mQt dám rttá'c, dttqc m�c cho du m9i 
log.i áo ló bich và giêu cqt có ve hinh nhúng ng9n lua dia ngtJ.c 
và ma qui trên dó. Và nhúng "ke di giáo" này l�i là nhúng 
thánh dó tuy�t vài biét dttõng nào. 

Cüng V?Y, nhúng câu Kinh Thánh vàn luôn luôn �úng, cho 
du ma quy có trích dán chúng di nüa. 

Nhà xuât bàn c9ng sàn rât sung sttáng nh?n hàng ngàn lá 
thu yêu cáu tái bàn nhiéu lán nhúng cu6n sách vô thân có in 
câu Kinh Thánh dê ché giéu Kinh Thánh. HQ không biét ràng 
nhúng lá thtt này ctén tu Hçli Thánh Thâm L�ng, là Hé)i Thánh 
se không cõn ca hQi nào khác han dê nh�n ctuqc Kinh Thánh. 

Chúng tôi cüng biét cách dê t?n d\lng các cué)c h<)i hQp cua 
nhúng nguài vô thán. 
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T?i mQt buói h9p, mQt giáo stt c<)ng sán khãng djnh râng 
Jêsus chãng qua chi là mQt nhà ào thu?t tài ba mà thôi. Anh ta 
âê phía tnrác minh mQt cái binh mrác, dó vào dó mQt ít bQt 
màu và mrác dói thành ra màu do. 

Giáo stt này giài thích: "Phép l? là à âây. Jêsus cüng làm 
nhtr V?Y· Hán giâu trong tay áo mQt ít thuóc bQt nhtt V?Y rói 
già và tt! cho là bién ntrác thành· rtrqu mQt cách ky di�u. 
Nhtrng tôi có thê làm cem tuy�t hon cá Jêsus. Tôi bién rtrqu 
thành nttác trá l?i ván dtrqc." Nói xong anh ta cho mQt thú 
bQt khác vào lQ dung dich kia. Nó trá nên trong suót. Rói cho 
vào mqt ít bQt, nó do trÕ' l?i. 

Mé)t nguà'i Ca Dóc dúng d�y hói: "Thua dóng chí giáo su, 
ông dã làm chúng tôi rát kinh ng?c và thán phlJ.C bài nhllng gi 
giáo str e.ó thê làm. Chi có mQt diJtf .chúng tôi mong ông vui 
làng tht1c hi�n - hãy u.Óng· thú nrçiú ông mái vua làm ra dó!" 
Giáo str này trà 'lÕ'j: "Tôi không thê uóng dtrqc. Chât b9t này 
<i9c!" 

Anh em dó trà lài: "Dây là toàn bQ stf khác bi�t gilla giâo str 
v� Chúa Jêsus .. Chúa và rtrqu cua Ngài dã khién chúng tôi vui 
mung trong suót 2000 nãm qua, trong khi ông ctâu dé)c chúng 
tôi bàng rtrqu cúa ông." Ca Dóc nhân này bi nhót tu ngay. 
Nhtrng nhüng tin túc vê trtràng hqp này dtrqc loan di rât xa, 
gilJ.C m?nh me dúc tin nhiêu ngtrài. 

Chúng ta là nhllng Da vít nho bé yéu duói. Nhtmg chúng ta 
m?nh me hon Gôliát cúa chu nghla vô thân kia, vi Dúc Chúa 
Trài dang dúng vê phía chúng ta. Lê th�t thu9c vê chúng ta. 

Lân nQ, m9t ctàng viên dang dién thuyét vê chu nghia vô 
thán. Tât cà nhüng công nhân bât bué)c phài tham gia, trong 
só hQ có nhiéu ngtrài là tín dó Tin Lành. H9 ngói yên l�ng 
nghe nhllng l�p lu�n chÓng Dúc Chúa Trài và nhllng l�p lu�n 
nói ràng tin noi Dáng Christ thi quà là ngu d?i. Ngtrài thuyét 
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trinh .ây cõ dtta ra cho nguài nghe nht1ng ly lê chúng minh 
không có thé giái tâm linh, không có Duc Chúa Trà'i, không 
có Chúa Jêsus Christ, không có dài sau, con nguài chi là v�t 
chát chú không có linh hón. Anh ta nói thao thao bât tuy�t 
ràng, chi có v�t chât tón tí;li mà thôi. 

Nhung chúng Mçit Ccr Bõc nhân dúng lên xin 

ta me:inh mé 

ho11 Gôliát 

phép duqc nói. Nguài này àuqc cho 
phép. Tín dó ây nhác cái ghé gáp 
cúa anh dang ngói lên và ném nó 

cua chu xuõng. Ông ta dung lí;ii nhin chiéc 

nghía vô théin ghé. Sau dó, ông rói bttác lên tát vào 
m�t nguà'i thuyét trinh. kia, vi l>úc 

Chúa Troi 
Tay dién thuyét ây rát gi�n d11, 

m�t do ngâu phàn nê), la lõi chti'i rua 
dang dúng vê và gQi các dóng chí canh sát cúa hán 
phía chúng lí;ii bát anh tín dó này. Hán càn boi: 

ta. "Sao mày dám tát tao? Ly do gi?" 

Anh tín dó trà là'i: "Anh mái vua chung minh bàn thân 
anh là mé)t tay nói dói. Anh nói mQi thu déu là V?t chât. .. 
chãng có gi hon. Tôi nhâc m9t cái ghé lên và ném nó 
xuóng. Nó dúng là V?t chat th?t. Khi tôi tát anh, anh không 
phàn tí'ng nhtt cái ghé! Anh phàn tí'ng khác hãn. V?t chat 
không biét nôi khung, nhung anh thi có. Do dó, thtta dóng 
chí giáo su, anh sai rói. Con nguà'i cõn cao hon v�t chât. 
Chúng ta là nhüng con nguà'i có tâm linh!" 

Và nhüng CO' Bóc nhân binh thuà'ng cúa HQi Thánh 
Thâm L�ng dã phàn bác nhüng l?P lu?n chi tiét cua chu 
nghia vô thân trong vô só truà'ng hqp nhu V?Y· 
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Trong tu, m<}t sI quan công an dén hoi tôi: " Này, mày 
cón git1 cái d?o ngu ngóc cu.a mày dén khi nào nua?" 

Tôi nói vái ông: "Tôi dã tháy biét bao nhiêu ngttà'i vô 
thân tiéc nuói trên gittà'ng trong già' phút háp hÓi râng hQ 
dã không tin theo Btí'c Chúa Trà'i. HQ kêu câu Báng Christ. 
Ông có thê tttÓ'ng tttqng dttqc m<}t Ca Bóc nhân dén già' 
phút lâm chung l?i có thê hÓi tiéc vi minh dã làm mé)t Ca 

Bóc nhân dê rói kêu câu Mác Lênin giài ctí'u ra kh@i dtí'c tin 
Ca Bóc cu.a minh không?" 

Tay sI quan cttà'i: "Th�t là mé)t câu trá là'i khôn khéo." 
Tôi nói tiép: "Khi ky stt xây m<}t chiéc câu, néu mqt con 

mêo ch?Y qua trên chiéc câu áy thi không chtí'ng minh dttQ'c 
cây cáu dó tót. MQt doàn xe hia ch?Y qua mái chtí'ng minh 
dttqc sue kiên có cu.a câu. Ông có thê làm ngttà'i vô thân 
khi mQi st1 trong cu<}c sóng déu tót d�p thi diéu dó không 
thê chú'ng minh dttQ'c chân ly c1!a chu nghia vô thân. Nó 
không dtí'ng vüng dttqc trong già' phút khung hoàng lán." 

Tôi dung sách cúa Lênin dê chúng minh cho ông ràng 
ngay chính Lênin sau khi làm Chu Tich Liên Xô, ông áy 
cüng cáu nguy�n nhüng lúc gijp chuy�n chãng lành .. 

Chúng ta dã yên lijng và có thê yên lijng chà' dqi dién 
tién thà'i cué)c. Chính nhüng ngttà'i cqng sàn mái không yên 
và cú' phát dqng nhüng chién djch mái dê chóng tôn giáo. 
Diéu này chtí'ng minh là'i thánh Augustine: "Tám lõng ngttà'i 
ta �e không dttqc yên chút nào cho dén khi nó dttQ'c nghi 
yên trong Ngài." 
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r,1 Sao Có Thê' Chlnh Phqc Ngay Cà Nhüng Ngltõi Cqng Sàn Vé 
Cho Chúa? 

Néu duqc tát ca anh em trong thé giái tt.1 do hó trQ' thi 
Hqi Thánh Thám L�ng chinh phtJc dl!Q'c nhiêu tâm lõng 
nguà'i cqng san hon vã se thay dói duqc bq m�t thé giái 
này. Hqi Thánh sê chinh phtJc dl!Q'c hQ, bài vi làm mqt 

nguà'i cqng sàn là mqt vi�c bát thuà'ng. Ngay cà con chó 
cüng muán có mqt khúc xuong cho riêng nó. Nhung tám 
lõng cu.a nguà'i cqng sàn nôi lo;;tn cháng l;;ti vai trõ hQ phài 
giü và nhüng s11 phi ly mà hQ bi buqc phài tin. 

Cá nhân nhüng nguà'i cqng sàn khãng djnh ràng "v?t 
chát là tát cà mQi s11" - ràng chúng ta là mqt nhúm các háa 
chát dl!Q'c tõ chúc theo mqt kiêu nhát djnh, và ràng sau khi 
chét, chúng ta se l?i là muói và các chãt khoáng. Nhtt v�y, 
chting dó dti dê hài hQ: Thê nào nhúng nguà'i cqng sàn à 
nhiéu nuác l;;ti hy sinh dà'i sóng cho niém tin ctia hQ? "Mqt 

nhúm háa chât" l;;ti cá niém tin sao? Các "khoáng chât" có 
thê hy sinh chúng cho ích lQ'i ctia ke khác không? HQ không 
trà là'i duqc câu này. 

Và rói cõn có ván dê SlJ hung dü m1a. Con nguà'i không 
phài duqc dtJng nên nhu nhüng con nguà'i hung dü, và 
không thê chju làm nhüng con nguà'i hung dü lâu dài duqc. 
Chúng ta dã tháy diéu này trong stf S\lP dõ ctla nhüng nhà 
cai tri Ouóc xã, mqt só nguà'i áy dã tt1 sát, trong khi mqt s6 

khác hái h?n và thú nh?n nhüng tqi ác hQ gây ra. 
Con s6 khõng ló nhüng tay nghi�n ruqu trong các nuác 

cqng sãn dã phai bày khát v9ng vê mqt cuqc sáng có y 
nghia hon mà cqng sàn không thê nào dem l;;ti duqc. 
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Nguà'i Nga binh thuà'ng vón là nguà'i có lóng sâu Iáng, 
n)ng luqng và hào phóng. Chú nghia cqng sán thi nông qrn 
già t�w bê ngoài. Nguà'i di tim mqt cuqc sóng sâu nhi�m mà 
không tirn duqc thi sê tirn cuqc sóng dó trong rnen ruqu. 

Trong con nghi�n ruqu, nguà'i áy biêu hi�n nói kinh khiép 
vê cuqc sóng tàn b?o và lua dói mà anh ta phài sóng! Trong 
vài khoành khâc, ruqu làm cho anh ta duqc tt[ do, cón lê 
th?t sê buông tha con nguà'i áy mãi mãi néu hguài áy biét lê 
th?t. 

T?i Bucharest, suó� thà'i dô hQ cúa Nga ( 1947-1989), có 
Iân tôi càm thay ffiQt Slf thúc gil).C không Ct!Õ'ng l?i dtrqc dê 
phài vào mqt quán ruqu. Tôi nói nhà tôi di cú.ng. Vua buá'c 
vào, chúng têi tháy rnqt anh d?i úy Nga, lãm lãm khãu súng 
trong tay, de dQa và yêu câu dua thêm ruqu. Ông này bi tu 
chói vi dã quá say. MQi nguà'i déu hoàng sq. 

Tôi di dén nguà'i chú - ông ây biét tôi - tôi bào ông dem 
rtrqu m?nh ra cha viên d?i úy riày, và tôi húa sê ngói vá'i 
d?i úy dê giü cho ông áy yên l�ng. Mqt chai rói mqt chai 
nüa duq� dem cho chúng tôi. Trên bàn có ba cái ly. Viên 
d?i úy luôn luôn ljch slf rót ruqu âây cà ba ly .... và uóng C?Il 
cà ba ly. 

Tôi và nhà tôi không uóng. Du dã say nhung dâu óc anh 
ta ván cón tính táo. Anh dã quen vá'i ruqu. Tôi nói vá'i anh 
ta vê Chúa Cúu Thé, anh lâng nghe vá'i st[ chú y khác 
thUà'ng. 

Khi tôi nói xong thi anh nói: "Bây già' anh nói cho tôi 
anh là ai rói, tôi cüng cho anh biét tôi là ai. Tôi là mqt linh 
rntJ.c Chính Thóng Giáo thuqc trong só nhüng nguà'i dâu 
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tiên phti nh�n dúc tin khi bât dâu có con bât bá dü dQi thà'i 
Stalin. Tôi dã di tu làng này sang làng khác, thuyét giàng 
cho mQi ngtrà'i ràng không có Dúc Chúa Trà'i và ràng trong 
cuong vi mQt linh mtJc, tôi dã là ke lua dói bao nhiêu ngtrà'i 
khác. Tôi bào hQ ràng: 'Tôi là m9t tên lua dói, và t5t th2.y 
nhüng ffit)C su khác cüng là ke lua dói., Tôi dã dtrqc tôn 
trQng vi lóng cuóng nhi�t ây cho nên duqc làm d?i úy canh 
sát m�t Vt). Hinh ph�t Dúc Chúa Trà'i dành cho tôi ây là: 
dôi tay này âã phài giét nht1ng Ca Dóc nhân sau khi tra tân 
hQ. Cón bây già' tôi cú uóng, cú uóng dê quên di nhüng 
vi�c minh dã làm, nhung vô ích." 

Nhiéu nguà'i cé)ng sàn phài ttt sát. 
Nhüng nhà vãn lá'n ctia hQ, Essenin 
và Maiakovski cüng ttt sát v�y. Nhà 
vãn Fadeev vI d�i ctia hQ cüng nhu 
V?Y· Ông ta vua mái hoàn tât cuón 
tiêu thuyét mang tên lfanh Phúc

7 

trong dó ông giài thích h?nh phúc là 
làm vi�c không biét m�t mõi cho chti 
nghia cqng sàn. Ông hài làng vê tác 
phârn dén nói dã ttt bán rninh sau khi 
viét xong cuón sách. Th�t quá khó 
cho târn hón ông phài rnang rnqt stt 
dói trá lá'n nhu v�y. 

H{»iThánh 
ThâmL�ng 
duara nhu 

� " cau sauxa 
cua nguoi 

dân is nhtíng 
nuá'c dang bi 

cám d90. Hãy 

giúp H{»i 

Thánh Thám 

�(lng! 

Joffe, Tomkin -nhüng d<;ti lãnh tt) cQng sàn và nhüng nhà 
dâu tranh vI â�i trong thà'i Nga Hoàng - cüng v�y, không 
thê chiu duqc khi phài nhin thây cé)ng sàn trong thttc té. HQ 
cüng két liêu dà'i minh bâng cách ttt tu. 
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Nhüng nguài cçng sàn th�t bat h�nh. Ngay cà nht1ng tên 
dçc tài nhât cua hQ cüng v�y. Stalin th�t bât h�nh biét bao! 
Sau khi giét gân hét các dóng chí thân c�n cúa minh, ông 
luôn luôn sq bj dâu dçc, sq bj ám sát. Tám phàng ngú cua 
ông ta dU'Q'c khóa kín l�i gióng nhu két an toàn trong ngân 
hàng. Không ai biét dêm nào ông ta ngu à phàng nào. Ông 
không bao già ãn thuc ãn dl!qc dQn lên trtl' khi ngttài nau 
phài tht.r món ây ngay trttác mât ông ta. 

� Cçng ·sàn không làm cho ai h�nh phúc dttqc, ngay cà 
nhüng nhà dçc tài cúa hQ. Tât cà nhüng ngttài này déu rât 
cân Chúa. 

Bàng cách dl!a nhüng ngttài bât bá Ca Dóc nhân trà l�i 
vá'i Dâng Christ, chúng ta không nhüng sê giai thoát nhüng 
n�n nhân cúa hQ, mà càn giãi thoát cá nhüng ngl!à'i bât bá 
mia. Hçi Thánh Thám L�ng d�i di�n cho nhu câu sâu kín 
nhât cúa nguài dân à nhüng nuác dang bj câm d�o. Hãy 
giúp Hçi Thánh Thâm L?ng! 

Khía qmh d�c thu cua Hçi Thánh Thâm L�ng là st1 sót 
sâng trong niém tin. 

M�t ffilJ.C su giâu tên và Iây tên "George" kê trong quyên 
sách cúa ông nói vê Hçi Thánh Thâm L?ng cúa Ehk Chúa 
Trà'i vê bién có sau: 

"MQt d�i úy quân dçi Nga dén g�p mçt IDtJC stt té_li 
Hungary và yêu cáu g�p riêng ffitJC su. Anh d�i úy tre này 
rât láo XU'Q'C và y thé cúa ke chiém dóng. Khi duqc dan vào 
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mqt phóng hQp nho, cánh etfa dóng -l?i, anh ta hât dâu vê 
phía cây th�p tlf dang treo trên tttà'ng. 

"Ông biét dây, v�t dó chi là giá d6i thôi," anh nói vái vi 
mt).c su nhtt V?Y· "Dó chi là mqt trong nhüng mánh khóe dê 
b9n ml)c stt các ông dung dánh lua ngttà'i nghêo, và khién 
cho bQn ngttài giàu càng dê nh6t ngttài nghêo trong ngu 
d6t. Ó dây chi có hai chúng ta. Hãy công nh�n vái tôi râng 
ông không bao già tin Jêsus th?t Slf là Con Búc Chúa Trà'i!" 
Vi ml;lc stt mim cttà'i: "Nhttng anh b?n tre tQi nghi�p à, tôi 
tin nhtt v�y. Dó là Slf th�t." 

"Ta không dê ông giÕ' thtl dogn này ra v6'i ta dâu!" Viên 
d?i úy la lên. "f)ung cttài ta, ta nói nghiêm túc dây." Anh 
rút súng ngân ra dí sát ngttà'i ml)c stt: "Néu không thú nh�n 
vái tôi râng dó chi là là'i nói dói thi tôi bán ngay." 

MtJ.c str nói: "Tôi không thê nh�n nhtt v�y dttqc vi dó là 
slf th?t. Chúa Jêsus chính là Con Búc Chúa Trà'i." 

Viên d?i úy quãng súng xu6ng sàn nhà và ôm ch�t lây 
ngttà'i ctia Dúc Chúa Trà'i, nttác mât ràn rl)a. 

Anh la lên: "�ó là slf th�t. EJó Jà slf thJt! Tôi cüng tin 
nhtr V?Y nhtrng tôi không thê dàm bào ràng ngtrà'i ta sê chét 
cho niém tin này cho dén khi tt1 tôi bát g�p. Ó, Càm on 
ông! Ông dã cho dúc tin tôi vling m?nh. Bây già' tôi có thê 
chét vi Báng Christ. Ông dã chi cho tôi biét cách phài làm 
sao." 

Tôi cüng biét nhiéu truà'ng hqp tuong tt1 nhtt v�y. Khi 
ngttà'i Nga chiém dóng Rumani, hai ngtrà'i lính Nga vü trang 
xãm xãm tién vào nhà thà', súng san trên tay. 
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HQ nói "Chúng tao không tin dç10 cua chúng mày. Ai 
không chju bo d?O l�p tt.í'c bi. bán ngay! Ai bo d?O, bt!Ó'C qua 
bên phái!" 

MQt só ngttà'i bttá'c qua bên phai, và rói dttqc l�nh phái 
rà'i khoi nhà thà' vê nhà ngay. HQ dã ch?Y trón dê ct.í'u Iây 
ID?ng. 

Khi nhüng lính Nga này càn l?i mqt minh vá'i nhüng Ca 

Dóc nhân càn l?i, hQ ôm ch?t Iây nhüng anh em này, và nói 
th�t: "Chúng tôi cüng là nhüng Ca E>óc nhân, nhttng chúng 
tôi chi muón thông công vá'i nhüng ngtrà'i biét xem chân ly 
này là xung dáng dê chiu chét vi nó." 

Nhüng con ngttà'i ây dã và dang dâu tranh cho Tin Lành 
hôm nay t?i các nttá'c cqng sán à Dông Nam Á. HQ không 
chi dâu tranh cho Tin Lành, mà càn là nhüng chién si dâu 
tranh giành W do nüa. 

T?i nhüng ngôi nhà cua tín hüu 
Phttang Tây, dôi khi hQ bo hàng già' 
dê nghe nh?c dà'i. Trong nhüng ngôi 
nhà CUa chúng tôi CÓ thê ffi()' Ilhc).C 
lá'n, nhtrng chi cót che d�y nhüng 
cuqc chuy�n trà vê Tin Lành và 
công tác thám l?ng dê hàng xóm 
không thê nghe lóm rói di báo cho 
cành sát m�t. 
Các Ca E>óc nhân cua Hqi Thánh 
Thâm L�ng vui mung xiét bao trtrá'c 
nhüng ca hqi hiém hoi dtrqc g�p 
mqt Ca E>óc nhân nghiêm túc tu 
Phttang Tây dén. 

Chúng ta sé 

chinh ph\lC 

du41c nguoi 
" ? � 

c9ng sanve 

cho Chúavi 

chúngta 

phu h91> 

vói nhu cáu 

sâu kín nhát 

cua làng h9. 
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Tác giá nhüng dàng chü' này chi là mqt nguài tám thuàng. 
Nhung tôi là tiéng nói ctia nhüng nguài không thê nói ra 
duqc, ctia nhüng nguài bj bjt mi�ng và chua hé duqc ai d?i 
di�n cho hQ tçi.i Phuong Tây. 

Nhân danh nhüng nguà'i ây, tôi dói hói tính d?i nghiêm túc 
trong âuc tin và trong vi�c giài quyét nhüng nan âé ctia Ca 
Dóc giáo. Tôi thay hQ xin quy vi góp là'i cáu thay và giúp dã 
'tht1c tién cho HQi Thánh Thám L�ng trung tín và dang chiu 
khõ trong nhüng xu c9ng sàn và trong nhiéu quóc gia bi thóng 
tri ngày nay. 

Chúng ta se chinh phvc duqc nguài cé)ng sàn vê cho Chúa. 
Thu nhât, ·bài vi Duc Chúa Trài dung bên qrnh chúng ta. Thu 
nhi, vi su di�p chúng ta phll hqp vá'i nhu cáu sâu kín nhát ctia 
làng hQ. 

Nhüng nguà'i Cqng sàn dã tung bi nhót duá'i thà'i Ouóc xã, 
thú nh�n vá'i tôi ràng hQ dã cáu nguy�n trong giây phút nguy 
nan. Tôi dã tháy nhüng sI quan cçmg sàn truác khi tât boi 
mi�ng vân kêu lên Jêsus, Jêsus. 

Chúng tôi se tháng bài vi tát cà nhüng di sàn vãn hóa ctia 
dân tQc minh dêu dung vê phía chúng tôi. Nguà'i Nga có thê 
cám doán mQi vãn phãm ctla nhüng Ca Dóc nhân hi�n dçii. 
Nhung có nhüng sách ctia Tolstoy và Dostoyevski mà nguà'i ta 
tim duq.c á

1

nh sáng ctia Dáng Christ trong dó. Goethe à Dông 
Dúc, Sienkiewicz à Balan, và nhiéu nguà'i khác cüng v�y. Vãn 
sI Sadoveanu là vãn sI lán nhát cua Rumani. Nguà'i c9ng sán dã 
xuát bàn tác phãm cua ông là Cuçc Dó'i Các Thánh [)ô' vái 

nhan dê Huyên Thoç1i Các Thánh= Nhttng ngay cá duái nhan 
dê này, nhüng tám guong ctia các thánh nhân vân gây duqc 
nguón càm húng và thúc gi\lC. 
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HQ không thê lo�i bo nhüng phiên bàn tranh cua 
· Raphael, Michelangelo và Leonardo de Vinci khoi ljch su 
ngh� thu?t. Nhüng btí'c tranh này nói vê Dáng Christ. 

Khi tôi nói vê Chúa cho mqt nguài cqng sàn, nhu cáu 
thuqc linh sâu kín nhát trong tám lõng ngtrài áy chính là 
dóng minh cua tôi - là ngtrài giúp dã tôi. Khó khãn lán 
ilhat cho ngtrài áy không phài là trà là'i nhung l?P lU?Il cua 
tôi. Khó khãn lán cúa ngtrài áy là phài bit mi�ng tiéng nói 
cúa ltrong tâm ngtrài áy, là tiéng nói dtíng vê phía tôi. 

Bàn thân tôi dtrqc biét nhung giáo str vê chti nghia 
Mácxít, là nhung ngtrài trtrác khi lên thuyét giàng mqt bài 
vê vô thân dã câu nguy�n vái Dtíc Chúa Trà'i dê Ngài cá 
thê giúp hQ trong vi�c dó! Tôi cüng dã biét nhung ngtrài 
cqng sàn se nhóm l�i bí m?t à mqt nai xa. Khi bi phát giác, 
hQ không chju nh?n trtrác dó dã à trong mqt buõi nhóm 
thâm l�ng. Rói sau dó hQ khóc, hÓi tiéc vi dã không can 
dam dtíng lên bênh vtfc dtíc tin dã thôi thúc hQ dén dtf 
nhóm. HQ cüng 1à con nguài nua mà. 

Mqt khi cá nhân dó dã dén dtrqc vái dtíc tin - ngay cà 
mqt dtk tin rât don sa di nua - thi dtíc tin dó phát triên và 
lán lên. Chúng ta chác chán dtí'c tin dó sê chién thâng, vi 
chúng tôi trong HQi Thánh Thám L�ng dã chtíng kién dtíc 
tin ây dâc thâng liên t\lC. 

Dáng Christ yêu nhung nguài cqng sàn và cà "nhung ke 
thtl khâc ctia dtíc tin". HQ có thê và phài dtrqc chién thâng 
vê cho Bâng Christ. Bât ctí' ai ao ttác thóa mãn stf khao khát 
trong tâm lõng Chúa Jêsus vê stf ctíu rói linh hón cho cà 
nhân lo�i thi pliài duy tri qua công vi�c cúa Hqi Thánh 
Thám L�ng .. 



CHIU KHÓ VI DÃNG CHRIST 
. 

' 

159 

Chúa Jêsus phán, "Hãy di dç.y dó muôn dân". Ngài 
không bao già' nói ràng chúng ta cân stf cho phép ctia chính 
quyén dê rao giàng Tin Lành. B?t tr9n niém tin nai Chúa và 
D?i M?ng L�nh thúc gitJ.C chúng ta tién qua bên kia biên 
giái ctia nhüng quóc gia bj cám dé_w. Chúng ta có thê dén 
vái hQ bàng công vi�·c ctla HQi Thánh Thám L?ng dã có sân 
à noi dó. 

Cá e Thà nh Phá n cu a HQ i Thá nh Thâ. m L, no. 

Có ba nhóm chính hqp thành HQi Thánh Thâm L?ng. 
Nhóm thú nhát là hàng v9n nhüng ffilJ.C str và lãnh c19o 
trtrá'c kia dã bi duôi khói nhà thà' và khói báy chiên ctla hQ 
vi không chju thóa hi�p Tin Lành. Phán lán nhüng ffilJ.C str 
và lãnh dé_io nhtr thé dã bi nhiéu nãm ttl dày tra tán vi dúc 
tin. HQ dtrqc thà ra - và dã l�p túc tiép ttJ.C chúc VlJ. ctla hQ 
- và dang thi hành chúc VtJ. âm thâm nhtrng hi�.u quà trong 
HQi Thánh Thâm Lijng. 

Cho dtl cc}ng sàn và nhiêu loé_ii chính quyên khác nhau 
dóng cüa nhà thà' ctla hQ, ho?c thay thé hQ bàng nhüng 
ffilJC str "dáng tin c�y" hon, hQ vân tiép t{Jc chúc VtJ. cúa hQ 
hi�u quà hon bao già' hét bàng cách làm vi�c âm thâm trong 
nht1ng buôi nhóm trong nhà kho, trên gác xép, táng hám và 
trên dóng có vào ban dêm - hay bát cú nai nào có nhüng 
tín ht1u bí m?t t?P trung 19i. HQ là nhüng "ngttà'i tu?n dé.iO 
sóng," không chju thôi chúc VtJ. minh và Iiéu cháp nh?n 
thêm tra tân 1à bi bât trÓ' lé_ii. 

Thành phân thú nhi ctla HQi Thánh Thâm L�ng là ltfc 
lttqng dông dào nhung tín huu t?n ttJ.y. Mqt phân nãm dân 
só thé giá'i sóng té.li ntrác Trung q.uóc cqng sàn, là nai có 
hàng ngàn tín huu truyén giàng Tin Lành 4'trá. � :':.." 
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St! bát bá' luôn sàn sinh ra mQt CO' Dóc nhân tót hO'n -
mQt CO' Dóc nhân biét làm chúng, mQt CO' Dóc nhân biét 
chinh phlJC linh hón. St! bát bá' ctla c9ng sàn dã dem l?i cho 
hQ két quà trái vá'i mong muón và làm xuát hi�n nhiéu CO' 
Dóc nhân nghiêm túc, chiu dân thân, mà a nhüng xú ttf do 
hiém khi tháy dttqc. Nhüng con ngttà'i cqng sàn này không 
thê hiêu làm cách nào ngttà'i ta có thê trcr thành CO' Dóc 
nhân và không hiêu t?i sao hQ luôn muón chinh phtJc mQi 
linh hón mà hQ g�p. 

Tà' Sao EJó (Tà' báo quân dQi Nga) dã công kích CO' Dóc 
nhân _ Nga và viêt: "Nhung ke thà' phuqng Dâng Christ 
muón git!O'ng móng vuót tham Iam ctla nó trên mQi nguà'i." 

Nhttng dà'i sóng chói sáng ctla nhüng tín hüu Nga dã 
chiém duqc tinh yêu và lõng kính tr9ng cu? nhung nguà'i 
láng giéng và bà con trong nhung làng xã. T?i bât ky làng 
xã thi trân nào, CO' Dóc nhân chính là nhüng cu dân dttqc 
yêu thích nhát. 

Dân chúng 

nghe 

và tin-

boi vi dã 

tháy hinh 

ành cu.a 

l>êing Christ 

trong cu(,c 

s.t»ng cüa hc;, 

mái ngày. 

Khi có mqt bà m� b�nh quá n�ng 
không thê nuôi con âuqc, chính mqt 

nguà'i m� làm tín âó âã dén chãm 
sóc chúng. Khi mqt ngttà'i âàn ông 
quá yéu, không âÓn ctii nói thi 
nhüng nguà'i nam CO' Dóc làm thé 
cho hQ. 

HQ dã stfng cu9c stfng CO' Bôc, 
nên khi bât ââu làm chúng vê Chúa 
thi dân chúng nghe và tin - bcri vi dã 
tháy hinh ành ctla Dáng Christ trong 
cuqc sóng ctia hQ mói ngày. 
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Vi không ai khác, ngoài m9t mt;1c su duqc nhà nuá'c công 
nt?n má'i duqc phép dúng lên nói trong HQi Thánh chính 
thú'c, nên hàng tri�u CO' Dóc nhân sõt sâng t?n tt;1y trong m9i 
ngõ ngách cu.a thé giá'i c9ng sàn dê chinh pht;1c linh hón và 
làm chú:ng à nhúng phó chq, các giéng bom ctia làng, mQi noi 
hQ di dén. 

Nhüng tà báo c9ng sàn dãng cà sv th?t là nhüng nguài bán 
thit theo â?o Tin Lành dã lén bo nhüng cuón truyén d?o dü'n 
vào trong giáy gói thjt mà hQ bán. Báo chí c9ng sàn âãng tài cà 
nhüng chuy�n CO' Dóc nhân làm vi�c trong nhüng cáp thãm 
quyén ctia các nhà in c9ng sán dã Ó' lçi.i khuya tçi.i xuÓ'ng, lén in 
án, và làm hàng ngàn cuón sách bói linh - xong vi�c, khóa â�y 
l�li cãn th�n truá'c khi m?t trài m9c. 

Báo cüng âãng nhüng em thiéu nhi Tin Lành t?i Mátxcova 
nh�n sách Phúc Âm tu "m9t nguón nào âó" rói sao chép 
nhiéu phân bàng tay. Sau dó các em này d�t nhüng phán sách 
dó vào túi áo khoác tháy cô treo Ó' k� dó dçi.c ctia tnràng. 

DQi ngü dông dáo nhüng nam nü tín hüu này là m9t ltfc 
h.rqng truyén giáo chinh pht;1c linh hón cách mé;tnh me, hi�u 
quá t:;ii m9i nuá'c c9ng sàn. 

Hàng tri�u tín hüu th�t, sót sâng và t�n tl;ly này trong HQi 
Thánh ctia tín hü'u binh thttàng dã dttqc tinh luy�n bdi chính 
ngon lua e1la stf bât bá' mà nhüng ngttài cqng sàn mong dung 
âê tiêu di�t hQ. 

Tçi.i nttá'c cc)ng sàn Cuba, hàng ngàn HQi Thánh tçi.i ttt gia 
cüng phát triên nhanh chóng bát chap stf bát bá' ctia chính 
quyén. HQi nghj c9ng dóng giáo hQi ctia Cuba bao góm chti 
yéu là nhüng lãnh dçi.o HQi Thánh theo chti nghia Mácxít. 

Thành phán chính yéu thú: ba ctia HQi Thánh Thám L�ng là 
nhüng mt;1c su trung tín trong nhüng "HQi Thánh" chính thtí'c 
nhung dã bj kiém dre và bát phái nín l?ng. 

- -------
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HQi Thánh Thâm L�ng không tách rà'i hoàn toàn vá'i HQi 
Thánh dtrqc nhà ntr6'c công nh�n. Trong suót thà'i cai trj ct.ia . 
c9ng sàn té;li Balan, Hungary và chính quyén cü NamTtr, phân 
nhiéu trong só nhting ID\l� str ct.ia HQi Thánh chính thúc dã bí 
m�t làm vi�c trong Hé)i Thánh Thâm L�ng. 

à mQt só ntr6'c, ngày nay cüng vân có cá stt hàa quy�n 
nhau giüa hai hinh thái nhtr v�y. Nhüng IDlJ.C str này không 
dtrqc phép nói vê Chúa Cúu Thé bên ngoài ngôi nhà thà' góm 
mQt cãn phàng bé xíu ct.ia hQ, không dtrqc phép tõ chti'c 
nhüng buõi nhóm cho thanh niên và thiéu nhi. Ngtrà'i chtra tin 
Chúa thi sq không dám dén. Mt}.c str cüng không dtrqc phép 
cáu nguy�n cho nhting tín dó bi b�nh ngay tçti nhà cua hQ. HQ 
bi rào kín bÓn bên bÕ'i nhting quy djnh ct.ia cçmg sàn dê khién 
nhting nhà thà' chãng càn y nghia gi nua cà. 

Nhü'ng ID\lC str này thtrà'ng dói m�t vá'i nhü'ng stt khÓng ché 
hqp thành trà hê ct.ia stt "ttt do tôn giáo," nhtrng hQ dã Iiéu bo 
quyén ttt do ct.ia hQ bàng cách thtfc hi�n mé)t chúc V\l song 
song vtrqt ra khoi n�ting gi6'i hé;in tua chính pht.i. 

H9dã 

liéu bo 

cà mfiing 

sáng di 

bí mc;it 
. ., 

rao g1ang 

Loi Eúc 

Chúa 

Troi. 

Nhting ffi\lC str này bí m?t chãm sóc 
cho thiéu nhi và thanh niên. Té;ii Trung 
Dông, Nam Phi và Á châu, hQ truyén 
giàng âm thâm à nhüng táng hám các 
ngôi nhà cua ngtrà'i Ca Dóc. HQ âm thâm 
nh�n và phân phát vãn phãm Ca Dóc cho 
các linh hón dói khát. 

HQ Iiéu bo cà stf tlJ.' do ct.ia minh bàng 
cách âm thám làm nga nhting stt gi6'i hé;in 
ct.ia nhà ntrá'c dê chãm sóc cho nhü'ng linh 
hón dói khát xung quanh hQ. 
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Vái ve bên ngoài dttàng nht1 de bào và thu�n pht;1c, h9 dã 
Iiéu bo cá mªng sóng dê bí m�t rao giàng Là'i Búc Chúa Trà'i. 

Rât nhiéu ngttài nhtt thê dã bi phát hi�n và bj bát giam t�i 
Liên Xô cu và bi à tu suót nhiéu nãm trttàng. 

Ngày nay vàn cõn nhiéu nguài nam và nu bi bát. HQ là 
thành phân sóng cõn ctia HQi Thánh Thâm Lijng té;li nhúng 
nttá'c bf câm doán. 

Nhúng ct1u ffilJ.C stt dã bi các quan chúc chính quyên trtJ.c 
xuât khoi nhà thà' ctia hQ và bf bât bá', HQi Thánh ctia tín húu 
và nhúng IDlJ.C stt trong HQi Thánh chính thúc bí m�t tiên 
hành m9t IDlJ.C VlJ. lá'n r9ng han múc dt!Q'c cho phép - tât cà 
hQ dang ho�t d9ng trong HQi Thánh Thám L�ng hay HQi 
Thánh "không chính thúc." 

HQi Thánh Thãm Lijng sê tôn t�i mãi cho dên khi chti nghia 
CQilg Sélil CÚ.Ilg nht1ng "chu nghía" khác bj dánh bé;li. () IDQt SÓ 
nttá'c, thành phân này se tích ctf c hcm thành phán khác -
nhttng tât cà déu có mijt, háu vi�c Bâng Christ cách rât m�o 
hiêm. 

Có mQt nguài thttàng lui tái các nttác c9ng sàn và rât quan 
tâm vê nhúng ván dê tôn giáo, và khi trd vê dã viêt ràng chtra 
bao già dtrqc g�p m�t bât ky ai trong HQi Thánh Thám L�ng. 

Chuy�n dó cüng gióng nhtt khi di d�o dây dó t�i Trung Phi 
giüa nhúng bQ l�c man ri rói trd vê nói râng "Tôi dã thãm hói 
ti mi. Tôi hói hêt tháy h9 xem h9 có nói dttqc vãn xuôi không. 

Tát cá b9n hQ trá lài là không nói duqc." Stf th�t là hQ thày 
dêu nói vãn xuôi, nhtrng không biêt ràng nhúng gi minh dang 
nói chính là vãn xuôi. 

Nht1ng ngtrài Ca Dóc ctia thê ky dáu tiên không biêt hQ dã 
là nht1ng Ca Dóc nhân. Nêu bé;ln hei vê tôn giáo ctia hQ thi hQ 
se trà lài hQ là ngttài Do Thái, ngttài Ysaraên, là nht1ng ngttài 
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tin Chúa Jêsus là Dfog Mêsia, là nhung anh em, là thánh dó, 
là con cái cúa Duc Chúa Trà'i. Danh xung "Ca Dóc nhân" dã 
dttqc ngttài khác d�t cho hQ rát tré vê sau, lán dáu tiên là tç1.i 
thành Antiót. 

Không ai trong nhung ngttà'i theo Luther biét minh là ngttài 
Lutheran. Luther cüng dã mç1.nh me phan kháng tên gQi này. 

"Hôi Thánh Thâm L?ng" là cái tên âttqc d�t bài nhung 
nguài c9ng sàn, cüng nhtt �ài nhüng nhà nghiên cuu Phttang 
Tây khi tim hiêu vê tôn giáo té;li các nttác bj câm dé;to, dê g9i 
tên m9t tô .chuc dttqc hinh thành ttf phát t�i mQi quõc gia 
c9ng sàn. 

Thành viên HQi Thánh Thám L?ng không g9i tô chuc cúa 
hQ bàng cái tên này. HQ g9i chính hQ là Ca Dóc nhân, tín huu, 
con cái Dtí'c Chúa Trài. Nhung hQ httáng dãn công tác thâm 
l?ng, bí m�t nhóm lç1.i, rao giang Tin Lành trong các buôi nhóm 
lén lú t mà dôi khi có m?t cà nhung ngttà'i ngoç1.i quóc tuyên bó 
minh chãng thãy HQi Thánh Thâm L?ng. Dãy là cái tên thoa 
âáng mà âÓi phttang và nhung ngttà'i à bên ngoài có cái nhin 
ttu ái dã â?t cho tõ chtí'c thám l?ng tuy�t và'i này. 

Bçln có thê âi lç1.i nhiéu nãm qua các nttác tây phttang mà 
·không bao già â11ng phài m�ng lttá'i gián âi�p quóc té, nhttng 
.không có ngh1a là tô chti'c ãy không tón tt;li. Chãng d�i gi dê lQ 
minh ra cho nhüng khách du }ich hiéu ky. 

Trong ehttang tiép theo, tôi sê trích ra mQt só bài báo Xô 
. Viét dttqc iri · trong nhung th?P niên qua, chung minh sv tón 
tç1.i và tám quan tr9ng ngày càng tãng ctla HQi Thánh Thám 
L�ng can âàm này. 



Chtto'ng 6 

7)/u(dn(J Cáel, Cd 7>& qiátJ 

"l>ánl, "B�i Cl,d /\1ukia Cf 11(1 Sán 

Tôi dã kê vê nhung kinh nghi�m cúa chính minh khi rao 
giàng sú di�p cúa Dâng Christ cách lén lút trong quân dQi 
Xô Viét cüng nhtt t?i nué'c Rumani cqng sàn. Tôi cüng dã 
kêu gQi các b?n úng hQ cho vi�c truyén bá d?O Chúa dén 
nhüng con ngtrà'i CQng sàn và nhüng ngttà'i bi CQng sàn dàn 
áp. Là'i thách thúc áy cúa tôi có phài là "hoang tuàng" hay 
"bat khà thi" không? Nó có thlfc té không? 

HQi Thánh Thâm L?ng hôm pay có càn tón t?i à các 
ntté'c Châu Á theo cqng sàn và t?i các nué'c bi trj khác 
không? Nhung công vi�c kín giâu vàn càn à dó chãng? 

Chúng tôi có thê trà là'i nhung câu hoi này bàng tin túc 
Í'a t khà quan . 
.' Nguà'i CQng sàn dã ky ni�m SlJ' cai tri hon mia thé ky. 
Nhttng chién tháng cúa hQ là mé)t slf thât b?i. Ca E>Óc giáo 
dã chién tháng - chú không phài chú nghia CQng sàn. Báo 
chí Nga, mà tô chúc mà chúng tôi dã nghiên cúu ky càng, là 
báo dây nhüng là'i tuyên truyén tiêu clfc vê HQi Thánh 
Thâm L�ng. Hqi Thánh Thâm L�ng cúa nguà'i Nga dã m?nh 
dén nói làm vi�c bán công khai, làm cho ngttà'i c9ng sàn 
kinh sq nüa kia. Và già' âây câp lãnh d?o hi�n t?i cúa Liên 
Xô cü cüng kh�ng âinh nhüng báo cáo cua báo chí c9ng 
sàn. 

Chúng ta nên nhé' HQi Thánh Thâm L�ng kháp thé gié'i 
ngày nay cüng nhu mé)t tàng bãng trôi. Háu hét nâm ãn 
dtté'i bê m?t, nhung thuà'ng thi mé)t phân nhó ho<;1t âqng 
công khai thôi. 
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Trong nhii'ng trang tiêp theo, tôi stru t�p vân tât m<}t só 
công tác dâc thâng cu.a hQ trong thê ky· hai mtroi. 

Binh cu a Tá no Bã nu 

Vào ngày 7.11.1966, t?i Suhumi {vung Caucasus), H<}i 
Thánh Thám L�ng tõ chuc mqt buõi nhóm lán ngoài trà'i. 
Nhiéu tín húu tu các thành phó khác dén tham dt;. Sau là'i 
kêu gQi, có bón muai bày thanh niên tiép nh?n Chúa và 
dtrQ'c báptêm ngay l?P tuc dtrái Biên flen, cüng gióng nhtr 
thà'i cu.a Kinh Thánh. 

Sau nhiéu th?P ky cai tri âqc tài cu.a cqng sàn, không 
Kinh Thánh, không sách báo Ca flóc, không có các khóa 
hqi thào, các nhân slf lo mvc V\l cu.a Hqi Thánh Thâm L�ng 
không phài là nhúng nhà thân hQc dã qua dào luy�n. Nhttng 
Philíp, mqt cháp st.1, cüng dâu phài. Thé nhttng vj hoq.n 
quan, ngtrà'i duqc Philíp giài thích lê d?o có lê trong khoàng 
chi mqt già' dóng hó, dã hói Philíp: "Nây, nuôc dây, cá SI/ gl 
ngãn càn tôi làm phép báptêm_ chãng? Rô'i Philíp nói: "Nêu 
ông hêt làng tin, dê'u dó có thl dUçJc ... Rô'i cà hai cúng 
xuông nuôc, và Philíp làm phép báptêm cho ho�h quan" 
(Công VtJ. 8:36-38) 

Biên flen có dti ntrá'c, vi v�rHqi Thánh Thám Lijng dã 
khôi ph\lc l?i nhúng thông 1� cu.a thà'i d?i Kinh Thánh 

Uchitelskaia Gazeta ( T.àp Chí Ngt.tài ThâY, ra ngày 
23.8.1966, thu?t l?i mqt cuqc biêu tinh tõ chúc trên nhúng 
dtrà'ng phó à Rostov-on-Don cu.a nhúng ngttà'i Báptít không 
chju dãng ky vào hqi chúng cu.a hQ cüng nhu không chju 
vâng phv·c "nhúng lãnh dq.o" duqc nguà'i cqng san chi djnh. 
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Vào ngày 1 tháng 5 chuy�n này· cüng xày ra. Chúa Jêsus 
làm phép lc;t trong ngày Sabát dê thách thúc nhitng ct6i tht.i 
ct.ia Ngài là ngttà'i Pharisi thê nào, Hé)i Thánh Thám L�ng 
cüng ch9n nhüng ngày lê ct.ia cé)ng sàn dê thách thúc 
nhüng lu�t l� c9ng sàn thê ây. 

Ngày 1 tháng 5, là mqt d�i lê mà cqng sàn luôn có nhüng 
cuqc biêu tinh lá'n, mà m9i nguà'i bi buqc phài dlf. Nhung 
vào ngày này, llfc ltrqng htlng h�u dúng thú hai trong nuá'c 
Nga - Hqi Thánh Thâm L�ng - cüng xuât ·hi�n trên duàng 
ph6. 

Mqt ngàn nãm trãm tín huu kéo dén. fliéu bué)c hç phài 
tham gia là tinh yêu E>úc Chúa Trà'i. H9 biét minh dã liêu 
bó stf ttf do cúa minh, và biêt ràng stf chêt dói và tra tân 
dang chà' hQ trong ttl. 

M9i tín hüu tc;ti Nga déu biét "Bàn Tuyên Ngôn Bí M�t" 
duqc nhüng Ca D6c Nhân Tin Lành té;li Barnaul in ra. Bàn 
tuyên ngôn miêu tà chj Hmara à làng Kulunda nh�n tin 
chóng chét trong ttl, dê lc;ti cho chi b6n dúa con .nhó d<;1i 
trong cành góa btJ.a. 

Khi nh�n xác chóng, chi thây 
nhüng dáu ctlm càn trên dôi tay anh. 
Hai bàn tay, nhüng ngón tay và làng 
bàn chân bi dÓt cháy rât man rq. 

Phân btJ.ng duá'i .ctla anh mang nhüng 
vét dao. Bàn chân bên .phài sung 
phóng lên. Cà hai bàn chân déu cõn 
dáu bj dánh. Toàn thi thê anh dây 
nhüng thuong tích ct.ia mqt tr�n tra 
tân kinh hoàng. 

H9 biit minh 

dá liéu bo S\I' 

1\1' do cua 

minh. và biit 

ràng S\I' chit 

dói và tra tán 

dangchàhq 

trong tu. 
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Mói tín httu tham dlf cué)c biêu tinh công khai t<;ti Rostov
on-Don này déu biét minh có thê sê chiu chung só ph�n vái 
anh tín httu kê trên. HQ vàn dén tham dlf. 

Nhung hQ cüng biét ràng nguà'i tu�n d<;to này, mQt nguà'i 
dã dâng phó m�ng sóng minh cho Dúc Chúa Trà'i chi mái 
ba tháng sau khi tin nh�n Chúa, dã duqc an táng truá'c m?t 
mQt doàn tín httu rát dông, trong tay cám ·nhttng áp phích 
cõ d9ng vái dóng chü: 

"Vl EJâng Christ /à Sl/ sông ctJà tôi và Sl/ chtt /à diê'u ích 
/(ji cho tôi V?Y" (Philíp 1:21). 

"EJüng s(j ke giêt thân thl mà không gilt áUçc linh hô'n 
nhung thà s9· EJâng làm cho mât linh hô'n và thân thl trong 
âia ngµc" (Mathia 10:28). 

"Tôi thây dUâi bàn thà cá nhOng linh hô'n cua ke dã chju 
giê't vi dç10 EJ(lc Chúa Trài và vi lài chung h9 dã làm" (Khài 
Huyén 6:9). 

Tám guang cua nguà'i tu�n d?O này dã thúc gi�c lóng cua 
nhttng nguà'i t?i Rostov-on-Don. HQ chen chúc nhau quanh 
mQt ngôi nhà nho. Khâp nai ctéu có nguà'i, nguà'i thi à mái 
nhà gân bên, só thi leo lên cây, giÓng nhu Xachê v�y. Có 
tám muai nguà'i trÕ' l?i tiép nh�n Chúa, phán ctông ctéu là 
thanh niên. Trong só này có hai muai ba nguà'i truá'c ctó là 
Komsomol (Doàn viên Doàn Thanh Niên C9ng Sàn Liên 
Xô)! 

Dóng nguà'i Ca Dóc bãng qua các con duà'ng thành phó, 
di bQ xuóng bà' sông Don, Ó' ctó hQ làffi báptêm cho nhttng 
nguà'i mái tin. 
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Nhii'ng chiéc xe chã dáy cành sát xuát hi�n ngay l?P trlc. 
HQ bao vây nhii'ng tín hüu này trên bà' sông, muón bát 
nhii'ng anh em âã drlng ra tó chrlc. (HQ không thê bát hét 
1500 nguà'i duqc!) 

Ngay l?P trlc các tín hüu quy gói xuóng câu nguy�n dóc 
dó, kêu xin Drlc Chúa Trà'i bênh vlfc con dân Ng�i và cho 
phép hQ có buói nhóm cho ngày hôm áy. Sau dó các anh chi 
em déu drlng cgnh nhau vai ké vai bao chung quanh nht1ng 
anh em huáng dàn buói nhóm, hy v9ng ngãn cành sát bât 
nht1ng nguài áy. Tinh huóng trà nên rát cãng thãng. 

Tà Uchitelskaia Gazeta tuàng thu?t ràng, tô chrlc Báptít 
"phi pháp" tgi Rostov có mqt xuàng in bí m?t. (T?i Nga, 
cht1 "Báptít" chi chung cho nhüng nguài Tin Lành Thuân 
Túy và nguài Ngü Tuân.) 

· Trong nhüng vãn phãm âm thâm này, thanh thiéu niên 
duqc kêu gQi drlng lên bênh v�c ârlc tin hQ, và các b�c cha 
inE; duqc khích l� làm mqt vi�c mà tôi cüng nghI là vi�c rât 
tót: "dem con cái �n d� nhüng âám tang dê chúng h9c 
dung lo sq vê nhüng âiéu thoáng qua nhât thài." 

Các b�c cha m� cüng duqc khuyén khích nuôi d�y con 
trong nén giáo dtJ.c Ca Dóc nhu là phuang thuôc háa giai 
nhüng chát dqc chtl nghia cqng sàn mà chúng dã bi dâu âqc 

trong nht1ng truàng cqng sàn. 
Tà Uchitelskaia Gazeta két thúc bài báo bàng câu hài: 

"T?i sao nht1ng giáo viên hàa nh?P mqt cách nhút nhát dén 
nhu V?Y vào nép sóng ctla nhüng gia âinh mà tre em dang 
bj dân drjn háa [bài tôn giáo]?" 

T.ap chí Ngllà'i Thâ'y cüng mô tá nhüng gi xày ra trong 
cuqc xét xu nht1ng nhân s� âm thâm dã làm báptê'tn mQt 
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cách hí m?t: "Nht1ng tín ht1u tre duqc gçi là "nht1ng nguà'i 
làm chúng vé d?o" dã có thái dq ngang ng?nh và xem 
thuà'ng tóa án cc}ng sàn. 

HQ dã cu xu cách túc gi?n và cuóng nhi�t. Nht1ng thanh 
nt1 dén xem dã nhin nht1ng bi c.áo này mqt cách thán phtJc 
và không tán thành công chúng vô thán." 

Tín ht1u Hqi Thánh Thám L�ng dã liéu chiu dânh dàn, 
nhót tu dê khãn khoàn yêu cáu duqc t� do hC1Il à ngay 
trttá'c nhting trtJ s& Bàng Cqng Sàn t<;li mtá'c Nga. 

Chúng tôi dang có mQt tài li�u duqc chuyên m�t sang tây 
phuC1Ilg. Tài li�u này ttt Úy Ban Các Giáo Hqi Tin Lành 
Báptít "phi pháp" t?i Liên Xô (khác vá'i "Liên Boàn Bâptít" 
do Cqng Sàn diêu khiên duá'i tay Kharev, nguà'i <1ã ca ngqi 
nht1ng tay cqng sãn giét hàng logt Ccr Dóc nhân và tôn vinh 
"quyén t1! do" <1ang ngtr tri t?i nuá'c này). 

Trong tài li�u này ghi rõ mQt cuqc tuán hành anh hung 
công khai khác nt1a, lán này t<;1i chính Mátxcova. 

Tôi dich ttt bàn tuyên ngôn này: 
Thông Tín Khin Câp 
Các anh em chj em yêu dâu, nguy?n xin phlíá'c lành và 

Sl/ binh an tr) f)úc Chúa Trà'i Jà Cha chúng ta và Búc Chúa 
Jêsus Christ d càng anh chj em Juôn. 

Chúng tôi cáp báo VÓ'Í anh chj em ràng, Cf.ai bilu các H<Jí 
Thánh cúa Cd f)ôc Nhân Báptít Tin Lành Thuâ'n Túy, vá'í só 
500 ngllàí dã dêÍl Mátxcova vào 16/5/1966, vi muôÍl dlí(!c 
slf can thNp cúa các cd quan câ'm quyê'n Trung llong, nên 
dã dêÍl tàa nhà Úy Ban Trung llong Báng C<Jng Sán cúa 
Liên Bang Các Niíá'c Xã H(ji Chú Nghia Xô Wét dl mong 
dlí(!c dón tiêp và dlí(!c Jáng nghe. 
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Chúng tôi phát hành thính nguyM thu dã duçrc gdi dêÍl 

T6ng Bí Thu Brezhnev. 

Bàn tuyên ngôn áy cón nói thêm ràng 500 nguài_ này âã 
âúng SUÓt ngày trtrÓ'C tóa nhà. f)ó là CUQC biêU tinh dáu tiên 
te.li Mátxcova vá'i chu nghia cqng sàn. Và cuqc biêu tinh <1ó 
dtrqc thlfc hi�n bch Hqi Thánh Thám L?ng. 

Dén cuói ngày, hQ dtra ra mqt don thú hai gài dén 
Breznhev, trong dó than phién mqt "dóng chí" Stroganov 
nào dó âã tu chÓi chuyên thinh nguy�n thtr ctia hQ dén tay 
Breznhev và cón âe d9a hQ. 

M?c cho tr6'i mtra, 500 de.li biêu ây vàn âúng suór dêm 
trên dtràng phó. Dâu bj ngtrài khác lãng ffié.l, bú.n vãng tung 
tóe lên ngtrài khi xe ché.lY ngang qua nhung hQ vân d trtrá'c 
công tóa nhà cua Bang Cçng San cho dên k.hi trài sáng. 

Ngày ké tiêp, ngtrài ta dê nghj 500 ngtrài áy vào tàa nhà 
ây dê g?p mçt só quan chúc thú yêu ctia cqng sàn. Nhtrng 
"biét ràng nhung tín hüu trtrá'c dó dén thãm nhà chúc trách 
thf déu bj dánh d?P khi btrá'c vào mqt tóa nhà mà té.li dó 
không cá nhân chúng nào, nên nhüng tín huu này nhát trí 
tu chói và tiép tvc chà' âê âtrqc Breznhev tiép." 

Rói chuy�n không thê tránh khài dã xày ra. 
Lúc 13 già' 45 phút chiéu, hai muai t{im xe buyt dén và 

cuqc trà thú. tàn bé.lO nhiing tín hüu dã bât dâu. "Chúng tôi 
nám tay thành mQt vàng trón và cung hát thánh ca: 'Nhiing 
ngày d�p nhât trong âài ta là ngày ta cá thê mang cây th�p 
tlf.' Nhüng con ngtrà'i cqng sàn áy bát dâu ctánh d�p chúng 
tôi, bát kê già tre. HQ bât dàn ông ra khcH hàng, dánh tá'i 
tâp vào âáu vào ID?t hQ, chúng ném hQ vào duà'ng nhlfa. HQ 
túm tóc mqt só anh em lôi vào xe buyt. Néu ai âó có tinh 
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ch;;1y thoát, hQ dánh d�p cho dén khi bat tinh hoàn toàn. 
Sau khi nhét các anh em vào dáy nht1ng chiéc xe, công an 
chÓ' hQ dén m<)t noi không ai biét. Khi xe dã chc;iy, nguà'i ta 
càn nghe dttqc tiéng hát tti các anh chj em áy. Tát cà stf 
vi�c diên ra trttác mât âám âông quán chúng." 

Tiép sau dó là nhüng hinh ành càn tuy�t và'i hcm. Sau 
khi nãm trãm ngtrà'i bi bât giam và duong nhiên là bi tra 
tán, Anh G. Vins và m<)t anh em httáng dàn khác có tên là 
Horev (nhüng nguà'i chãn th�t Stf ctia bây chiên Dáng 
Christ), ván can dàm di dén trtJ. só Úy Ban Trung Vong 
Dàng Cqng Sàn này - cüng giÓng nhtt ngay sau khi Giãng 
Báptít bi bât, Chúa Jêsus bât dâu chtí'c VlJ. ctia Ngài cách 
công khai, _Ó' cung dja diêm, vái cung nhüng là'i mà Giãng 
dã phài chju khô: "Các ngUdi hãy ãn nãn, vl nUó'c thiên dàng 
dã dên gâ'n," (Mathia 4: 17). 

Vins và Horev dã hoi nht1ng anh em dc;ii biêu bj bât áy 
dang à dâu và yêu cáu tha hQ ra. Thé là hai anh em can 
dàm này 19i bién mát. Sau dó, tin túc nh�n dttqc là hQ dã bj 
nhót tc;ii nhà tu Leftorovskaia. 

Nhüng tín hüu Hqi Thánh Thâm L�ng này có sq hãi 
không? Không! Nhüng nguà'i khác lc;ii sân sàng liêu bà tt! do 
ctia minh, án hành bàn tuyên ngôn mà chúng tôi hi�n dang 
có trttác mijt dây, kê lgi câu chuy�n dã dién ra. 

HQ dêu vui mting: "Ngài nhân fJâng Christ ban dn cho 

anh em, không nhOng tin Dâng Christ mà thôi l?.i phài chju 

khô
? 

vi Ngài n[Ja" (Philíp 1 :29). HQ khích 1� lán nhau: "hâ'u 

cho không môt ngUài nào trong anh em bj rúng dông bài 
nhOng SI/ khôn khó dUàng ây, vi anh em tilng biêt ràng ây 

dó /à diê'u dã djnh truâc cho chúng ta" (I.Têsalônica 3:3). 
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H9 cüng trích HêbOTO' 12:2 
và kêu g9i anh em tín ht1'u: 
"Nhln xem EJ(!c Chúa Jêsus /à 
c9i rl và cuôí cimg cúa duc 
tin, t(!c /à EJâÍ1g Vi Sl/ VUÍ mifng 

''Ngài nhân l>áng 
Christ ban cm cho 

anh em, không 
nhímg tin l>áng 

âã d?t truâc m?t mlnh, chiu Christ mà thôi lt:1i 
lây tMp ti/ giá, khinh diê'u sl phài chiu khà vi 
nhµc, và hi�n nay ngô'i bên 

hOu ngai EJ(!c Chúa Trài." Ngài nú"a" 

Hqi Thánh Thám L�ng công khai phan dói vi�c dáu dqc 
giÓ'i tre t?i Rostov và Mátxcava - và khâp cà nuác Nga ctia 
thuyét vô thán. Hç dâu tranh chóng l?i chát dqc ctia thuyét 
cqng sãn, chóng l?i nhüng lãnh d?o phàn bqi ctia Hqi 
Thánh chính thúc, mà hQ dã viét trong nhung ban tuyên 
ngôn bí m�t ctia h9: "Trong thài chúng ta, Satan ra l�nh và 
'Hqi Thánh' châp nh�n tât cã m9i quyét djnh mà chúng trái 
nguQ'c vái nhüng diéu rãn ctia flúc Chúa Trài" (dUQ'c trích 
tu Pravda Ukraini ngày 4 tháng 1 O nãm 1966). 

Pravda Vostoka dã viét vê nhüng VlJ. xét xti truác tóa ctia 
các anh Alexei Neverov, Boris Garmashov và Axen Zubov, là 
nhüng nguài tô chúc các nhóm nghe phát thanh Tin Lành 
tu My. Các anh em thâu thanh l?i nhüng bài giàng trên 
bãng ghi âm, rói sau dó chuyén nhau ngi11e. 

HQ bi buqc tqi tô chúc nhüng buôi nhóm truyén giàng 
Tin Lành bí m?t dtrái hinh thú'c "các chuyén du ngo?n" và 
"giao luu ngh� thu?t." Nhu V?Y, Hqi Thánh Thám Lijng ho?t 
dqng cüng gióng nhu Hqi Thánh Dáu Tiên duái nhüng hám 
mq t?i La Mã. 

Tà Sovietskaia Moldavia ra ngày 15 Tháng 9 nãm 1966 
dã viét: Hqi Thánh Thám Lijng çó in ronéo các t?P sách 



174 

nhó. HQ nhóm l�i Ó' noi công cqng m�c dâu bi lu�t pháp 
cám, và di tu nai này dén nai khác làm chúng vê Dâng 
Christ. Cüng tà' báo này dã viét l�i râng trên chuyén tàu hia 
tu Reni gén Chisinau; ba chàng trai và bÓ n cô gái dã há t 
bàn thánh ca: · "Hãy dâng tuõi xuân cho Chúa." Phóng viên 
viét bài báo này nói hân ta kinh tÓ'm bÓ'i nhüng tín hüu này 
_.gi�ng "trên .. dtr_à'ng phó, trong nhà ga, trên xe buyt, và ngay 
cà trong ·nhüng ca quan Nhà Ntrá'c." Mqt lân nüa, dây là 
công t� cúa Hqi Thánh Thâm UJng t�i Nga trong ky nguyên 
cqng sàn. 

Trong buõi xtt án nhüng Ca Dóc nhân này, khi bàn án 
duqc công bó cho tqi hát thánh ca Ó' nai công cqng, nhüng 
ngtrà'i bi két án quy xuóng và nói: "Chúng con phó minh 
trong tay Dúc Ghúa Trà'i. L�y Chúa, chúng con cam t� Ngài · 
âã cho chúng âuqc chju khõ vi âúc tin noi N gài." 

Rói doàn ngtrà'i xem dtrá'i StJ' htrá'ng dán cúa Madan 
"cuóng tín" dã hát ngay trong phóng xtr án chính bàn thánh 
ca mà các anh em vua lãnh án ttl dày và tra tân. 

Ngày 1.5, nhüng Ca Dóc nhân t<;1.i làng Copceag và 
Zaharovka, vi không có nhà thà' dã tõ chtíc nhóm thà' 
phuqng kín dáo trong mqt khu rung. HQ cüng tõ chtíc 
nhírng buôi nhóm già và nhll' dang tõ chtíc buôi ti�c sinh 
nh�t. (Nhiéu gia dinh Ca Dóc nhân, mói nhà có bón, nãm 
ngl.l'à'i, cá 35 "ngày sinh nh�t" trong mqt nãm dê làm lá'p vó 
bQc cho các buôi nhóm bí m�t.) 

Ttl dày lán tra tán không thê làm nhüng Ca Dóc nhân 
cúa Hqi Thánh Thám L?ng sq hãi. Cüng nhll' Hqi Thánh dâu 
tiên, bât bá' chi càng làm cho st; t�n hién cúa hQ thêm sâu 
nhi�m hon. 
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Pravda Ukraini só ra ngày 4.10.1966 dã viét vê Anh 
Prokofiev - mqt trong nhüng lãnh d?O cúa Hqi Thánh Thám 
L�ng nguài Nga - ràng anh dã ba lân bi tu, nhung ngay sau 
khi duqc thá ra, lçii tiép ttJC tô chúc các láp Tnràng Chúa 
Nh�t, rói 1<;1.i bj bât. Anh àã viét trcng bán tuyên niôn nhtt 
sau: "Vi vâng ph\lc nhüng quy djnh ctia con nguà'i [các Jupt 

cúa aJng sán], giáo hQi dttqc nhà mrá'c công nh�n dã ttf 
dánh mât phuá'c h?nh ctla Dúc Chúa Trà'i." 

Ó Phuong Tây không bao già' có thê tuàng nôi cành tu 
ctla mQt anh em tín hüu bi két án té)i các nuác cám d?o. Tu 
dóng nghia vái chét dói, tra tân, và bi tây não. 

Báo Khoa h9c và Tôn güio (Nauka J Religia) só 9 nãm 
>66, tt.tà'ng thu�t nhüng Ca f)Óc nhân tuyên truyén phúc 

âm bên trong nhüng trang cúa OgoDÍok- mQt t�p chí xtiât 
bàn âjnh ky giÓng nlnr tà Look ho?c là Time. H9 cüng 
chuyén nhüng cuón sách có trang bld .ctia tié u thuyé t Anna 

Karenina (mQt tiêu thuyét cúa nhà vàn Lrn Tolstoy), nhtrng 
bên trong lc;ti là mqt phân cúa Kinh Thánh. 

Ngoài ra, các tín hüu hát nhüng bàn thánh ca Co· Dóc ne1í 
công c<)ng. HQ dtlng nh<;1c di�u cúa bài "C<)ng San Quóc Té 
Ca" dê hát lên nhüng là'i ca ngcr:. Chúa Jêsus Christ 
(Kazakstanskaia Pravda, 30.6.1966 ). 

Trong mqt lá thtt m�t xuât bàn tc;i.i Kulunda (Siberia), các 
anh em tín hüu dã nói ràng m<)t lãnh d9-o "Báptít" dttqc nhà 
mrá'c công nh?n dã "tiêu di�t Hé)i Thánh và nhüng dáy tá' 
th�t c11a Chúa trên thé giái, theo y nlnr cách mà thây té lê, 
thây thông giáo và ngtrà'i Pharisi clã phàn IlQP Chúa truá'c 
rn?t Philát." 
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Nhung Hqi Thánh Thám L�ng vân trung thành ho�t 
dqng. Cô Dâu ctla Bâng Christ vân dang tiép ttJ.c phtJ.c VlJ. 
Ngài. Chính cqng sán phái công nh?n là Hqi Thánh Thám 
L�ng dã chinh phtJ.C nht1ng. ngttà'i cqng sàn dén cho Chúa 
Ctí'u Thé. HQ dang chién tháng. 

Tà' Bakinskii Rahochi (Công Nhân Bacu) ra ngày 
27.4.1966 dãng l�i btí'c thu ctla Tania Ciugunova (mqt doàn 
viên ctia Boàn Thanh Niên C9ng sàn), ngttà'i dã dttQ'c chinh 
phtJ.c cho Dâng Ch�ist. Lá thtt này bi nhà chúc trách c9ng 
sán tóm dttQ'c, n9i dung nhtt sau: 

fljNadia yêu diu, 
Cháu gdi dén Dj on phlíá'c tu Ctíu Chúa yêu diu chúng 

ta. Dj Nadia, Chúa yêu. cháu vô cdng. Trl/Ó'c m!t Ngài 
chúng ta ching ra gi cá. Di Nadia, cháu tin râng Di hiiu 
nhtlng l&i này: "Hãy yêu ké thu nghjch, chúc phlíá'c cho ké 
nào rúa sá ngllot, làm diê'u lành cho ngll&i ghét các nglím 
và câ'u nguyfn cho h9." 

Khi lá thtt này bi phanh phui, Peter Serebrennikov, ngttà'i 
dã dtta cô Tania và nhiêu doàn viên khác dén vá'i Chúa, dã 
bi nhót tu. Báo c9ng sán dã trích m9t câu trong bài giàng 
ctia anh: "Chúng .t?.. phài tin Chúa Ctí'u Thé chúng ta, nhtt 
nhung Ca Dóc nhân dâu tiên dã tin V?Y· Dói vá'i chúng ta, 
lu?t truá'c tiên dó là Kinh Thánh. Chúng ta không công 
nh?n bât ctí' diéu gi khác. Chúng ta là phai nhanh chóng 
CÚ'U ngttÕ'i khoi tQi, d�C bi�t là giÓ'i tre." 

Anh cho biét lu?t Xô Viét câm nói cho giá'i tre nghe vê 
d�o Bâng Christ

1 
và nói thêm: "dói vá'i chúng ta lu?t duy 

nhât là Kinh Thánh" .. - m9t câu trà lài rât thông thuà'ng, à 
m9t nai chti nghia d9c tài vô thán cai trj. 



B
u

c 
th

in
h

 n
gu

y�
n

 t
h

tt
 d

tt
qc

 c
h

u
yê

n
 lé

n
 r

a 
kh

ói
 n

tt
ác

 N
ga

 d
o 

14
53

 b
à 

m
� 

ky
 t

ên
. 

N
h

u
n

g 
n

gt
tà'

i m
� 

n
ây

dã
 b

i D
àn

g 
C

9n
g 

Sà
n

 t
tt

6'c
 m

ãt
 c

on
. 

T
qi

 c
ú

a 
n

h
11

n
g 

bà
 m

� 
n

áy
 là

 d
ã 

dâ
m

 d
�y

 c
on

 v
ê 

ti
nh

 y
êu

 t
h

tt
an

g 
cú

a 
D

u
c 

C
hú

a 
Jê

su
s 

C
h

ri
st

. 

n
 

:e
 

=
 

::,::
 

.:e
 

e:,
,,, 

:s
. 

a,
 

.
,. 

z
 

C')
 

C")
 

:z:
 

�
 

rn
 

�
 

-....J
 

-....J
 



178 

Sau dó, báo c<}ng san cüng mô ta ffiQt SlJ' ki�n "man rq": 
"Các chàng trai và các cô gái hát nhung bài thánh ca. HQ 
nh�n lê báptêm và tuân giu SlJ' d?Y do· xâu xa và phan trác 
vê làng yêu thuong dõi vá'i ke thu minh." Bài báo cüng nói 
ràng rât nhiéu chàng trai cô gái dang là doàn viên cu.a Doàn 
Thanh Niên Cçng San nhung trong tht1c té l?i là nhung Ca 

Dác nhân! 
Lài két cu.a bài báo nhu sau: "Truàng h9c c<}ng sàn hãn 

phài vô quyén, chán ngát và bi tuá'c hét ánh sáng biét dén 
chUng nào ... dén nÓi các illl.JC SU CÓ thê VÓ lay nhting dÓ d� 
cu.a các truà'ng áy ngay trttá'c müi nhung nhà giáo dlJc hà' 
hung cu.a truà'ng." 

Trong tà Kazakstanskia Pravda ra ngày 30.6.1966, nguài 
CQilg san bày to SlJ' kinh hoang khi thay hQC sinh d?t diêm 
s6 và thtí h?ng cao l?i là m<}t chàng trai d?o Ca Dõc! 

Tà Kirgizskaia Pravda ra ngày 17 .1.1966, dã trích là'i tu 
mçt tà' chúng d?o don cu.a tín huu thám l�ng gài dén các bà 
m� nhu sau: "Hãy cung chúng tôi tham gia nhung nó lt1c và 
nhung là'i cáu nguy�n dê dâng cuçc dà'i con cái chúng ta 
cho Dúc Chúa Trà'i tu nhung ngày chúng cõn nàm nôi! ... 
Chúng ta hãy cúu con minh khoi nhung ành huàng cu.a thé 
gian." 

Nhüng có gáng này dã thành công. Báo chi cçng sán làm 
chúng cho SlJ' th�t ràng Ca Dóc giáo dã tién bç giüa vóng 
giá'i tre ! Mçt tà' báo tu Celiabinsk, nt!Ó'C Nga, miêu tá vê 
Nina, m9t nü doàn viên Thanh Niên Cçng San dã trà thành: 
Ca Dóc nhân khi dén dt! buôi nhóm bí m�t cu.a tín dó Dâng 
Christ. 
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Tà' Sovietskaia Justitia só 9 nãm 1966 mô ta mqt buôi 
nhóm thám l�ng: "Buôi nhóm tõ chtíc vào mia dêm. Kín 
giáu, th�n trQng cành giác ngay dén cà cái bóng ctla hQ. 
Nht1ng anh em dén dáy cãn phông tói tãm, mqt cái phông 
mái rât thâp. HQ dông dén nói không côn chá dê quy. Vi 
thiéu không khí, ánh sáng tti chiéc dên dáu thô sO' phài tât 

, hãn. Mó hôi chày dài trên nhting khuôn m�t hi�n di�n 
trong cãn nhà áy. Ngoài dttàng lQ, mqt trong nhting dây tá 

Chúa dang dtíng canh chting cành sát." 
Nina nói ràng, à buõi nhóm nhu thé cô duqc dón nh�n 

bàng nht1ng vông tay thân ái, dáy tinh thuong và stt quan 
tâm. "HQ. dã có, gióng nhu tôi nay hi�n có, mqt dtíc tin 
tuy�t di�u và tUO'i sáng - dtíc tin nai Chúa Ctíu Thé. Ngài 
báo vê chúng tôi duái bóng cánh Ngài. Ctí mije cho nhting 
doàn viên Komsomol biét tôi mà di ngang qua chãng thêm 
chào hoi tôi! Ctí m?c cho hQ nhin tôi vái ánh mât khinh 
thuà'ng và g9i tôi nhu thê và vào m?t tôi là "Báptít!" Cu dê 
hQ làm thé! Tôi không éân h9!" 

Có rát nhiéu nguài cqng sàn khác cüng gión_g nhu cô 
v�y, hQ dã quyét djnh háu vi�c Chúa cho dén cung. 

Kazakstanskaja Pravda ngày 18.8.1967 tuàng thu�t buôi 
xu án các' anh em Klassen, Bondar và Teleghin. Chúng tôi 
không biét bàn án cua hQ ra sao, nhttng tqi trc;mg cua hQ 
dttqc công bó: HQ dã d�y cho tré em vê Báng Christ. 

Sovietskaia Kirghizia ngày 15.6.1967 than phién ràng 
nht1ng Ca Bóc nhân "khiêu khíçh nhà nuác p�ài thttc thi 
nhüng bi�n pháp xu ly hành chánh cho h9." 

Do dó, nhà chtíc trách cqng sàn vô tqi này vi liên t1J.c bi . 
khiêu khích · dê buqc phài bât giti CO' Bóc nhân bài chính 
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nht1ng CO' f)Óc nhân bttá'ng binh không muón âttqc httÕ'ng 
tll do này, nên hQ dã phài bát git1 nhóµi ngttà'i khác nt1a! 
TQi tr�ng cúa hQ là l?P nhà in ·trái phép, vá'i 15 máy quay 
ronéo, 6 máy dóng sách, dê ttl' dó in ra nhüng vãn phãm Ccr 
f)Óc. 

Pravda ngày 21.2.1968, thu?t l�i ràng dã phát hi�n dtrqc 
hàng ngàn phl;l nü và thiêu nü deo thát lttng và ruybãng c9t 
tóc có in nhüng câu Kinh Thánh và là'i câu nguy�n. Các nhà 
chúc trách dã diéu tra và tim dttqc ngtrà'i dã tung ra 109-i 
thà'i trang má'i me này, mà tôi cüng có thê giá'i thi�u cho 
Phtrong Tây mra, không ai khác hon là rnQt thành viên Ccr 
f)Óc trong cành sát c9ng sàn, anh Stasiuk Õ' Liubertz. Tà' báo 
nây cüng nêu lên sv bât giü anh ta. 

Câu trà là'i cúa nht1ng Ccr Bóc nhân 
trong HQi Thánh Thám L�ng khi bi dem 
dên trtrác tàa án c9ng sàn là câu trà là'i 
dtrqc càm thúc bãi E>úc Chúa Trà'i. MQt 

M\lc dích 

cuachúng 

tôilà 

chinh ph\lC 
thâm phán hói: "Tgi sao cô lôi kéo ngtrà'i 
ta vào tôn giáo bi cám cúa cô?" MQt chi cà thi giói 

dã trà là'i: "MtJc dích ctla chúng tôi là cho f>áng 

chinh phl)c cá thé giá'i cho Dáng Christ." Christ. 
Trong m9t buôi xti án khác, viên thãm phán chê giêu: 

"Tôn giáo ctla các ngtrà'i là "phàn khoa h9c." 
Cô gái bi cáo - là m9t sinh viên - ctã trà là'i: 'Ông có 

--�u biêt vé khoa h9c nhiéu hon Einstein không? Hon 
Newton không? HQ déu là nhüng ngttà'i tin Chúa cà dáy. Vü 
trl;l ctia chúng ta mang tên cúa Einstein. Tôi dã hQc Õ' 
trttà'ng trung h9c râng tên cua vü trl;l chính là vü trl;l ctla 
Einstein. Einstein viêt: "Nêu chúng ta thanh tãy Do Thái 
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Giáo ctla nhúng tiên tri và Ca Dóc Giáo dúng nhtt Chúa 
Jêsus dã d<;ty khoi nhúng thtí xuât hi�n sau dó, d�c bi�t là 
khoi nht1ng mánh khóe ctla giái tu té, thi chúng ta có mc}t 
tôn giáo CÓ thê ClÍU ca thé giÓ'i khoi nhúng t� Il<;lll Xâ hQi. 
Nghia VlJ thiêng liêng ctla mói ngttà'i là làm hét súc minh dê 
dem tôn giáo này dén dác tháng khai hoàn.' 

"Và hãy nhá nhà sinh v�t hQc Pavlov vI d<,li ctla chúng ta! 
Sách vã ctia chúng ta không nói ông là mc}t Ca D6c nhân 
sao? Ngay cá Các Mác, trong là'i t\{a a cuón Das Kapital ctia 
ông ta có nói râng "Ca Dóc giáo, d�c bi�t vái hinh thuc d<,lo 
Tin Lành ctia nó, là tôn giáo ly tttang dê tái t<,lo 19i nhung 
d�c tính dã bi tqi lôi htiy ho<,ti.' Tôi cüng có d�c tính bi tqi 
lôi htly ho9i. Mác dã d9y tôi tra thành mc}t nguà'i Ca D.óc dê 
tái t�o l�i dijc tính dó. Làm sao các anh, là nguà'i theo chti 
nghia Mác lª'i xét xu tôi vê vi�c dó?". Cüng dê hiêu vi sao 
quan tàa chãng thê nói thêm diêu gi mla. 

D6i vái là'i két tqi là có mqt tôn giâo phàn 
Khám phá khoa hQc, mQt Ca Dóc nhân trà lài truác 
vi d9i nhát tàa: "Thtta ngài thãm phán, tôi dàm bào 
ciia tôi áy ràng ông không phài là mqt nhà khoa hQc 

Jà bi�t vi d�i nhtt. Simpson, nguài dã �im ra 

minhcó 

thi dUfC 

chloroform cung nhiéu duqc phâm khác. 
Khi dttqc hài dâu là diéu ông cho là khám 
phá vi d9i nhát dài minh, Simpson trà lài: 

cúu nhct ân 'Dó không phài là chloroform. Khám phá 
diin cüa vI d9i nhát ctia tôi áy là biét minh là mqt 

f>úc Chúa tqi nhân và biét. minh có thê dttqc cuu 

Troi nhà ân diên ctia Duc Chúa Trài." 
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Cuqc dài, s\[ tt1 hi sinh, và huyét mà nhl1ng tín hüu san 
sàng dõ ra vi dúc tin minh là l�p lu�n vI d�i nhát bênh VlfC 
cho Ca Dóc Giáó, dttqc trinh bày bài Hqi Thánh Thâm 
�ng. Nó hinh thành diéu mà nhà truyén giáo trú danh 
Albert Scheitzer t�i Châu Phi gQi là: "mói thông công thiêng 
liêng ctla nhüng ngttài mang dãu ãn ctla sv dau dón" - mói 
thông công mà Chúa Jêsus, Th6ng Khõ Nhân, dã thuqc vê. 

Hqi Thánh Thâm Lijng dttqc liên hi�p bÓ'i sqi dây yêu 
.thttong dói vá'i Dãng Cúu Rói hQ. Cüng chinh dây yêu 
thttong áy két ch�t nhüng thành viên trong Hqi Thánh l�i 
vâi nhau. Không ai trên thé gian này có thê dánh b�i hQ. 

Trong mqt lá thtt gài lén ra ngoài, Hqi Thánh Thâm Lijng 
dã nói: "Chúng tôi không câu · nguy�n xin làm nhüng Ca 

D6c nhân tót ·hon nhttng xin cho chúng tôi có thê là lo�i 
ngttài ·duy nhãt Dúc Chúa Trài mu6n chúng tôi trà thành: 
nhüng Ca Dóc nhân gióng nhu Dãng Christ, sán sàng vác 
th�p ttf vi st1 vinh hiên ctla Ngài." 

Bâng st1 khôn ngoan ctla rân, theo lài d�y Chúa Jêsus, 
. nhüng ngttài Ca D6c luôn tu chói khai ra nhüng lãnh d�o 
ctla minh khi bj tra hói truâc tõa. 

Pravda Vostoka (Báo Sf/ Th!f PhlldJJg EJôni, ngày 
15.1.1966 viét vê bi cáo Maria Sevciuk dã trà lài khi duqc 
hói ai dã dtta cô dén tin nh�n Chúa: "Dúc Chúa Trài thu 
hút tôi trong hqi chúng cua Ngài." Ngttà'i khác khi dttqc 
hói: "Ai là lãnh d�o cua các anh?" thi dã trà là'i: "Chúng tôi 
không có lãnh d�o bâng xuong bâng thjt." 

Các em thiéu nhi Ca Dóc khi dttqc hôi: "Ai d�y các em 
bó dqi Thiéu niên Tién phong và bó khãn quàng jo?" Các. 
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em trà lài: "Chúng em làm diêu dó vi y muón_ tt1 do ctla 
minh, không ai dªy chúng em cá." 

f 

Mije du tªi mé)t s6 noi, dinh ctla "tàng bãng trôi" dã hé 
lê), nhttng tªi nhiéu noi khãc, Ca Dóc nhân tht1c hi�n vi�c 
tt1 làm báptêm dê tránh cho nht1ng nguài httáng dân hQ 
khoi bi bât. Dôi lúc vi�c báptêm dién ra à mqt con sông, 
vái nguài làm báptêm và nguài dttqc báptêm dêu che mijt 
dê không ai nh�n ra trong nht1ng buc hinh. 

Uchitelskaia Gazeta ngày 30.1.1964 viét vê mé)t buõi 
thuyét trinh vô thân tªi làng Voronin, thuqc qu�n Volecino 
Korskii. Ngay khi bài thuyét trinh vua xong, "nht1ng tín dó 
bât dáu công khai công kích st1 d�y dó vô thán ctla bâng 
nht1ng câu hoi," mà ngttài thuyét trinh vô thán này không 
trà lài dttqc. HQ boi: "Nguài cqng sàn các anh Iáy tu dâu ra 
nhüng nguyên tâc dªo duc mà các anh tuyên bó nhttng 
không làm theo - nhu là 'chá trqm cáp' và 'chá giét 
nguài'?" 

Nhüng nguài Ca Bóc cho thuyét trinh viên tháy râng 
mqi lu�n cu ctia ông ta déu Iáy tu Kinh Thánh, là thú.' mà 
cqng sàn rát cãm ghét. Tác già này hoàn toàn lúng túng và 
bài thuyét trinh két thúc vái chién thâng thuqc vê nhiíng 
Ca Dóc Nhân! 
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su Bât Bd IQi_Thánh Thám L,nu Gia Tãng 

Mªc du Bàng Cqng Sàn không cón cai trj Õ' Nga mia, Ca 
Dôc nhân Õ' các nuác Liên Xô cü ván cón bi bât bá. T�i 
nht1ng mrác bj cám <1�0 khác trên toàn thé giái, Ca Dóc 
nhân ctia Hqi Thánh Thám Lªng hôm nay <tang phài chju 
khõ han lúc nào hét. 

Nguài ta UÓ'c tính có khoàng 160.000 Ca Bóc nhân dã 
chju tu?n d�o vào nãm 1997. 

Bôi vái Ca Bóc nhân, quà là nói dau xé lóng khi nghe vê 
sti hà hiép nhung nguài Do Thái t�i các mrác. Cqng sàn. 
Nhtmg mtJ.c tiêu chính cu.a S\J'. bât bá là nhâm vào Hqi 
Thánh Thám Lªng. 

Hcm 

· 
Cách dây vài nãm, báo Xô Vié t dã 

dãng vê làn só ng bâ t bá và xé t xti hàng 
160.000 lo�t. T�i mqt noi kia, có 82 nguài bj bât 
Co l>ác <tua vào trong mqt nhà thuang <1iên. Sau 
nhân dã vài ngày, 24 ngttài dã chét vi "câu 

tuân dao nguy�n kéo _dài"! Câu nguy�n dài giét 
· ·· 

chét nguài kê tu khi nào v�y? B�n có 
trong 

thê hinh dung dttqc hQ dã phài trai qua 
nãm 1997 nhúng gi không? 

St1 hoé;in n�n tói t� nhãt giáng trên hQ ãy là: néu bi phát 
hi�n dã d�y cho con minh vê Bãng Christ, thi con hQ se bi 
bât phài sông xa cha m� suót dài - hQ không có quyén 
thãm con nua. 

Trong thài d�i c§ng sàn, Liên Xô dã ky vái Liên Hi�p 
Ouóc công ttÓ'c: "Chông phân bi�t dói xti trong lãnh v11c 
giáo d�c," có quy dinh: "Các b�c phv huynh phài có quyén 
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dàm bào Stf giáo dt)c vé tôn giáo và dt;io dúc cho con theo 
nhüng niém tin cu.a riêng hQ." 

Trong mqt bài báo, Kharev, tung là lãnh d�o cu.a Liên 
Hi�p Báptít chính thúc cu.a Liên Xô dã bào dám quyén này 
là mqt tht1c té t�i Nga - và có nhüng ke d�i mái tin ông ta! 
Bây giÕ', hãy nghe nhüng gi báo Xô Viét nói. 

Trong bài báo ra ngày 4.6.1963, tÕ' Sowjetskaia Russia 

thu�t l�i mqt ph\1 nu tên Makrinkowa có sáu nguÕ'i con bi 
bât khói vóng tay ctla bà nhu thé nào, ly do là bà d�y cho 
chúng niém tin noi Chúa Cúu Thé và cám chúng deo khãn 
quàng ctõ cu.a Thiéu Niên Tién Phong. 

Khi nghe ban án, bà chi nói: "Tôi chju khô vi dúc tin 
minh." Bà phai trà tién nôi trú cho nhüng ctúa con dã bi bât 
cti khoi m�., dê chúng có thê dê dàng bi .ctâu ctqc bài chú 
nghia vô thán. Nhüng bà m� Ca Dóc, hãy nghi dén nôi khô 
dau cúa ngUÕ'i m� này! 

Uchitelskaia Gazeta thu�t l�i Stf vi�c xày ra cho anh 
lgnatii Mullin và vq. Thãm phán yêu cáu hQ bo niêm tin: 
"Hãy chqn giüa Chúa và con gái ông bà. Ông bà chqn Chúa 
u?" Nguài cha trà lÕ'i: "Tôi sê không chói bo niém tin ctia 
minh." 

Phaolô nói: "M9i SI/ hi�p l?i làm ích cho ke yêu mêÍJ EJ(lc 

Chúa Trài" (Rôma 8:28). Tôi dã thây nhüng dúa tre nhu thé, 

là nhüng tre em duqc truàng duã'ng nhu nhüng CO' D6c 
nhân rói bj bât rÕ'i khoi cha m� dén sóng trong truàng hçc 
cu.a cé)ng sàn. Thay· vi bi dâu dé)c bài chti nghia vô thân, d90 
mà các em hçc duqc t�i nhà dã duqc truyên bá sang cho 
nhüng b�n khác mia! 



Uso 

Thánh Kinh phán: "Ai yê u con 

trai con gái hon ta thi không dáng 

cho Ta" (Mathia 10:37). Nhü'ng lài 
này có y nghia rát lón tª-i các nuác 
cé)ng sàn. Hãy thti sóng mé)t tuán 
không g�p m�t con ctla các bª-n 
xew! Rói- bª-n se biét stf chju dtfng 
cu.a các anh em chúng ta tª-i nhü'ng 
nuá'c cé)ng sàn là thê nào. 

Theo bài ra ngày 29/3/1967 cu.a 
báo Znamia Junosti, con trai bà 
Sitsh là c�u Vsetsheslav, bi cách ly 
khói m� don giàn là vi bà dã d�y 
C?U bé lán lên trong con duàng 
kính sq f)úc Chúa Trài. 

Hãy thii sing 
m{»t tuéin không 

g�pm�con 
ciíacácb9n 

xem!R6ib9n 

sé biit S\I chiu 

d\Dlg ciía các 

anhemchúng 
ta t9i nhííng 

nucíc c{»ng sàn 
là thi nào. 

Bà Zabavina à Habarovsk bi tuác mât dúa cháu gái Tania 
yêu quy vi bà dã truyén dgt cho cô bé mqt "stf giáo dtJ.c bât 
thuàng [CO' Dóc Giáo)" (Sovietskaia Rossia, só ra ngày 
13.1.1968). 

Tttác dogt quyén làm cha m� khoi tay Ca Dóc nhân là 
chuy�n ván xày ra hi�n nay tgi các mrá'c bi cám d<;to. 

Th�t không công bàng néu chi nói vê mqt minh Hé)i 
Thánh Thám Lijng ctlaTin Lành. 

Nhúng CO' Dóc nhân Chính Thóng Giáo tgi Nga dã duqc 
thay dôi hoàn toàn. Hàng tri�u ngttà'i trong sç hQ dã trai qua 
các nhà tu, tq.i dó hQ không có tràng h<;tt, hinh Chúa_ trên 
th?P tt1, tranh ành thânh, không có httang và nén. Tín húu 
à trong tu không có mqt linh mtJ.c dã duqc thtJ. phong. 
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Nhüng linh ffil;IC cüng không có lê phl;lc, không bánh mi 
trâng, không nrqu nho dê làm Ié Ti�c Thánh, không dâu 
thánh, không sách kinh câu nguy�n dê dQc. 

Rói hQ khám phá ràng không cân nhüng thú áy, hQ ván 
có thê dén trt1c tiép vái Chúa trong lài câu nguy�n. HQ bât 
dâu câu nguy�n và Buc Chúa Trài dõ Thánh Linh Ngài trên 
hQ. Mqt cuqc thuc tinh tâm linh chân chính, rât tuong tt1 
vái Ca Bóc giáo chính thóng, dã xày ra trong giái Chính 
Thóng Giáo t?i Nga duái thà'i CQng sàn. 

Thé là t�i Nga, cüng nhu t?i nhüng nuác v� tinh cu.a 
Nga, dã có mq·t Chính Thóng Giáo Thám L�ng, mà trong 
tht1c té là thuán túy Tin Lành, chánh thóng và rát gán güi 
vái Buc Chúa Trài. Nhóm này dã giü l?i - do suc m�nh cu.a 
thói quen - rãt ít lê nghi Chính ThÓng Giáo. Hqi Thánh 
Chinh Thóng Giáo Thâm Lijag này cüng dã sàn sinh ra 
nhüng nguài tuin <1�0 vi <1�i. 

Ai có thê kê <tiéu gi xày ra cho Giám M1J.c Truàng cao 
tuõi Yermogen à Kaluga? Ông dám phàn kháng Slf hQ'p tác 
phàn trâc gitla hàng Giâo Truàng vái chính quyén cçng sàn 
VÔ thân. 

Suót bày th�p niên cai tri cu.a cqng sàn, cho dén khi Liên. 
Xô tan rã vào dâu nhüng nãm 90, báo chí Nga �ây dây 
nhüng chién thâng ctla Hqi Thánh Thâm L�ng .. Hqi Thánh 
áy dã trai qua biét bao gian. khô không thê ta xiét. nhung 
vàn trung tín ... và tãng truàng! 

Chúng tôi à Rumani (iã gieo h�t gióng bài công vi�c 
thám l�ng cu.a minh trong quân dqi Nga. po dó dã có két 
quà t?i Nga cüng nhu t?i nhüng nuác mà Nga c1ô hq. H?t 
gióng dó phát triên và sinh ra nhiéu trái. 
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Van có thê chinh ph\lc vê Dáng Christ nhüng ngttài cqng 
sàn t�i Châu Á cüng nhu Õ' nhüng nuác bi tri khác. Ke thu 
ctla chúng ta có thê trÕ' thành nhüng Ca Dóc nhân! Nhüng 
nguài bi hQ dàn áp cüng thé, néu chúng ta chju giúp hQ. 

Nhüng bâng chúng chúng rninh tôi dã nói dúng áy là Hqi 
Thánh Thâm L�ng dã phát triên rn�nh me t�i Liên Xô, dang 
phát triên t�i Châu Á cqng sàn và dang phát triên t9i Trung 
f)ông ngày nay. 
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Dê chung minh nét d�p cúa nhii'ng anh em Ca Dóc 
chúng ta trong nhii'ng hoàn cành hét súc kinh khiép, dttái 
dây tôi xin trích ra mQt vài lá thtt do nhii'ng cô gái Nga gdi, 
hai búc thtr mái nhât dttqc viét trong các nhà tu à Nga. 

MQ I Cô Gá I CQ no Sà n e, p Btlõc Chú a Cllu Thê' Nhtl Thê' Nà o 

Tiép theo dây là ba lá thtt cúa Maria, mQt thiéu nü Ca 
Dóc dã dât dtta Varia là mQt doàn viên Komsomol (Doàn 
Thanh Niên Cqng san} dén vái Chúa. 

Lâ Thu Thú Nhat 
... Tôi tiép t\lc sóng à dây. Tôi dttqc mQi ngttài thttang 

yêu. Tôi âttqc mqt âoàn viên trong chi doàn Komsomol 

(Doàn Thanh Niên Cqng Sàn) thuang mén. Cô ay bào tôi: 
"Em không thê hiêu chi là ngttài thé nào nii'a. Ó dây rât 
nhiêu nguài lãng m� và làm tõn thuong chi, thé mà chj ván 
yêu thttang mQi ngttài." Tôi dã trà lài ràng f>úc Chúa Trài 
dgy chúng tôi phài yêu thttang, không phài chi yêu bgn bê 
thôi mà cõn yêu thttang ke thu m1a. Trtt6'c kia, cô gái này 
dã ·gây h�i cho tôi rat nhiéu, nhttng tôi câu nguy�n cho cô 
vái st1 quan tâm d�c bi�t. Khi cô hói ràng tôi -có yêu cô 
không, tôi ôm cô vào lõng và cã hai chúng tôi bât dâu khóc. 
Bây già chúng tôi câu nguy�n chung vái nhau. Xin cüng hãy 
câu nguy�n cho cô ay. Tên cô ta là Varia. 

Khi b�n nghe ai dó la lán lên phu nh�n Dtk Chúa Trài, 
thi duàng nhtt th�t st1 là y hQ muón nói lên. Nhung tht1c té 
cuqc sóng cho thay rât nhiéu ngttài trong só hQ du trên môi 
mi�ng rua sã Chúa nhttng trong lõng có mqt niém khao 
khát rât 16'n. Và bgn n�he dtf.Q'c tiéng than thà trong lõng 
hQ... HQ tim kiém diêu gi dó và uáç ao c�e d�y st[ trong 
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róng trong lõng minh bàng thái âQ không tin E>uc Chúa 
Trài. 

Lá Thu Thú Nhi 

Nguài chi em trong Christ, 
Maria. 

Trong thu truác tôi viét vê mqt cô gái vô thán tên là 
Varia. Bây già tôi muón nói nhanh vál các b?n, nhüng 
nguài yêu quy ctia tôi, vê niêm vui lán ctia chúng tôi: Varia 
âã tiép nh�n Dáng Christ làm Cúu Chúa ctia chính cô, âang 
làm chung công khai vái mQi nguài vê vi�c nây. 

Khi tin nh�n Chúa và biét niém vui trong stf cuu rói, thi 
cô dóng thài cüng càm thãy rát âau buón. Cô buón, vi truác 
kia cô dã tuyên truyên ràng không có Chúa. Bây già cô 
quyét djnh dén chuqc l?i tqi lói trUÓ'c kia ctia minh. 

Chúng tôi dã ctlng nhau di âén cuqc hQp ct.ia nhüng 
nguài không tin có Chúa. M?c dtl tôi cành báo cô nên dê 
d?t, nhung cüng vô ích. Varia âi và tôi ctlng di VÓ'i CÔ ay âê 
xem vi�c gi xày ra. Sau khi hát bài ca cqng san (hQ hát mà 
Varia không tham gia), cô ay buác âén phía truác cà cú tQa. 

Cô can dàm làm chúng dây nhi�t tinh cho mQi nguài 
âang có mijt à âây vê Chúa Jêsus Christ là Dãng Cúu Rói cô 
và cüng yêu câu nhüng ct1u âóng chí tha thtí' cho cô, vi mât 
tâm linh ctia cô âã nhâm l?i, không biét ràng chính minh 
dang di âén hinh phgt dài dài và cüng dán nguài khác theo 
minh âén chón áy. Cô nài xin mQi nguài hãy tu bó con 
duàng tqi lôi và trà l?i ctlng Chúa Cuu Thé. 

Tât cà déu im lijng và không ai ngât lài cô. Khi két.thúc, 
cô hát hét toàn bài thánh ca v6'i mqt giQng hào htlng: "Tôi 
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kh.ông hõ th�n rao giàng Chúa Cúu Thé, Báng dã chét dê 
bên Vtfc nhüng diêu rãn Ngài và quyên nãng ctia· th�p ttt 
Ngài." 

Và sau dó ... sau dó hQ bât Varia ctia chúng tôi di. 
Hôm nay, ngày 9 tháng Nãm. Chúng tôi không cõn biét 

tin túc gi vê cô nua. 
Nhttng Búc Chúa Trài có quyên nãng bào v� cô. Xin cáu 

nguy�n cho cô áy! 
Maria ctia các b�n. 

Lá Thtt Thtí Ba 
Hôm qua, ngày 2 tháng 8, tôi có buõi nói chuy�n trong 

tu vái Varia yêu dáu ctia chúng ta. Tim tôi rttám máu khi' 
nghI vê cô áy. Th�t st1 cô vân cõn là tre con, chi mái 19 
tuõi. Là mqt tín hüu mói tiêp nh�n Chúa, cô cüng là mé)t 
con dó thué)c linh. Nhttng cô yêu Chúa hét lõng và bttác di 
l�p túc trên 16i gian nan. 

Cô gái té)i nghi�p rát dói. Khi biét cô bi tu, chúng tôi dã 
gài nhung gói tht1c phãm dó dung vào cho cô. Nhung cô chi. 
duqc nh�n rât ít trong s6 tát cà nhüng gi gai vào. Hôm qua 
khi gijp Varia, tôi tháy cô gây óm, xanh xao, bi dánh dõn 
nhiéu. Chi có dôi mât chói sáng st1 binh an trong Chúa và 
nié m vui ctia thiên dàng. 

Vâng, hãi nhung nguài yêu dau cúa tôi, nhung ai chua 
kinh nghi�m st1 binh an tuy�t vài cúa Chúa Cúu Thé thi 
không thê hiêu hét duqc ... Nhttng, th�t là h�nh phúc cho 
nhung ai có s11 binh an. áy ... Bói vái chúng tôi là nguài 
trong Chúa, không s11 dau khõ nào, thát VQng nào có thê 
ch�n dúng duqc eh úng tô i ... 
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Tôi hói cô áy qua chán song sât: "Varia, em có hôi tiéc yi 
nhtJng gi minh dã làm?" Cô trà là'i: "Không. Néu hQ thà em, 
em cüng se di nua và nói cho hQ nghe vê tinh yêu tuy�t 
di�u ctia Ctíu Chúa Jêsus. Xin dung nghI là em dang chju 
khó, em rát vui vi Chúa thttong em rát nhiéu và cho em vui 
mung dê chiu khó vi cá danh Ngài." 

Tôi xin các b�n hãy cáu thay cho cô áy. Có thê cô se bi 
dtta dén Siberia. HQ dã lay hét quán áo cting mqi v�t dvng 
có cân ctia cô áy rói. Cô chãng càn l�i gi trong tay ngo�i fru 
bq dó mije trên ngttà'i. Cô không có _gia dinh thân tqc nên 
chúng tôi phài thâu góp nhüng thú cán thiét nhát cho cô. 
Chúng tôi dã dª riêng món quà các b�n vua gài dén cho tôi. 
Néu Varia bi tl'lJC xuát khói dây, tôi sê trao món quà áy cho 
cô. Tôi tin ràng Buc Chúa Trài sê làm cô nên m�nh me và 
ban nãng ltfc dê chju dt1ng suót thà'i gian tái. Nguy�n xin 
Chúa gin giu cô áy! 

Maria ctla các b�n. 

Lâ Thu Thtt Tu 
Chi Maria thân mén, cuói cting em cüng có thê viét thu 

cho chi. Em và nhung ngttà'i khác dã dén tc>i [bo qua dia 
diêm]. Trii ctla chúng em cách thi trán muài dijm. Em 
không thê mô tà cuqc sóng ctla chúng em à noi này. Chi dã 
bjét rói dáy. Em UÓ'c gi dttqc viét mqt ít vê em thôi. Càm t� 
Chúa, Ngài cho em có súc khoe dê em có thê lao dqng tay 
chân. Chi X và em duqc sâp xép cho làm vi�c Ó' xuá'ng máy. 
Công vi�c th�t nijng nhqc và chi X thi không có sttc khoe. 
Em làm phân vi�c ctia' em và ctia chi áy nua. Em xong vi�c 
ctla minh truác và làm giúp công vi�c ctia chj. Chúng em 
làm mqt ngày 12 dén 13 tiéng dông hô. Thtíc ãn thi cüng 
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gióng nhu cua chj v�y, rât hiém hoi. Nhung dó không phai 
là nhüng gi em muón nói vái chj trong lá thu này. 

Lõng em dâng lài cam t? Chúa, qua chi, Ngài dã chi cho 
em con ctuàng dén vái stf ctíu rói. Bây già, ctuqc à trên con 
dttàng ây, cuqc dài em có mtJc dích và em biét phái di dén 
noi nào và chiu khô vi ai. Em cam nh�n mqt nói khát khao 
duqc nói ra, duqc làm chtíng cho mqi ngttài vê niêm vui 
cuu rói lán lao trong lóng em. 

Nhúng S\( thU 
thách mà 
l>úc Chúa 
Troi cho 
phépxày 
d�n là di 
dúc tin 
chúngta 

.càng lúc 

càng mq;nh 

mé hOll trong 

Ngài. 

Ai có thê phân rê chúng ta khoi tinh 
yêu cua Duc Chúa Trài trong Chúa 
Cúu Thé? Không ai và không gi có thê 
phân rê duqc, cho dtl dó là ttl dày hay 
dau khõ. Nhü'ng sl[ thti thách mà Dúc 
Chúa Trài cho phép xày dén là dê ctúc 
tin chúng ta càng lúc càng m?nh mê 
hon trong Ngài. Lõng em tràn ng�p Stf 
vui mling dén nôi on cua Ngài tuôn 
tràn ra bên ngoài. Khi làm vi�c, hQ 
mâng chtri và trtl'ng phª-t em, giao thêm 
vi�c bài vi không thê bât em im l�ng 
duqc. 

Em phài nói cho Il)Qi nguài nghe vê nhúng gi Chúa dã 
làm cho em. Ngài dã bién em thành con ngttài mái, mqt t?O 
v�t mái, mà chính em trttác kia là ngtrài phài di con dttàng 
dén hinh ph?t vinh vién. Sau nhúng diêu nhtt v�y em có 
thê im lijng duqc u? Không, không bao ·già! Bao lâu môi 
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mi�ng em cõn nói <1ttqc thi em cõn lãm chung vê tinh yêu 
di�u ky cúa Ngãi cho mQi ngttài. 

Trên <1ttàng <1én trª-i cài té}.o này, chúng em g�p nhiéu 
anh chj em trong Chúa. Th�t lc}. lung biét dttàng nào k.hi 
nhà Thánh Linh mà biét ctuqc hQ là con 'cái Dtí'c Chúa Trài 
và thoc}.t thây nhüng anh chj em ây. Chãng cân phài nói. Tu 
cái nhin dâu tiên cüng dã càm biét hQ là ai. 

Lúc darig trên ctuàng ctén trc}.i, tc}.i mqt tr�m xe ltia, có 
mqt pht.J ml ctén và ctua thtí'c ãn, chi nói hai chü: "Chúa 
sõng." 

Buõi tôi <1âu tiên khi <1ên chó ãy (lúc dó <1ã khuya), 
chúng em bi dón vào nhüng trª-i lính dttái lõng <1ât. Chúng 
em chão nhüng ngttài có m�t a dó bâng câu: "Binh an cho 
các bgn." 

Th�t vui mung khôn xiét, tu mQi góc nhà nghe có tiéng 
dáp 19i "Chúng tôi dón chão các bé}.n vái Stf binh an." Và tu 
buôi tõi dâu tiên, chúng em cam thãy ràng chúng em dang 
à' trong mqt gia dinh. 

Vâng, stf th�t là nhtt v�y. Ó ctây có nhiéu n_gttài tin Dãng 
Christ làm Ctí'u Chúa cách cá nhân. Hcm phân ntia tu nhân 
là tín dó. Trong sõ này có nhüng ngttài hát thánh ca rãt hay 
và có nhüng ngttài giang Phúc Âm dây cm. Vào buôi tõi, sau 
mqt ngày làm vi�c n�ng nhQc, khi chúng em hQp 19i vái 
nhau sau ngày lao dqng nijng nhQc, th�t tuy�t vài khi ít nhât 
cüng có âuqc thài gian câu nguy�n noi chân Chúa. Có Dãng 
Christ · thi nai dâu cüng có tt[ do. Noi dây em ctã hQc duqc 
nhiêu bán thánh ca và mói ngày Chúa cho em thêm nhiéu 
Lài Chúa. 
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a tuõi mttài chín, lâ"n dâu tiên trong dài em m1ing ngày 
. I 

sinh nh�t trong Chúa. Không bao già' em quên dttQ'c ngày 
tuy�t và'i áy! Chúng em phài làm vi�c suót m<}t ngày dài. 
Nhttng m<}t só anh em có thê di dén bà' sông gán dó. HQ 
d�p vã bãng ra và chuân bi sân mQt noi dê dêm dén - theo 
dúng là'i Chúa d�y - bày ngttà'i và em dtrQ'c làm báptêm. 

Ó, em sung suàng vô cllng và Maria oi, uàc gi chi à bên 
em ngay bây già', dê em có thê dên bll l�i ít nhât nhüng lôi 
lâm cua em trtràc kia dói vài chi. Nhttng Dúc Chúa Trà'i d�t 
dê mói ngtrà'i chúng ta trong chó cua Ngài và chúng ta phài 
dtíng vüng à nai mà Chúa muón. 

Cho em gd'i là'i chào thãm dén d�i gia dinh con cái Chúa. 
Dtíc Chúa Trà'i sê ban phuàc dói dào trên công vi�c cua chi, 
cüng nhtt Ngài dã ban phuác cho em v�y. Chi hãy dQc 
Hêbara 12: 1-3 

Tát cà anh em gd'i là'i thãm chi và rât vui vi dúc tin chi 
nai Chúa mª"nh me và chj dã tôn cao Ngài qua nhüng thtr 
thách không ngung. Néu viét thtt cho nhüng nguà'i khác, 
nhá nói chúng em gd'i lài thãm. 

Em cu.a chi, Varia 
Lá Thtr Thú Nãm 
Maria thân mén, cuói cllng em cüng tim dUQ'c ca hQi viét 

vài dàng gd'i dén chi. Em có thê cho chi, ngtrÕ'i chi yêu dâu 
cua em, biét ràng bd'i ân diên Chúa, chi X và em dêu khoe 
m�nh ·và tinh thán thoài mái. Bây già' chúng em dang à tc_ii 
[giâu dia diêm]. 

Em càm an st1 chãm sóc çua chi nhu ngttà'i m� hién dói 
vài em v�y. Chúng em dã nh�n tât cà nhüng thtí chi dã 
chuãn bi cho chúng em. Càm an chi dã gd'i thú quy giá 
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nhát, quyên Kinh Thánh. Càm cm tát cà mqi nguài. Khi viét 
thu cho hQ, chj nhá nói em gÓ'i lài thãm và càm cm vê 
nhung gi hQ gdi dén cho em. 

Vi Chúa cho em tháy duqc StJ' máu nhi�m ctia tinh yêu 
Ngài, nên em tháy chính minh là ngtrà'i h�nh phúc nhát 
trân gian. Nhung bât bá em phài chju, em xem dó là mQt 
d�c ân. Em vui mung vi Dúc Chúa Trà'i cho em h�nh phúc 
lán lao ngay tu nhung ngày dâu tiên trong dúc tin là duqc 
chju khõ vi Ngài. Xin thêm là'i cáu nguy�n cho em dê em có 
thê giü lõng trung tín vái Chúa cho dén cuói ctlng. 

Nguy�n Chúa gin giú chi và các anh em cüng nhu gil}.c 
lõng m�nh me trong tr�n thánh chién nây! 

Chi X và em hôn hét thày các anh chi em. Khi nào hQ 
dua chúng em dén [giáu dja diêm) cá le em se cõn ca hQi 
viét cho chi nua. Dung lo cho em và nhung nguài à dây. 
Chúng em rát sung suáng và h�nh phúc vi phân thuàng 
chúng em à thiên dàng là lán Iâm (Mathia 5:11,12). 
Varia ctia chj 

Dây là lá thu cuói ctlng tu Varia - mQt cô gái cQng sàn dã 
· tiin thãy Chúa Cúu Thé - làm chúng vê Chúa và bj két án 
lao dQng khõ sai. Chúng tôi không cõn nghe tin túc vê cô 
nua, nhung tinh yêu tót d�p và là'i chúng ctia cô vê Dáng 
Christ chúng minh ve it�p tâm linh ctia mQt HQi Thánh 
Thám �ng dang trung tín chju khõ. 



Chliàng 7 

Cd 7:>aé /Vliân 7)liU'dHf1 'lâv 
Ci 'llii qiúp 7:>i' ?,Jnq Cáeli /VàtJ 

Tôi duqc gQi là "Tiéng nói cua HQi Thánh Thám L�ng." Tôi 
càm tháy minh không xáng dáng duqc làm tiéng nói cho mQt 
chi thê dáng kính tr9ng duà'ng áy cua Thân Thê Bang Christ. 
Tuy nhiên, trong nhúng mtác c9ng san, tôi dã huáng dân mQt 
phán cua HQi Thánh Thám L�ng náy trong nhiéu nãm. 

BÕ'i phép 1�, tôi vân càn sóng sau 14 nãm lao tu và bi tra 
tan, CQilg VÓ'i hai nãm trong tu O' trong ffiQt "phông hap hÓi." 
Do mQt phép 1� cõn lán hon nüa, Btíc Chúa Trà'i thây hài làng 
dê ctén chón tu áy dem tôi ra ngoài. 

Tôi duqc Hc}i Thánh Thâm L�ng t�i Rumani quyêt dfnh phài 
rài dat Ill1Ó'C tôi và mang thông di�p dén VÓ'i nhung Ca B6c 
nhân tt1 do Õ' Phuong Tây. BÕ'i phép l�, tôi và gia dinh ra di và 
tôi có thê làm trQn nhi�m V\l dã giao cho tôi bÕ'i nhúng ngttà'i 
ván càn Õ' l�i dàng sau chf u cành c\{c nhQc, m�o hiêm, chju 
khô, Và dang chét dân ffiÔil t�i hàng Ch\lC dat Ill1Ó'C bj trj. 

Tôi lên tiêng nhân danh rát nhiéu anh em dã nàm xu6ng 
trong nhúng ngôi mé) vô danh. Tôi lên tiéng nhân danh nhúng 
anh em hi�n nay vân phài âm thám nhóm hQp à trong ning, 
táng hám, gác xép và nhúng nai khác tttong tl[ nhtt thé. 

Thông di�p tu Hé)i Thánh Thám L�ng mà tôi mang dén là: 

"FJtrng bó chúng tôi!" 
"FJtrng quên chúng tôi!" 
"FJtrng xem chúng tôi Jà dô'bó di!" 
"Hãy cho chúng tôi nhrlng công Cf! chúng tôi cán! Chúng 

tôi sé trá giá di srl dyng nhrlng công e,; ây!" 
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Dây là thông ·âi�p mà tôi dtrqc giao phó phài gài âén HQi 
Thánh trong thé giái ttl do. Tôi nói thay cho HQi Thánh Thâm 
L?ng, HQi Thánh im l?ng, HQi Thánh "câm," mQt HQi Thánh 
không nói lên âttqc lài nào. 

Hãy láng nghe tiéng khóc ctla anh em, chi em d nh11ng 
mrác bi trj! HQ không yêu câu lÓi thoát, âuqc an toàn hay có 
cuQc sóng dê chju. HQ chi yêu câu có nh11ng công C\l cán thiét 
dê dói phó vái vi�c dem chtl ngh1a vô thán dâu dQc tuôi tre -
là thé M mai sau. HQ xin có Kinh Thánh dê dung rao giáng 
Là'i Buc Chúa Trà'i. Làm sao hQ có thê giàng Lài Chúa néu 
không có Kinh Thánh? 

··Xin 
HQi Thánh Thâm L?ng cüng gióng nhtt 

cho 

chúng 

mé)t bác sI pháu thu�t dang di trên mqt 

chuyén xe hia. Xe áy dtJ.ng phài mé)t xe 
lua khác và hàng trãm ngttài nàm dài trên 

tôi công mijt dãt, thân thê nát tan, chán thttang, 
C\I và sâp chét. Vi bác si phâu thu�t di l�i giüa 

chúng vóng ngttà'i dang khóc la, sâp ch�t áy và 

tôi sé 
kêu lên: "Phài chi tôi có dtJ.ng ClJ. à dây! 
Vác gi tôi có dtJ.ng ClJ. trong tay!" Vái 

làm nhüng dQng ClJ. phâu thu�t, ông có thê 
phàn cuu sóng duqc nhiéu ngttà'i. Ông có thi�n 
con l�i!.. chí. .. nhung không có d\lng ClJ. trong tay. 

Bây là chô mà HQi Thánh Thám L?ng dang dung. Hqi 
Thánh sán sàng t�n hién tát ca nh11ng gi minh có. Hé)i Thánh 
san sàng dâng hién nhúng cuqc dà'i tu�n d�o! HQi Thánh cüng 
san sàngchiu dt1ng nhúng nãm lao tu! Nhung tát cà nh11ng st1 
sán làng cu.a Hqi Thánh sê không giá tri néu không có công Cl;l 

dê ho�t dé)ng. Là'i cáu xin chân thành, can dàm mà Hé)i Thánh 
Thám L?ng gài dén các b�n, nh11ng ngttà'i dang sóng trong ttt 
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do là: "Xio cho chúng tôi côog ClJ. - các sách Phúc Âm, Kinh 
Tháoh, vão phãm Ca Dóc và ohüog s11 trq giúp khác -chúog -
tôi se làm phâo cõn l�i!" 

Nhüng Cd Bô'c Nhân Õ ru· Sldl 11110 Có Thé Slúp Bõ lâng Cách 

Nào 

Môi ngUài Ca f>Óc Ó' mtác tl! do déu có thê giúp dã ogay 
l�p túc bâog ohüng cách sau dây. 

Nht1og ogUài vô thán khôog côog oh�o vê nht1og oguóo vô 
hinh troog dài sóog ctla hQ. HQ không có y thúc dâu là diéu 
mâu ohi�m troog vü trl) và troog dài sóng. Ca Dóc ohâo có 
thê giúp hQ tót ohat bâog cách dích thân bttá'c bài duc tio chu 
không bài mât tháy, sóog cu9c dài thông công vá'i Duc Chúa 
Trài là f>ang không thây dttqc. 

H9 có thê giúp chúng tôi tôt nhãt bãng cách sông cuqc dÕ'i 

Ca Dóc kiêo djoh, nhüng dài sóog hi sioh. HQ có thê giúp 
bâog cách thuàog xuyêo phàn kháng công khai khi nhüng Ccr 
Dóc nhân bj bât bá. 

Nhung Ca Bóc nhân Phuang Tây 
có thê giúp chúng tôi bâng cách 
cáu nguy�n .cho nhung nguà'i bât 
bá dê hQ cüng dtrqc cúu. Bó 

duà'ng nhtr là mqt là'i cáu nguy�n 

ngây ngô. Chúng tôi dã cáu nguy�n 

cho nhung ngtrà'i cçng sàn và ngày 

hôm sau hQ tra tán chúng tôi th�m 
chí càn t� han khi trttác lúc câu 
nguy�n cho hQ. 

H� có thi giúp 

· chúng tôi tát 

nhátbilng 

ccích sáng 

cu{tc doi Co 

Eác kiên diiih, 

· nhÜ'b.g doi 

sáng hi sinh. 

Là'i cáu nguy�n Chúa cho thành Jerusalem dttà'ng nhtt cüng 
"ngây ngô." HQ dóng dinh Chúa trên cây th�p hinh sau là'i câu 
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nguy�n áy. Nhung vài ngày sau, hQ dam nglJ'C khóc lóc và CÓ 
5.000 nguài tin Chúa nçi trong mçt ngày. 

Dói vá'i nhüng nguài khác cüng v�y, lài cáu nguy�n này 
không mât di. Bât ky lài cáu nguy�n nào không âuqc tiép 
nh�n bÓ'i nguài mà bçtn cáu thay cho thi se dén dáp lçti cho 
b�n nhüng phuác hé;inh lán lao. Dê làm tr9n Lài Chúa, nhiéu 
Ca Dóc nhân khác yà tôi luôn cáu nguy�n cho Hitler và thuçc 
câp cua ông. Tôi châc chân ràng lài cáu nguy�n cua chúng tôi 
dã giúp dánh bé;ii Hitler cüng nhu nhüng viên dé;in cua lính 
dóng minh v�y. 

Chúng ta phài thucmg yêu nguài lân c�n nhu chính minh. 
Nhüng nguài cqng sàn và nhting nguài bât bá' khác déu là 
nguài lân c�n chúng ta nhu bao nhiêu ngttài khác. 

HQ là két quà cua vi�c chúng ta không rao giàng ra lài này 
cu.a Dáng Christ: "Ta âêÍ7 âl cho h9 âlfçJc SI/ sông và SI/ sông 

sung mân" (Giãng 1 O: 1 O). Ca Dóc nhân vân chtta làm SlJ' sóng 
sung mãn này có sân cho m9i nguài. H9 dã bo mqt só nguài ra 
ngoài Ié cua mQi diéu giá tri trong cuQc dài. Nhüng cá nhân 
này nói lo�n và l�p thành Dàng CQng Sàn và nhiéu niém tin 
sai lâm khác. 

Thtràng chính nhüng n�n nhân cua bât công xã hQi sê trÓ' 
nên cay dâng và b�o ngttqc. Chúng ta phài dau tranh vá'i hQ. 
Nhung dàu phài chóng l�i ke thu, Ca Dóc nhân cüng phài 
hiêu và yêu thttcmg ke thu ây. 

Chúng ta không vô tQi truá'c st.1 ki�n mQt só nguài dang 
sóng trong nõi lo�n. Chúng ta ít nhát cüng dã ph�m tQi xao 
lãng trách nhi�m cu.a minh. 

Vi v�y, chúng ta phài chuQc l�i lôi Iám dó, bàng cách yêu 
thttang hQ - là vi�c hoàn toàn khác vá'i vi�c thích hQ - và cáu 
nguy�n cho hQ. 
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Chlla ddy m()t th<Jp J..y truác, Kinh Thánh vân càn hj ngU<li c('Jng séín dô't 
tl:li Liên Xô cu. Kinh Thánh trong htnh trên clã dir(/c cáu khói liía. Khi 
Kht/i C9ng Sán má cita, liin có sl:( khao khát Lài Dác Chúa Trài hê't sác 
lán /ao. Ngay cd cánh sát cüng sôí sdng nluJn lâ:v Kinh Thánh cho h9 tà 
tay nhrlng nhân sl:( Tiêng Nói Nguài Tu<Jn Dçto. 
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Tôi cüng không ngây ngô dên nói tin râng chi �nh yêu 
thuang thôi cüng giài quyêt duqc nhitng nan dê này. Tôi se 
không khuyên nhitng nhà chtk trách ctla mé}t quóc gia giài 
quyêt ván dê bãng dàng chi bâng tinh yêu thuang. Phài có 
lt1c luqng cành sát, các quan tóa và nhà tu cho nhitng tên 
ke CUÓ'p - chú không phài chi CÓ ffil}C SU. Néu bQil gãngxta 
không chju ãn nãn, chúng hãn phài bi nhót vào tu . 

. Tôi không bao già dung tu ngit "tinh yêu thuang" ctla 
nguài Ca Dóc dê dói phó vái cué}c chién thích dáng vê 
chính tri, kinh té, vãn hóa dê chóng nhitng nguài cé}ng san 
và nhü'ng. nhà dqc tài khác, là nhü'ng ngttài chãng khác gi 
bQn gãngxta trên binh di�n quóc té. Nhting tên ké cuáp 
dánh câp mqt chiêc ví; cón bQn nguài này dánh câp cà quóc 
gia. 

Nhung ffilJC su và cá nhân tín hitu phài làm hét súc minh 
dê dem nhúng dân tqc nõi lo?n dén vái Dáng Christ - cho 
du hQ có ph?m dén tqi gi di nita - cüng nhu nhitng n?n 
nhân vô tqi cúa hQ nua. Chúng ta phái câu nguy�n cho hQ 
bàng st1 hiêu biét và cám thông .. 

Klnh Thánh Là Nhu Cáu Câ'p Bách 

Mqt cách khác dê nhii'ng Ca Dóc nhân tt1 do có thê giúp 
là gÓ'i Kinh Thánh trQn bq ho�c tung sách. Có nhiéu 
phttong_ ti�n dê có thê v�n chuyên an toàn vào nhii'ng nttác 
cãm d?o, giá nhu nhtlng Ca Dóc nhân tt1 do sân lõng cung 
cãp chúng cho nhitng anh chj em ctia Hqi Thánh Thâm 
L�ng. 

Khi à t�i Rumani, tôi có nh�n dttqc nhi�u Kinh Thánh 
rnang vào bàng nhúng phttong cách nào dó. Không có tict 
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ngª-i nào vê cách gÓ'i Kinh Thánh - chi có diêu phài có cung 
cáp thi má'i có dê gÓ'i di. 

Kinh Thánh rát cân. Hàng.ngàn nguài tin Chúa tª-i Trung 
Ouóc và Bâc Triêu Tiên trong vài th�p niên ván chua duqc 
nhin tháy quyên Kinh Thánh ho�c các sách Phúc Ârn ra sao. 

Ngày nQ, có hai nguài dân quê dây bl}i b�m dén nhà tôi 
dê mua mqt quyên Kinh Thánh. Tu ngôi làng ctla minh, hQ 
dén làm công vi�c xúc dát rtóng bãng suót mua dông dài dê 
kiém tiên vá'i hy VQng mong manh là dung tién rtó rnua 
dttqc mqt quyên Kinh Thánh cü rách rói rnang vê làng. BÓ'i 
vi tôi nh�n Kinh Thánh ttl' My nên tôi có thê trao t�n tay hQ 
mqt quyên mái hoàn toàn, không phài là cü, rách nhtt hQ 
nghi. 

HQ không thê tin vào mât rninh! Hai ngttài có trà tiên 
cho tôi bãng sõ tién rnà hQ kiérn <:tttqc. Tôi không nh�n tién 
áy. HQ chc;iY thãng vê làng vái quyên Kinh Thânh trên tay. 

Các 

tín hh. dá 

van xin chi 

mqt trang 

Kinh Thánb 

thôi. 

Vài ngày sau tôi nh�n <:tttqc mqt lâ 
thtt vá'i niêrn vui sttáng ngây ngát 
không kiêrn ché nõi dê càm on tôi vê 
quyên Kinh Thánh. Btk thtt áy có chti 
ky cua ba mtto'i ngttài trong làng! HQ 
(tã cãn th�n chia cuón Kinh Thánh ra 
thành ba mttO'i phân và thay rtõi cho 
nhau (tê cung dQc! 

Th�t mui lõng- khi nghe mqt ngttài Nga van xin mqt trang 
Kinh Thánh <tê nuôi linh hón minh. HQ rát sung sttá'ng rtôi 
mqt con bõ ho�c con dê (tê Iáy quyên Kinh Thánh. Mqt 

ngttqi dàn ông dã bán nhân ctrá'i cua rninh dê rnua mqt 

quyên Tân Vác rách nát. 
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Nhiéu em thiéu nhi chua bao già thay mqt tâm thi�p 
Giáng Sinh. Néu có mQt tâm thi�p Giáng Sinh, tát cà tre 
con trong làng se vây quanh xem tâm thi�p ây và mqt vài 
nguài lán tuôi se giái thích cho các em vê hài nhi Jêsus, slf 
Giáng Sinh ky di�u và câu chuy�n vê CUQC dài ctlng slf ctí'u 
rói ctla Ngài. tát cá chuy�n này - chi ttr mQt tám thi�p 
Giáng Sinh! 

Chúng tôi gti'i Kinh Thánh, các sách ·Phúc Âm và vãn 
phãm Ca Dóc cho các tín htii.1 t�i nhúng nuá'c bi cám d�o 
này. Vi�c này duqc tài trq bài chuong trinh Kinh Thánh cho 

nhtlng Quóc gia Bi Trj ct.ia chúng tôi. Dây là mqt cách dê 
các hpn có thê làm duqc mQt vi�c gi dó. Chúng tôi cüng có 
in và gÓ'i vãn phãm d�c bi�t nhâm dói phó vân dê dáu dQc 
chu nghía VÔ thán cho giÓ'i tre tu mau giáo dén d�i hQC. 

Tª"i nuác Liên Xô cü, c9ng sàn dã soª-n san mQt bQ Sách 
Chi Nam cho nglfà'i Vô thân, bq sách duqc xem là "Kinh 
Thánh" ct.ia nguài vô thán. Nhtíng câu tha don sa duqc d�y 
cho tre em tuõi máu giáo, cung nhtlng bài nâng cao trong 
chính sách chi nam này <tê dª"y khi câc em lân lên. Cuón 
"Kinh Thánh" xáu xa áy theo <tuõi mqt <tua tre tu tám bé 
cho <tén lúc truàng thành - dung chti n�Ia vô thán <táu dqc 
trong suót duà'ng dà'i ctla nó. 

Chúng tôi dã in và gÓ'i di cuón Trá Là'i cho Sách Chi Nam 

cria ng,.rà'i Vô thân góm nhúng giài dáp ctla Ca Dóc Giáo 
cho nhung Sl! d�y dó VÔ thân dqc hª"i. Láp tre bi dáu dqc 
ctla chúng ta phài có mqt câu trà lài - câu trà lài ctla Chúa 

· - câu trà lài ct.ia Ca Dóc Giáo - câu trà là'i ctla chúng ta! 
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Mqt vi�c khác nua mà b�n có thê làm là gil:ÍP cung cáp 
nhung vãn phãrn dijc bi�t dén nht1ng quóc gia mà t�i dó 
f>úc Chúa Trài bi xem là "bát hqp pháp." Nhung vãn phãm 
này gôrn vãn phãrn rninh hQa du màu sâc và Kinh Thánh 
cho các em thiéu nhi. 

Chúng ta cüng phài "góp tay" vái thàhh viên Hqi Thánh 
Thârn Lijng bàng phtrang ti�n tài chính dê di l�i truyén 
giàng bâng hinh thúc cá nhân chung (fª"º· 

Rát nhiéu ngtrài trong só hQ phài "pj xiéng" tª-i nhà yi 
thiêu tién rnua vé xe và thtk ãn trong khi c:ti c:tây dó giàng 
(fª-º· Vi hQ g�p khó khãn tài chính, không thê c:tén nhúng 
ngôi làng xa hai ba rntroi dijrn, c:tành kêu gQi cách vô hi�u (tê 
mài ngtrài ta dén thà phuqng Chúa âm thâm. Bàng cách 
cung cáp tài chính cho hQ mói tháng, chúng ta có thê "tháo 
xiéng" cho hQ, dê dáp l�i nhung tiéng kêu gQi áy và dén các 
làng, thi trán xa xãrn giàng vê Lài Duc Chúa Trài. 

Ví ÔtJ chúng tôi rnua xe gân máy cho 'nhung ffitJC str Vi�t 
Nam và Trung Quóc c:tê hQ di giàng Tin Lành à nhung 
"vung cám" trong dát ntrác hQ. Chúng tôi mua xe d�p cho 
nhúng nhà truyén d�o t�i ntrác Bangladesh Hôi Giáo dê hQ 
di làm chúng à noi dây m�o -hiêm. 

Nhúng nam nu tín húu binh thtràng cüng phài c:tuqc trq 

giúp tài chính. Là nhúng Ca Dóc nhân, hQ hâu nhtr chi 
kiém dtl sóng, chãng dê dành dtrqc chút nào dê c:ti tu làng 
này sang làng kia rao giàng Tin Lành. Mqt vài c:tôla "phép 
lf' mói tháng cüng du giúp hQ. 

Nhung rnt}.c su à các nhà thà chính l}lúc c:tang lo mqt 

chuc VtJ song song �à ârn thárn là rát mc}.o hiêm, hQ cüng 
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�phài dl!Q'� cáp nhüng ngân quy kín dáo cho nhüng mt)c <tích 
nhu thé. St1 sân làng Iiéu bó tt1 do ctia nhüng mt)c su này 
bàng câch phát là nhüng quy djnh và rao giàng Tin Lành 
cho thiéu nhi, thanh thiéu niên, nguài lán trong nhüng 
buõi nhóm bí m�t thôi thi chua dti. HQ phài có phuong ti�n 
dê tién hành chuc VlJ bí m�t hiíu hi�u ctla hQ. 

Hó trQ' ngân quy cho nhiíng ffi\lC <tích c1ó sê giúp thành 
viên ctia Hqi Thánh Thám �ng rao giàng Phúc Âm cách 
hi�u quà. 

Ké c1én chúng ta cüng phài phát thanh Tin Lành dén 
nhting nuác cám d�o bàng sóng truyên thanh. Dtlng nhüng 
tr�m phát sóng á các nuác tt1 do, chúng ta có thê nuôi 
duãng phán thuqc linh ctia Hqi Thánh Thâm L�ng, mà 
chính hQ dang hét sue cán Bánh Hàng Sóng . 

... 
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Nhung nhân slf Ti�ng Nói 
Ngttài Tu�n f)�o chuãn bj 
nhung chtt<>'ng trlnh phá t 

thanh hàng tuán cho 
Trung Dông, có tên g9i là 

"Ánh Sáng Vã Lé TMt." 
(Hlnh trên và hlnh bên 

phài cho Bông Âu và 
nhung mt6'c c�ng hõa CIS 
(hinh dtt6'i} và cho Trung 
Qu6c ctlng E>Ong Nam Á. 
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Bài vi chính quyên c9ng sàn stl d\lng sóng ngân dê tuyên 
truyên cho ngttài dân cua hQ, nên hàng tri�u ngttài t�i nhüng 
mrác cám d�o déu có radio dê thu nhüng chttang trinh trên 
các làn sóng phát thanh. 

T�i nhüng nttá'.c cám d�o, �ánh ctla vàn cõn mà bài chiéc 
radio và dây là công vi�c phái dttqc nhân r9ng ra. HQi Thánh 
Thâm L�g phái có thúc ãn thu9c linh do nhüng chttang trinh 
phát thanh này cung cáp. Dây cüng là mQt câch nüa b�n có 
thê giúp Hqi Thánh Thám L�ng t�i các nttác cám doán này. 
· 

Thi m llch cu a Gla linh Nhüng Cd lô' e Nhâ n Tu, n 1, o 

Gia dinh ctla nhüng Ca Dóc nhân tu�n d�o cüng cân sv hó .trQ' 
ctla chúng · ta. Hàng V9-n gia <!inh nhtt thé hi�n dang chfu hoàn 
canh bi thàm không thê tà. Khi mqt -thành viên Hqi Thánh Thâm 
�ng bi bât, thàm lqch kinh khiép l�p ttí'c �p dén trên gia dinh áy. 

Thttàng thi nhtl'.ng ai giúp hQ déu là ph9-m pháp. E>áy là mqt ké 
ho�ch rát thành công ctla chính quyén dê tãng sv khón khô cho 
vq con cõn à l�i ctla ngttài dã bt tu. Khi mqt ngttài Ca Dóc vào tu 
- thttÕ'ng là bi tra tán cho dén chét - sv chiµ khó chi là mái bât 
dâu. Gia dinh ngttÕ'i áy chju khõ bat ijn. 

Tôi nêu ra mqt S\J' thtfc · 1à néu nhung tín huu trong thé giái tt1 
d9 không giúp dá cho tôi và gia dinh thi giÕ' dây chúng tôi không 
cõn sóng sót dê viét nhung dõng chü này! 

Se cón thêm nhiéu ngttÕ'i tu�n d�o m1a. Dáu hQ dã nghi yên 
nai phán mq v� nMn phân thttàng trên thiên quóc, nhttng gia 
dinh hQ vãn cõn sõng trong nhung hoà.n cành bi thàm kinh 
khiép. Chúng ta có thê giúp và phài giúp hQ. Tát nhiên, chúng ta 
phài giúp nhung ngttÕ'i dói t�i Án DQ và Phi chãu. Nhttng ai xung 
âáng dttQ'c Ca Dóc nhân giúp han là gia <1inh ctia nhüng ngttÕ'i <1ã 
chét vi danh Chúa ho�c là nhüng ngttài dã bj tra tán vi <1tí'c tin t�i 
các nhà tu à nhüng quóc gia cám d�o? 
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Ttl'<tâu nãm 1969, nhiéu 
khinh khi cáu mang theo 

các sách Tin Lành (fã rtuqc 
thà vào Bâc Triéu Tiên. Công 
tác náy ngày nay vân tidp t�c 

v6'i nhung khí câu Tin Làn.h 
<1t.t9'c ln d�c bi� t dé bày· tô 

co dttàng <té n vái 
Düc Chúa Trài. 
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Tu khi tôi dttqc thà ra, tõ chtíc Tiêng Nói Cua Nguài Tu�n 
f)�o dã gài rát nqiéu S\I giúp dã cho nhü'ng gia dinh nhü'ng Ca 
f>6c nhãn tu� d�o. Nhü'ng gi chúng tôi dã làm là rát nhà so 
v6'i nhü'ng gi chúng tôi có th� làm vãi S\I giúp dã cua các b�n . 

.nana 110 eia 101 Tii BOI Thánh ih·ám Lona Gõl Bén Các a,n 
Là mqt thành viên Hqi Thánh Thâm Lijng dã s6ng sót và 

thoát khói nhà tu ·ta c.tát mt6"c cqng sàn, tôi e.tem c.tén cho · 
. b�n mqt thông c.1i�p, mqt lài nhán nhti tu các anh chi em 
côn à l�i. 

HQ ·cd tôl c.ttn trao stí' di�p này cho câc bª-n. Th�t lª- ky, 
;ôi cõ'n sóng dê trao l�i stí' di�p áy. 

Tôi <tã kê cho các b�n biét vi�c <tem Chúa Ctí'u Thé <tén 
nhúng nttác cqng san va các IlUÓ'C cam dª-o là cáp bách. Tôi 
cüng nói v6'i các b9n S\I khân cáp phài giúp c.1ã gia dinh 
nht1ng Ca D6c nhân tuin d�o. Tôi dã nói nhúng cách tht1c 
té b9n có th� giúp Hqi Thánh Th,m L�ng hoàn thành 
nhi�m V1J. truyên bá Phúc Âm. 

Khi bi dánh vào lõng bàn chân, luãi tôi c.1ã kêu lên. T�i 
sao h.tãi tôi phai kêu la? Nó không bi dânh mà. Nó kêu lên 
vi cà luãi và chân dêu là bQ ph�n ctla cung mqt ca thê. Và 
nhtlng Ca D6c nhân tt1 do là chi thê cung mqt Thân Thê 
Dáng Christ mà hi�n dang chju dánh d�p tª-i các nhà tu à 
nhü'ng nu6"c cám d9o, và th�m chi dén nay ván luôn có 
nguài tu�n d9o vi c6" Chúa Cúu Th�. 

B9n k)lông cãm nhin duqc nôi dau cua c}?.úng tôi sao? 

Hqi Thánh f)áu Tiên v6"i toàn bQ ve d�p, st1 hy sinh và 
tin hién ctia HQi Thánh áy dã c;6ng dQng trÓ' 191 trong nhtlng 
qu6c gia này. 
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Fidel Castro dã huy 100.000 cuôÍ1 Kinh Thánh trong vài nãm dàu cai trj 
Cuba. Tiê'ng Nói Ngu.ài Tug,n Dçw dã théi các Sách Tin Lành trên biê°n và th.à 
til phi C<J dl nuôi duêJng tâm linh nhiln� tín hilu l16i k/zât Bánh Hc1ng Sông. 

Anh Tom dã thâ nhi?ng sách Tin Lành - tu nhang quil tên lua tlnh yêu cüa 
FJác Chúa Trài - tu máy bay xuô'ng dang khi hay irên ntl<ÍL' Cuha. Khi 
máy bay dâm vão m<it xa li) cua Cuba, Tom hi bdt và kê't c.ín hai muai hô'n 
ntlm tu. 
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Khi Ehk Chúa Jêsus Christ cáu nguy�n thóng thiét trong 
vuàn Ghétsêmanê, thi Phiere1, Giaccr và Giãng chi cách khoàng 
chtl'ng nén,. m9t CtJC dá - nhung hQ l?i ngtl say không liên 
quan gi dén màn lqch tr9ng dçi.i nhát ctla ljch s11. 

Lóng quan tâm và sv dâng hién ctla các Ca f>6c nhân 
htré'ng bao nhiêu vê vi�c cúu trq Hqi Thánh tu� d�o? Hãy hoi 
nhll'ng mtJC str và nhll'ng lãnh c1,;to Hqi Thánh b�n xem nhll'ng 
gi dang dtrqc làm ra nhân danh các b�n dê giúp dã nhll'ng anh 
chi em t�i các ntré'c cám d�o trên thé gié'i. 

T�i nhll'ng ntré'c này, thàm lqch, tính can dàm và gtrong 
tu�n d�o ctla HQi Thánh Dáu Tiên .dang liên ttJ.C diên ra - ngay 
lúc này- cón HQi Thánh ttJ do dang ng,J. 

Các anh em chúng ta noi áy, dang mqt minh chién dãu, 
không có sv giúp dã, trong tr�n chién ác li�t dáy can dàm ctla 
thé ky ha{ mttoi, ngang hàng vé'i tinh thán anh hung, lóng can 
dam và sv hién dâng ctla HQi Thánh Dáu Tiên. Cón Hqi 
Thánh ttJ' do dang ngtl say, quên lãng cuçic chién dáu và nôi 
thóng khõ ctla hQ, cüng gi6ng nhtt Phiercr, Giaccr và Giãng dã 
ngti say tr,ong già' phút th6ng khô ctla Cúu Chúa hQ. 

B�n dang ngtl trong lúc các anh em trong Chúa ctla b�n 
chju khô vã dáu tranh vi Tin Lành sao? 

B�n có nghe thông di�p c_tla chúng tôi? 
"Xin nhé' dén chúng tôi, giúp dã chúng tôi" 
"f)ung bo thúng tôi!" 
Già dây tôi <1ã rao ra thông di�p tu mQt HQi Thánh tu�n d�o 

và trung t!n - tu nhll'ng anh em chi em dang chju khõ trong 
ách xiéng xích ctla chu nghia c9ng sàr:i vô thân và dang bi tán 
công trên kh&p thé gi�i tu lndonesia c1én Châu Phi. 

flung bo hQ. 
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Bâí cú tÇJi nt1i dâu có thành l�p hqi Tiêng Nói Ngui1i Tu(m DQo, nhtlng 
nguài ung hô td chúc này diu tim cách bày to cdnh hog,n nt,lll cua nhiinx 
Ca Dô'c: nhân hi bách hçli ra cho H9i Thqnh Phuang Túy clung suy ngu 
trong tf! mün. Tà Phdn úm (hinh trên), C<.1 Dôc nhân dc7 "nhá nhrlng ké 
mdc vàng xiing xích" (Hêb<Jrcl 13:3). 

.:f" 
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Nhüng nhân stl Tiêng Nói NguiJi Tu(jn Dçw dã chu<)c hàng tá trê em khoi 

ách nó l� tçli Sudan. Di! án The LifePaks for Sudun Project dang dem slf 
sông và hy v9ng dên cho nhilng tín hilu bi hd.t há t<;1 i Sudan ngày nay. 

Mdl ng11Õ'I nMn hàng 
cti'u trQ' tll' Tl�ng Nól 

Ng1.tài Tu,n f)�o cüng 
<11.tqc phát mqt quyên 
Klnh Thánh ho�c m�t 
cu6n "Ngâl S6ng Gili'a 

Vông Chúng Ta." 
. Phl:I mi ngl1à! Nga n.ty 

c!ã nh4n áo ã'.m 
và quyfo sách 

"Tln T6t Lành" 

Hàng ngán Cd Dóc 
nhân bj trÓ' thành 

VÔ gia C\1 t;;t. i 
Pakistan dã nh�n 

d'U'Q'c nhung kl�n 

hàng cúu trQ' tu' 

Tiê'ng Nól 
Ng1.tàl Tu�n f)9o 
(hinh bên trái) 
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Tà Albaniu (hinh trên dmg) dên Rumuni (htnh giila) và tiêp dên Ukruine 
(htnh duái). nhílng Trung Tâm Êtiên cua Tiêng Nói Nguài Tu(m D<:1,0 clã 
phân phát vãn plu!/m và hàng cuu tr(I, dem slj khich ·zf dên cho nhilng tin 
hílu dã chju khd vi Dúc Chiía Jêsus Christ tçli nhilng nuác truâc kiu là 
CQng san. 
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Sau cành hoang tàn (it si! trif t hçz tàn bçw cua Ci)ng Hõa Nam Tu, Tiéng 
Nói Nguài Tu(in Dçw dã. giúp tín hilu dja phllang thành l(ip trung tâm 
"Life Center" (Trung Tâm Si! Sông) (h'inh ·trên). Bling cách cung câp s[! 
chãm sóc hói súc và công tác tu vân cho nguài bi chân thuang, tinh yêu 
và Sf! thitang xót cua Duc Chúa ]êsus Christ dã mang lçzi Sf! sông mái và 
nilm hy vqng cho nh-flng con ngitài hoàn toàn kift sue này. 

Giông nhu "ánh sáng trong nai tô'i tãm," Trung Tâm Êtiên tçzi Kamenki, 
MátxcrlVa, dã cho thây cách mà H9i Thánh Thdm f..4ng tÇli nuác Nga duy 
tri lài làm chúng truác mij.t chü nghfa c(jng sdn Xô Viêt. Vãn phd'm Ca 
Dôé: và hàng cúu tr(J duçc gài dên cho tín hilu trên khiip Liên Xô cü. 
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Nhílng Giám Dôc cua Hi�p Hqi Cr1 D/J'c Nhân Thê' Güii dçii difn cho 
mllài mi)t qu&· gia, dên tu "nhílng H()i Thánh" khác nhau và nhilng bô'i 
canh khác nhau, phf:lc Vf:l cho mqt sá m<:1ng và mr)t Chúa! Xuâí th.ân tu 
nhílng lãnh v(lc khác- nhau nhu giáo viên, chú nxân hàng, chu nhà in, 
nhílng lãnh dçw trong ngành công nghiip, các mf:lC sll và nhiéu ngM 

· nghi?p khác, các anh chj em chúng ta dã rài hó m()t cuqc sông tiçn nghi, 
dl chju vi cá Dâng Christ. 

Là.m sao "mqt su mçmg" xây d(,(ng dll(Jc m<)t vifn tre m6 côi tçii Rumani, 
cung câíJ vãn phdm cho Hc)i Thánh thàm lij.ng tçli Vi�t Nam, thd nhtlng khí 
cdu châ Kinh Thánh vào Bcic Triéu Tiên, cung câÍJ vãn phd'm và s(I khích 
l? dqng viên cho nhilng ÜJ Dô'c: nhân bj áp huc tQi Trung Quô'c, và in 

· !Çinh Thánh cho thiê'u nhi Nga? Câu trà lài dan giéín: "mqt si� mçmg" 
không thi làm nói vi?c a:v. 

Hi�p Hqi C<1 Dôc Nhân Thê' Giái - là dçti gia dtnh vâi su mçmg cua 
chúng tôi dllÇJc thành lqp han ba mll(!Í nãm trllác bái mf:'C su Wurmbrarul 
và Bà Wurmbrand. Râ't nhiiu d(,( án cua chúng tôi, du<Jc hoàn thành nhà 
nhilng tij.ng phcfm CUQ các bçm, dang du(/c tiên hành thông qua Slf giúp dã 
và s(I khôn ngoan ciia dqi gia dinh vrJi su mqng toàn cdu cúa chúng tôi. 

Nhilng sú mt,mg này - cim duÇJc 1wi là "Tiêng Nôi Ciia Nguài Tuq,n 
Dçto" dã d/{c drS ngân qu_v, .v tuáng, tin tác và lài cdu nguy?n vào mqt 
công tác phi thuàng mà chl có Dúc Chúa Trài mái hoçich djnh duÇJc. 



PHÁN KÉT 

/V(Jlldl 7JáHI J..iH 'll�H(I j\Jil 

Vé Tá e Glà 

MtJ.c su Wurmbrand là m9t mije su Tin Lành dã tling chju 
muà'i bón nãm ttl t9-i Rumani vi chuc VlJ. ctia minh vái HQi 
Thánh Thâm L�ng. Ông là mqt trong nhti'ng nhà giáo dl;lc, tác 
già và nhà lãnh d�o Ca Bóc nguà'i Rumani duqc biét dén 
nhiéu nhát. 

M<}t tri�u lính Nga dó bq vào· Rumani nãm 1944, giúp nguà'i 
cqng sàn lên nâm quyén. Khi nguà'i cqng sàn cô diéu kh'iên các 
giáo hQi theo ffilJ.C dích ctia hQ, thi Richard và Sabina Wurmbrand 
ngay l�p tú'c bât <1áu mqt chúc VlJ. "thám l�ng" rát hi�u quá cho 
dân tQc bi tri ctia minh và cho nhúng nguà'i lính Nga chiém' dóng. 

Kê tu ngày trd lç.i tin Chúa, ffil;lC stt Wurmbrand dã cáu xin 
Chúa cho di sàng nuác Nga làm vi�c gitra nhl1ng con nguà'i vô 
thán trên mành dat áy. Bây già' h9 dã dén vái ông và ngay l�p 
túc ông di thãng vào công vi�c. Gia dinh Wurmbrand dã bí 
m�t xuát bán sách Phúc Âm bàng tiéng Nga. Han 100.000 
cuón âuqc phân phát tgi các quán cà phê, công viên, trgm xe 
di�n, t?i bát ky no'i nào g�p duqc nguà'i Nga. 

Rât nhiéu nguà'i dã không thê có gáng tién hành ·m(lt ffil,lC 

VlJ. Ca Bóc nhu thé trong nhti'ng hoàn cành nhu dã bj áp d�t 
trên Rumani trong thài Liên Xô chiém dóng. Nhung vái slf tài 
tinh l? thuà'ng, Ml;lc su Wurmbrand dã theo duõi nht1'ng ho9-t 
dqng truyén giáo ctia minh giti'a vóng nguài Nga và huáng dàn 
phong· trào H(li Thánh "thâm l�ng" ngày càng phát triên suót 
nhiéu nãm truà'ng. 

Công tác này là khdi c:tâu ctia tõ chuc "Tiéng Nói Nguà'i 
Tu�n D?o" vê sau này. 
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chia sé t�i nhiéu Hqi Thánh 
và trên dài truyên hinh 

qu6c gia stí' di�p vé 
tinh yêu và stf tha thtí' 

cua Chúa cho 
ké thu nghjch 

, 

. .. 
; 

Khi nhà <1qc tài Ceausescu 
bj l�t dó, ffi\lC Slt Và bà 
Wurnbrand trÓ' vé tõ quôc 
Rumarii cua hQ sau 25 nãm 
bj htu dày <1� httcrng Stf 
vui mung trong stf t� trj 
ctia Chúa. 
Hinh ch1:1p trttác cung di�n 
cúa Ceausescu trttá'c d'ây. 
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Côrig vi�c này hi�u quà <1én nói r6t cuc)c ông bi bât vào tti 
nãm 1948. Richard à tti cc)ng san tông cqng 14 nãm, trong <1ó 
ba nãm bi bi�t giam và không cón thây ai cã ngoài nht1ng 
nguài cqng sãn tra tán ông. Không bê <1ttqc nhin thay trãng 
sao, báu trài hoijc ánh nâng, chim, hoa, bttÕ'm, M\lc stt 
Wurmbrand phài thttàng xuyên chju dt1ng nhung V\1 tra tán vô 
nhân dc,io. 

Không nhiêu ph\1 nu chiu thti rên <1uc tin nhtt Sabina 
Wurmbrand. Su6t thài kinh hoàng cua E>uc Qu6c xã và thài 
dc}c tài Phátxít, 11 thành viên trong gia dinh bà dêu bj giét 
chêt trong cuqc Toam Sát ngttài Do Thái. Thài gian Richard bj_ 
nhót tu, Sabina VÓ'i làng vi tqa giúp dÕ' nhúng anh em tín híi'u 
khác trong Hqi Thánh- báy già cüng bi bât bá kh6c li�t - dê 
hQ cüng bát <1âu giúp nhung nguà'i khác nua, trong lúc bà phai 
vát vã chêo ch6ng gian nan cho slf s6ng cón ctla chính bà và 
dúa con trai bé bong. 

Cu6i cting bà Sabina cüng bj bât và à ba nãm trong nhung 
tr?i lao <1c)ng khô sai và câc nhà tti. Bà trai qua nhiêu thâng dài 
xây dáp kênh <1àó trên dàng sông Danube bâng dôi bàn tay 
trân. Thé nhttng bà vân càn s6ng sót dê thu�t 19i câu chuy�n 
ctla minh, m<}t là'i chtíng Ca E>óc nhi�t thành và dâc thâng vê 
ân <1iên ctla E>tíc Chúa Trài. 

Do ông là mqt lãnh d?o Ca E>óc có tám cã quóc té, nhung 
nhà ngo?i giao các tàa <1?i su ngo�i quóc <1ã boi thãm chính 
quyén cqng sàn vê Slf an toàn ctla M\lc stt Wurmbrand. HQ 
dttqc cho Lét ràng Wurmbrand <1ã trón khoi Rumani. Canh sát 
m�t già làm bc,in <1Ônftti vÕ'i ông <1ttqc thà ra dã dén nhà kê 
cho bà biét hQ <1ã dt! <1ám tang ctla ông té,li nghía trang nhà tu. 

Richard Wurmbrand duqc thà ra trong djp tông ân xá vào 
nãm 1964. Nh�n tháy nguy ca bj tti Ián thú ba <1ang chtfc sân, 
Ca E>óc nhân tc,ii Na Uy <1ã thuang luqng vá'i các quan chtíc 
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chính quy�n cçng sàn vê vi�c phóng thích ·ông khoi Rumani. 
Chính quyén Rumani bât dâu "bán" tu nhân chính tri ct.ia .l •. 

"Thài giá" ctla mçt tu nhân là 1.900 My kim. Giá ct.ia hQ dói 
cho Wurmbrand là 10.000 My kim. 

Trong khi chã thãy mqt con ngttà'i yéu Ó't và thua b?i, thi 
cà thé giÕ'i lé;ii chúng kién mqt nguài khõng ló thuqc linh, 
ffiQt IlgltÕ'i dã VUQ't qua nhtlng tinh huóng tuy�t VQllg bÕ'i 
tinh yêu ông dành cho Dãng Christ. St! xuãt hi�n ctla ông 
tu nhtlng nhà tu cqng sãn dã cho tháy mqt con nguà'i dã 
hQC biét dUQ'C nhtlng bí quyét ctla f)ang Christ khi b(bi�t 
giam. 

Vào tháng 5/1966, ông làm chúng t?i Washington tru6'c 
Tiêu Bang An Ninh Quóc Nqi Thuqng Vi�n Hoa Ky và ông 
cÓ'i áo <tên thât lung <tê cho mQi ngUÕ'i <t�u thãy- mttà'i tám 
vét s�o côn hân sâu trên thân thê. Câu chuy�n ctla ông, và 
câu chuy�n ctla hàng tri�u Ca Dóc nhân chju bât bÕ' dâng 
sau nhtlng Búc Màn Sât và Búc Màn Tre dã duqc loan di 
khâp thé giÕ'i trên báo chí My, Châu Âu và Châu A. 

Lài kêu gQi ctla M1.1c su Wurmbrand trÕ' nên rõ ràng han 
khi ông thành l�p tô chúc Tiéng Nói Ngríà'i Tujn D�o khâp 
thé giái và nhanh chóng duqc biét dén nhu là "tiéng nói 
ctla Hqi Thánh Thâm L�ng." Nhtlng nhà lãnh dé;iO Ca Dóc 
cõn gQi ông là mqt "nguà'i tu�n d�o sóng" và "Thánh 
PhaoJô ctla Búc Màn Sât." 

Thông di�p dqc dáo ctla ông vê tinh thttong và st1 tha thú 
dã dem hàng ngàn nguài dén chô hiêu· b�ét sâu nhi�m han -
vê Chúa Cúu Thé. Tinh yêu ctla ông dành cho nhtlng ngtrl'i 
chju khõ vi Dãng Christ th�t khôn bi khi ông tiép t1.1c dâng 
minh cho nhtlng ngttài bj bâ_t bÓ' vi dúc tin ctla hQ. 
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Bài ân diln và slf thuang xót ctla Chüa, mf:'C su và bà Wurmbrand dã 
chung kiên Slf Sf:'P dó' ctla Btíc Màn SiÍt trong cu()c dài cüa hç. EJll<JC thóa 
nguy;n vcíi ma uác dã lâu, hç dã dên nucíc Nga dl trtnh bày trong rât 
nhiiu Hqi Thánh vi tinh yêu cúa Chúa. 

iO 
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Hôm nay, sau hon nãm mttoi nãm phtJC VtJ nht1ng ngttà'i 
chju bát bá vi dúc tin, ông bà Wurmbrand dang Õ' tuõi tám 
mttai, nhttng ván cón góp phân vái ffilJC VtJ TiêÍlg Nói 

Nglíà'i Tujn EJ�o. MtJc stt Wurmbrand là tác gia ctia hon 20 
quyên sách, mqt só dã dttqc djch ra hcm sáu mttai thú tiéng 
trê n th é gi á'i. 

Dám lên Tiê'ng Nól 

Ml)c stt Richad Wurmbrand không phài là nhà lãnh dgo 
Ca Dóc dáu tiên thoát khoi cành nguqc dãi tàn khóc ctla 
chính quyén cqng sàn Rumani, có nhiéu ngttà'i khác dã ra <1i 
trttá'c ông. Nhttng phán lá'n thé giá'i Phttcmg Tây vàn cón SlJ' 
thà a trttá'c nhüng dau khõ mà ngttà'i ctia Hqi Thánh Thâm 
Lijng gánh chju. T�i sao không mqt ai khác nói ra? 

Câu trà · là'i này dã trõ- _nên rõ ràng cho Ml)c stt 
Wurmbrand lúc ông rà'i Rumani, khi nht1ng si quan m�t VtJ 
cành cáo ông dung bao già' nói. chóng l�i cqrig sàn. HQ có 
nhüng di�p viên à Pht!<mg Tây, và hQ nói rõ cho ml)c stt 
Wurmbrand biét ràng hQ se theo dõi ông. V�y t�i sao ông 
phài nói? Ông chju khô chtta du sac? 

Nhttng Ml)c stt Wurmbrand dã lên tiéng. Bât châp nhüng 
là'i cqng, sàn de dQa và mqt só lãnh d�o giáo hqi Phttcmg- Tây 
lên án, ông ván làm chúng vê nôi khõ ctla nhüng ngttà'i 
dang sóng trong dja ngtJc cqng sàn và dt1c tin dác tháng ctla 
hQ. 

Trong nãm dáu tiên t�i Hoa Ky, ID\IC su Wurmbrand dã 
hai lân bi giam giü vi "làm gián do�n" nhüng buõi meeting 
ting hq cqng sàn. Ông dttqc gQi. dén dén làm chúng t�i 
Thuqng Vi�n Hoa Ky, cõ-i áo dén thât lttng dê chúng minh 
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nhüng vét s�o: cua muài tám vét thucmg hàn. sâu-tll' nhüng 
tr�n tra tán liên miên. 

Mqt só ngt.tài lãnh d<}.o .Ca E>óc gQi ông là nguài diên -
i{guài dã dánh mát ly trí trong nhüng btk vách xà lim bi�t 
giam. Vái nhüng nguài khác, ông chính là "Tiéng Nói Cua 
Hqi Thánh Thâm L�ng." Mqt phóng viên cua tà 

Philadelphia Herald dã nói vê Richard nhu sau: "Ông dúng 
giüa mqt bây su ttl', nhung chúng không thê nuót ông 
duqc." 

Vào tháng 10.1967, vái 100 My Kim, mqt máy dánh chü 
cü ky và danh sách 500 nguài kêm v6'i dja chi, Richard 
Wurmbrand dã phát hành bàn tin dâu tiên cua Tiéng Nói 
Cúa Ngrrd'i · Tu/n íf.ao.· Án phâm nhó bé này duqc dành dê 
truyén d<}.t nhüng lài chúng và nhüng thlÍ' thách mà các anh 
em t<}.i nhüng ntrác cám d<}.o Tin Lành trên khâp thé giái · 
dang phài dói m�t. ... 

Bàn tin này không gióng tà tin nào khác. E>qc già cú viêt 
thu vê. cho ông bà Wurmbrand, kinh hoàng trtrác nhtlng 
hành dqng tàn bq.o mà ông miêu ta. HQ hói "Làm sao dây là 
Sl.J' th�t duqc?" Nhtlng ngtrài khác thi nói. ràng bàn tin dem 
19.i cho hQ nhtlng cem ác mqng và yêu câu không nh�n nua. 

Nhung nhtlng ai nhin xuyên qua dâng sau nhtlng hoé)n 
n<}.n thóng khô và nhtlng tr�n tra tán áy thi tháy duqc mqt 

· ve d�p - ve· dE:p ctia tám lông ctla nhtlng ngUÕ'i nam, nu, 
th�m chi ctla cà tre em, là nhung nguài không chju chói bó 
Chúa Cúu Thê. Nguài c1Qc cüng chúng kiên mqt dúc tin 
sóng dqng giúp cho nhüng con ngttài nhu Ml)c su 
Wurmbrand có thê "hôn lên chán song" xà lim nhà ttl, vui 
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mung duqc thông công trong stf thuong khó ctia Chúa Cú'u 
Thé. 

Ó thé gi&i Phuong Tây, stf bât bá Ccr Dóc giáo thuà'ng 
duqc xem nhu là ván dê _"nhân quyén," nhân m�nh vào 
chính phti dê dàm bào quyén ttf do tín nguã'ng và stf bào v� 
mà cI?.ính cruyén dó mang l�i. Tuy diéu này có thê dúng mqt 

phân, nhttng chúng ta cân nhin VltQ't Xa hon ly lu�n ctia COil 

ngUÕ'i dê nhin vào thiên quóc. 
Chúa Jêsus phán: "Dây tâ không 

liJn han Chu. Nêu. h9 bát bâ Ta, thl 
Khi thir 

thách ctin, 
cúng sé bát bâ các ngllai" (Giãng 

chúngtanên 
15:20). Ngài cüng· báo truác cho 
chúng ta: "Các ngllai sé có ho?.n vui mimg vi 

n?,n trong thê' gian" (Giãng 16:33), chúng ta 
"và các ngllai sé bi m9i ngllài ghen 

· ghét vi danh Ta" (Mathicr 10:22) .. 
"Hãy vui ve và mJc làng milng rà vi 
phâ'n thlldng các nguaí (J trên trài /à 
lân lám." (Mathicr 5: 12) 

ctu�c xem là 
xúng ctáng 
chiu khà vi 

l>áng Christ 

Mije dâu chúng. ta duqc kêu gQi t�n d\lng mqi ccr hqi dê 
giúp dã' mQi ngttài dang ctlng túng, chúng ta cüng phài 
nh�n thay râng "lê tt! nhiên" ctla Ca Dóc nhân áy là chju 
bât bá. Muà'i mqt trong só mttà'i hai môn dó ctla Chúa dã- bi 
giét. Chúa Jêsus không bao già' nói tinh cành ctla chúng ta 
sê khác di. Dó là mqt phân ctla nhti'ng ai Õ' trong Dáng 
Christ. 

Không phãi tât cá chúng ta déu duqc kêu gQi dê chiu 
bách h�i, nhu MtJ.c su Wurmbrand. Nhung khi thÚ' thách 
dén, chúng ta không nên ng9c nhiê-n nhung trái l�i hãy vui 
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mll'ng vi chúng ta dttQ'c xem là xtí'ng dá_ng chju khõ vi Dáng 
Christ. Chúa Jêsus cüng tll'ng phán râng: "Phuâc cho nh[Jng 
ke chfu bát bâ vi slf công binh, vi nuôc thiên dàng !à cua 
nhOng ke ây. 11 (Mathicr 5: 10) 

Sá dó Phaolô giài �ích mói liên h� gh1a nhüng chi thê 
trong thân Dâng Christ & I.Côrinhtô 12:25-26 nhtt sau: 
"Hâ'u cho trong thân không có SI/ phân rê mà các chi thl 
phài dô'ng lo tuàng dên nhau. Lçii, trong các chi thê: khi có 
m9t cái nào chiu dau dân thi các cái khác dê'u cúng chiu, và 
khi m9t cái nào dli(Jc fôn tr9ng, thi các cái khác dê'u cúng 
vui müng." 

Tác già thtt Hêbcrrcr cüng thêrn "Hãy .nhâ nhOng ke mác 
vàng xiê'ng xích, nhU minh cúng phài xiê'ng xích vôi h9, l?i. 
cDng hãy nhâ nhOng ke bi ngU(Jc dãi, vi mlnh cDng có thân 
thl giông nhU hQ. 11 (Hêbcrrcr 13:3). Câu Kinh Thánh này là 
chti dê cua tõ chtí'c Tiéng Nói Ngllà'i Tf!Pn fJ{Jo kê tll' nãrn 
1967. 

T�i Vi�t Nam, Lào và Trung Quóc, nhüng Ca Dóc nhân 
bi dánh dõn, giét h<;ti, lao tu. Nhà thà cua hQ bj phá huy và 
Kinh Thánh bj dót. Dttái chính quyén Hó-i Giáo trong nhüng 
th� p ky VU'a qua, trung binh có khoàng 400 Ca Dóc nhân 
tu�n d�o mói ngày. 

Hàng tri�u nguài dang bi giét h<;ti t<;ti Sudan, nO'i nhüng 
lt.rc luqng Hói Giáo ct1c doan dã dóng dinh hàng ngàn narn 
Ca Dóc nhân vào cây th�p tt1 hoijc nérn xuóng sông Nile. · 
Nhüng ngttài khác thi bi bó tu chà xti tu bâng cách treo cõ. 
PhtJ nü Sudan bj cttãng hiép, trong khi con cái hQ bj lôi ra 
khoi nhà và bi bán làrn hâu thiép và nô l� cho nhüng nguài 
Hói giáo à rnién bâc. 
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M�c su Richard và bà Sahina Wurmbrand 

Bát châp thàm lqch này, nhú'ng Ca Dóc nhân ngttà'i Sudan 
nói ràug: "Du c�o nhà Ctta bi �ót chây, nhà thÕ' bi huy phá, 
chúng tôi vàn tin quyét hon bao già hét ràng cân phài rao 
giàng Chúa Jêsus Christ chá âóng bào chúng tôi." 

Th�t khó dê hiêu hét dttqc ràng niém vui và sv 11! dq có 
thê dóng tón t?i vá'i m9t só nhung dau khó t� h�j nhát mà con 
ngttà'i tting âttqc biét, th�t khó âê có thê dung hàa làm sao stf 
chju khó l�i dttqc ban cho chúng ta nl1t1 m9t "st! ban an" trong 
danh Chúa Cúu Thé (Philíp) :29). Nhttng str hiêu biét ctla con 
ngttà'i chiém rát ít chá trong con ngttà'i thu9c linh dã dttqc 
dinh. cho sóng dà'i dà'i vá'i Dáng Christ. 

Khi chúng ta hQc Tân Vá'c thi bát dâu tháy rõ râng stf bát 
bá' không phài là xa 1�, mà cüng mãi mãi không phài là xa l� 
dói vá'i Hqi Thánh trên dât này. Do dó, là thành. viên trong 
Thân Thê ãy, chúng ta có bón ph�n "khuyên bào nhau và gây 

dLjng cho nhau" (I.Têsalônica 5: 11) cho dén khi Chúa Cúu Thé 
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tái .lâm. Nêu : . cách khác, chJng ta sê loé;ti bó trách nhi�m 
Ca E>6r. "1 ·1 1ài d?,.y ctla Chúa Jêsus. 

Nhung Ca Bóc nhàn dang bj bách hé;li hôm nay dang sóng 
Jàm nhung tãm gttang vê dtk tin không thoa hi�p, dttqc gân 
ch�t vào ti�h yêu cúa Dtic Chúa Trài, trung tín cho dén cuói 
cung, sân sàng xà thân vi Bfog c.1ã phó ci1ính minh Ngài chó 
hQ. Trong st1 nghi�p dó, TiêÍ1g Nói Ngu&i Tu�n lJ{lo tiép ttJC 
tién lên, ph1;1c VtJ té;li han bón mtto'i quóc gia trên thé giái, noi 

·. nhúng anh em chi em chúng ta ctang bi bách h�i mc)t. c�ch có 
h� thópg. 

Tiêt' l'tiêm cúa Sú M<;ing vân rõ rt.:i�: tn!C',: stt ;,�t bá liên 
tw: Thân Th� Bfog L::�rist á knaJJ nO'i ;rên thé giái, Tié11g NóI 
N!"; r'Ó'i Tujn E?O iLÔ Ivc �·!·.� 1� ·1:êP chv t:ç• St] giÚ!) '1fl v�t chat 
Iárt tâm linh, uúng th6'i giüp mQi ngttui ngr ... e thay tiéng n6i 
ClÍ} h9 . 

.Mói tháng cp t.l m<;ing luái các vãn phàng ctla chúng tôi, bàn 
tin này dttqc ali hành trong hcm ba r.1ttai ngôn ngü khác nhau 
và !>hân phÓi dén hàEg trãm ngàn tin hüu quan tâm. f>ê chia 

' se ·cành hÓ�n n�n cúa nhüng ngttúi chiu khó vi âúc tin trong 
Chúa Cúu Thé Jêsus, ban tin Tiéng Nói Ngr.tà'i Tupn fJ{lo tiép 
ttJC thông tin cho nh1.1'ng tín hüu tV do và httáng dán hQ l'ti dén 
hành l19ng trong tinh thán câu nguy�n. 

Mài i:,�n thaiu gia trong In\!C v\i IJàf - dê ",1hà d�'n nh[Jng · 
ng1.;'ài inác viJng xiê'ng xích, nhJ mlnh cún[t phài xiê'ng xích vâi 
h9" {Hêbarcr 13:3) 

Y:ãy tim tháy �úc m�nh và hy v9ng trong ctúc tin dâc thâng 
':tb hQ, V� nâre lay ca h<)i dê tl'O' thàfih nguÓn khích }� cho. 
nhüng ai dang c:hJt! khô vi dúc tin nai Bãng Çhrist. • 






