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    Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo Phật. Khi ở Việt Nam, một người quen có 
giới thiệu cho tôi về Chúa Giêsu khi chúng tôi đang đi trên chuyến xe lửa ở toa số 3 từ Bắc 

vào Sàigòn. Tôi tranh luận với anh bạn, Phật cao hay Chúa Giêsu cao hơn, khi màn đêm 
buông xuống, anh bạn tôi trở về toa số 5 để ngủ, tôi vì quen biết với anh, nên cũng được 

đến toa số 5 ngủ cùng anh, 30 phút sau đó, xảy ra một tai nạn, toa số 3 tôi ngồi bị xe lửa 

ngược chiều đâm vào, ghế tôi ngồi bị nát bét (đây là phép lạ của Chúa cứu tôi, mà tôi lúc 
đó không nhận ra). 

  
Khi tôi định cư tại Edmonton – Canada, cuộc sống khó khăn vì English tôi rất dở, sức khỏe 

tôi rất kém, tôi trông mong một Đấng trên trời cao giúp đỡ tôi, tôi đã đi lễ Phật, van vái, 
mà chẳng được gì. Rồi một hôm tôi gặp một người Mỹ nói rành tiếng Việt, ông lại giới thiệu 

cho tôi về Chúa Giêsu, ông ta nói:  "Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian, nên ban con một 
của Ngài, hễ ai tin người con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. 

  
Ông ta dạy tôi hãy mở miệng kêu cầu, rồi sẽ nhận được.  Tôi lúc đó không muốn gì về tôn 

giáo, nhưng tôi muốn một Đấng thương tôi giúp đỡ tôi trong lúc tôi đang lo lắng, đang 
cần. Tôi đã mở miệng cầu xin sự giúp đỡ, phép lạ đã xảy ra trên đời sống tôi từng mỗi 

việc, tôi được nhà ở tốt, tôi được xe hơi mới để đi, Chúa nâng đỡ tôi từ dưới thấp lên cao 
hơn. Tôi được học tốt nghiệp ngành computer, tôi có việc tốt, lương cao. 

  

Ngày nay tôi luôn cảm tạ ơn CHA TRỜI, CHÚA GIÊSU, CHÚA THÁNH LINH là Đấng tốt lành. 
Tôi nói ra câu chuyện này, để cho bất cứ ai, hãy tin vào CHÚA, hãy mở miệng cầu xin rõ 

ràng trong hoàn cảnh của bạn, rồi bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ. Đây là lời hứa của CHÚA 
GIÊSU: 

“HÃY TÌM THÌ GẶP, HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC, HÃY GÕ THÌ CỬA SẼ MỞ” 
  

Cầu chúc bạn được mọi điều tốt lành từ Chúa. 
  
 


