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Đôi lời cùng độc giả
Đức Chúa Trời Tại Geylang kể lại những câu chuyện về Đức
Chúa Trời - Đấng Tạo Hóa. Ngài rất yêu thương mỗi đời sống
mà Ngài tạo dựng, bao gồm cả những người bị ruồng bỏ, bị
gạt ra bên lề tại Geylang!
Hy vọng bạn sẽ được khích lệ qua những câu chuyện này.
Như Chúa đã yêu những con người đặc biệt này, Ngài cũng
yêu bạn.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến chồng tôi, ba con trai tôi, người
giúp việc, đội của tôi, hội thánh của tôi, những ân nhân của
Mục vụ Geylang ... và mỗi một người trong những câu chuyện
của họ.
Nhưng trên hết là Đức Chúa Trời - Tôi dâng lên Ngài sự tôn
kính và ngợi khen cao cả nhất!
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Chương 1

Từ Không Thể Thành Có Thể
Câu chuyện của Chúa
Những câu chuyện đời thực của những người vô danh ở
Geylang thực sự là câu chuyện của Chúa. Hết lần này đến lần
khác, chúng ta gặp phải những điều không thể, và hết lần này
đến lần khác, Đức Chúa Trời hiện ra để dạy chúng ta rằng
điều đó là về Ngài chứ không phải về chúng ta.
Đức Chúa Jêsus nhìn họ và phán: “Loài người không thể làm
được điều nầy, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự”.
Ma-thi-ơ 19:26
Ôi Chúa, không thể!
Vậy thì mọi sự đã bắt đầu như thế nào? Tôi nhớ mình đã
không thể ngừng khóc khi đi từ Đại lộ Sims đến Lorong 23
của khu Geylang. Bước đi tuy ngắn nhưng nước mắt dường
như rất lâu mới ngừng chảy. Chúa vừa nói vào trái tim tôi về
những người phụ nữ mà nghe giọng nói, tôi nhận ra họ là
những người đồng hương của tôi. Lần đầu tiên nghe những
giọng nói ấy, tôi không thể hiểu những người phụ nữ đó đang
làm gì ở khu vực này của Singapore. Trong lòng tôi thắc mắc,
"Tại sao những người phụ nữ này lại ở đây?" Rồi đột nhiên,
Chúa tiết lộ cho tôi. Những người nữ này hành nghề mại dâm.
Đó là vào năm 2007 khi tôi lần đầu tiên đến Geylang để tham
dự trường Kinh Thánh với tổ chức Thanh niên với Sứ mạng
(Youth with a Mission - YWAM). Sau 5 tháng, tôi sắp hoàn
thành khóa học và vui mừng rằng cuối cùng thì mình cũng
sắp rời khỏi Geylang, một nơi đầy tổn thương và đau lòng.
Tôi đã nghĩ rằng cách tốt nhất để ‘thoát ra’ là chạy đi và che

mắt vì tôi không biết phải giúp đỡ những người phụ nữ trong
khu phố này như thế nào.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, tôi cảm thấy Chúa đang bảo tôi bắt
đầu Mục vụ Geylang (GM). Giống như Môi-se trong Kinh
Thánh đã cố gắng chạy trốn khỏi sự kêu gọi của Đức Chúa
Trời, tôi đã nói với Ngài tất cả những thử thách trong cuộc
sống của tôi để bày tỏ rằng đó là điều 'không thể': hoàn cảnh
gia đình, thiếu kinh nghiệm, thiếu đào tạo thần học và thiếu
tài chính .
Hơn nữa, lúc đó tôi vẫn có những cơ hội hấp dẫn để quay trở
lại thương trường, còn việc trở thành một nhân sự hầu việc
Chúa trong một mục vụ thật là “chuột chạy cùng sào mới vào
nơi ấy”. Đi làm kinh tế sẽ mang lại cho tôi sự an tâm về tài
chính để không chỉ hỗ trợ cho bản thân và người khác mà còn
để theo đuổi đam mê của mình.
Nhưng Chúa đã thách thức tôi với một câu hỏi, "Tấm lòng của
con ở đâu và động cơ đằng sau những kế hoạch của con là
gì?"
Câu hỏi của Ngài đã đánh động vào sâu thẳm bên trong con
người tôi. Kể từ khi trở thành một Cơ Đốc nhân, thực tế về ân
sủng biến đổi và lòng thương xót của Chúa đã bày tỏ cho tôi
rẳng niềm hy vọng trong Đấng Christ có thể đưa chúng ta qua
mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta như thế nào. Tôi thực
sự được phước khi kinh nghiệm niềm hy vọng này trong cuộc
đời tôi và tôi biết Ngài đã đặt gánh nặng này trong tấm lòng
tôi để cưu mang cho những người Geylang, để họ cũng có thể
nhìn thấy niềm hy vọng này trong cuộc sống của họ.

Tôi đã khóc trước Chúa. Đối mặt với một Đức Chúa Trời yêu
thương, Đấng biết những suy nghĩ sâu thẳm nhất của tôi và
tấm lòng tôi dành cho những người phụ nữ tại Geylang, tôi đã
đáp lại bằng cách đầu phục toàn bộ kế hoạch của mình cho
Ngài. Nếu Chúa muốn tôi toàn tâm toàn ý cho mục vụ này thì
tôi sẽ thuận nghe lời Ngài.
Trong suốt 3 tháng, tôi đã tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa.
Tôi không biết làm thế nào để giúp đỡ những người phụ nữ
Geylang. Bên cạnh đó, tôi sợ bị hiểu lầm là một trong số họ
nếu một mình bước đi trên những con phố của khu này, điều
mà chắc chắn tôi sẽ phải làm.
“Con sẽ không bao giờ bước đi một mình”
Tôi đã không ngủ ngon trong những ngày đó. Sau một đêm
trằn trọc, tôi thức dậy trước bình minh và đi vào phòng làm
việc, nơi tôi thường cầu nguyện để tìm kiếm Chúa. Trong suốt
5 năm, tôi chưa bao giờ nhận thấy có điều gì đặc biệt cho đến
buổi sáng hôm đó. Nằm trên bàn làm việc và tô điểm trên
món đồ lưu niệm của chồng tôi, chiếc áo thi đấu của đội bóng
Liverpool, là dòng chữ: “You will never walk alone” (nghĩa
là "Bạn sẽ không bao giờ bước đi một mình")
Tôi biết rằng đó là điều Đức Chúa Trời nói với tôi trong
những từ vô cùng rõ ràng rằng Ngài sẽ bước với tôi trong
hành trình chia sẻ tình yêu của Ngài cho những người phụ nữ
Geylang. Bất chấp sự đảm bảo này, tôi đã phải đối mặt với
nhiều thử thách và trở ngại. Mục vụ YWAM cũng như các hội
thánh ở Geylang đều từ chối đề xuất của tôi về mục vụ này vì
họ cảm thấy chưa sẵn sàng. Một số, bao gồm cả tôi, bắt đầu
đặt câu hỏi liệu Chúa có thực sự kêu gọi tôi tiếp cận với những
người phụ nữ Geylang hay không.

Một buổi chiều nọ, tôi đi với chồng trên xe, tay ôm David, đứa
con trai 3 tuổi của chúng tôi. Đối mặt với thực tế khó khăn vì
bị từ chối bởi chính những người mà tôi nghĩ rằng mình có
thể dựa vào, tôi cảm thấy nặng nề và ức chế. Tôi có thể làm
được gì khi thậm chí còn không có một địa điểm ở Geylang?
Đột nhiên, một chiếc ô tô lao ngay vào làn đường của chúng
tôi và ngay đằng sau chiếc xe đó lại là dòng chữ “You will
never walk alone” (Bạn sẽ không bao giờ bước đi một
mình).
Tinh thần của tôi trở nên phấn chấn và cuối cùng tôi đã nói
“Vâng” với Chúa với một điều kiện là Ngài sẽ cung cấp tất cả
các nguồn lực cần thiết để tôi có thể tập trung vào việc phục
vụ những người tại Geylang.
Và Chúa đã làm. Không lâu sau, tổ chức YWAM đến với tôi và
nói về mục vụ. Ở giai đoạn đầu của GM, tiền được tiếp trợ một
cách lạ lùng, thường là với số tiền chính xác ngay cả khi chúng
tôi không cần nói cho người khác về nhu cầu của mình. Trong
những năm qua, có một vài lần khi tôi gây quỹ, và các ân nhân
đã dâng hiến mà không cần biết những thư kêu gọi. Đức Chúa
Trời thực sự thành tín với lời hứa của Ngài.
Hạt giống của lòng thương xót
Chúa cũng đã gieo hạt giống thương xót và ưu tư vào tấm lòng
tôi. Đối với tôi, đây là một hành trình không hề dễ dàng, với
đầy những khoảnh khắc lúc thì trên núi cao, khi thì ở dưới
vực sâu. Nếu không có Chúa đi cùng tôi, tôi sẽ không bao giờ
đi xa được như thế này. Thật tuyệt vời vì tôi đã hầu việc Chúa
được 12 năm trong mục vụ này.

Tôi nhớ mãi Ah Ling, người phụ nữ Geylang đầu tiên mà Chúa
đã dùng tôi để giúp đỡ. Hầu như mỗi buổi sáng, cụ thể là 8 giờ
30 sáng, trong ba tháng, cô cứ đứng bên ngoài lớp học của
trường Kinh Thánh mà tôi đang theo học để nghe những bài
thánh ca mà chúng tôi hát khi bắt đầu ngày học. Vì tôi và
Kelvin phải đưa David đến nhà trẻ trước nên chúng tôi luôn
là những sinh viên cuối cùng bước vào Faith Mission Home FMH (Gia đình Truyền giáo Đức tin), nơi chúng tôi học Kinh
Thánh. Ah Ling và tôi bắt đầu mỉm cười với nhau bất cứ khi
nào chúng tôi nhìn thấy nhau ở trước cửa.
Sau này, Ah Ling đã tâm sự với tôi rằng những bài thánh ca
mà các sinh viên hát rất có ý nghĩa với tấm lòng cô và giúp
xoa dịu nỗi đau của cô.
Faith Mission Home
(FMH - Gia đình Truyền giáo Đức tin)
Vào tháng 2 năm 2017, dự án xây dựng trung tâm mới
của FMH đã hoàn thành. Khi dẫn tôi đi dạo quanh cơ
sở mới và đề nghị GM có thể dùng làm nơi dự phòng
bên cạnh nơi chính là Trung tâm Cơ Đốc Agape, anh
Chester bày tỏ: “Chúng ta đang trở lại Geylang với một
sứ mạnh mới mẻ mà Chúa dẫn dắt”. Không những vậy,
sau ba năm cầu nguyện cho GM, FMH không chỉ vận
động các thành viên của mình tham gia buổi lễ Giáng
sinh do GM tổ chức từ năm 2012 đến năm 2014, mà
còn cho phép GM mượn phần sảnh phía trước cơ sở để
nhóm lại trong suốt những năm không thể nhóm tại cơ
sở Agape. Vào tháng 3 năm 2017, Agape thông báo cho
GM rằng dự án cải tạo tòa nhà trung tâm của họ sẽ sớm

bắt đầu. Do đó GM chỉ đơn giản là chuyển từ Agape đến
FMH vào tháng 4 năm 2017. Đức Chúa Trời tuyệt vời
biết bao khi chuẩn bị trước một chỗ như vậy cho GM!
Rào cản và phần thưởng
Trong khi những bước đầu tiên để kết nối có vẻ tương đối
suôn sẻ, cuộc hành trình với những người nữ thì lại chẳng hề
suôn sẻ như vậy. Trên thực tế, cả tôi và những thành viên
trong đội đều cảm thấy kiệt quệ về mặt cảm xúc.
Đơn cử trường hợp một cô gái được “giải cứu” khỏi nghề mại
dâm và được đưa vào YWAM. Để theo học tại trường Kinh
Thánh, cô đã cố gắng chấm dứt mối quan hệ với người bạn
trai đáng tuổi chú vốn là một khách hàng trước đây của cô.
Tuy nhiên, ‘ông chú’ này đã tìm được thông tin liên lạc của tôi
từ chiếc điện thoại di động mà ông mua cho cô gái kia và bắt
đầu gửi tin nhắn quấy rối tôi vì tôi đã “lấy” cô gái khỏi tay ông.
Tình hình còn tồi tệ hơn khi lớp “môn đồ hóa” phải trì hoãn
lại hai tuần và trong thời gian này, cô gái kia đột nhiên thay
đổi ý định và muốn rời đi. Và cô đã làm như vậy … với ‘ông
chú’ đang đứng đợi ngay tại YWAM!
Đối mặt với nhiều phiền muộn và cả những sự phản bội, tôi
đã nhiều lần tự hỏi mình rằng liệu những người này có thực
sự thay đổi hay không. Trên thực tế, tôi muốn trước hết phải
thừa nhận là do có trình độ học thức, tôi đã từng coi thường
những người phụ nữ trong ngành này. Trong khi nhận ra
rằng chỉ có Chúa mới có thể phá vỡ những suy nghĩ đang
giăng lưới những cô gái này, tôi cảm thấy nếu không phải
Chúa đã gieo vào lòng tôi hạt giống của lòng thương xót thì
tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Dù có rất nhiều rào cản nhưng phần thưởng thì cũng nhiều
như vậy. Trong quá trình xây dựng quan hệ với các chủ nhà
thổ và những người làm trong đó, tôi và các thành viên trong
nhóm đã lưu ý đến ngày sinh nhật của họ để chúng tôi có thể
tổ chức sinh nhật cùng họ. Kelvin sẽ in một tấm ảnh sinh nhật
đặc biệt, đóng khung và trang trí thành một món quà sinh
nhật cho họ. Khi chúng tôi hát những bài hát mừng sinh nhật
và cầu nguyện cho họ, thì chúng tôi nhận lại được những nụ
cười biết ơn và hạnh phúc trên khuôn mặt họ, và đó là điều
hoàn toàn vô giá. Có thể đó chỉ là một việc bình thường với
chúng ta nhưng đối với họ lại có rất nhiều ý nghĩa. Thường
thì họ không tổ chức sinh nhật như vậy.
Trong những ngày đầu tiên, bên cạnh sự phản bội từ những
người phụ nữ, tôi còn phải học cách quản lý nhiều vấn đề liên
quan đến đội tình nguyện viên của mình. Chúa muốn dùng
mọi cơ hội để xây dựng tôi, bao gồm cả việc thách thức tôi
suy nghĩ lại và tập trung vào lý do tại sao tôi làm những gì tôi
làm.
Khởi đầu khó khăn
Tôi vẫn nhớ những ngày đầu của GM vào năm 2008. Không
biết làm thế nào để bắt đầu mục vụ, tôi đã quyết định đến
Geylang hai lần trong một tuần, hy vọng Chúa sẽ cho tôi một
số ý tưởng hoặc nguồn cảm hứng. Từ năm 1994, tôi làm việc
tại Singapore với tư cách là đại lý nhập khẩu hàng hóa Trung
Quốc. Nhiều lần, tôi lang thang vô định trên đường phố
Geylang, và chỉ “bừng tỉnh” khi có những cuộc điện thoại
khách hàng gọi đến yêu cầu báo giá. Sự tương phản hoàn toàn
giữa cuộc sống của tôi với những cô gái đứng đường, về công
việc hiện tại của tôi với mục vụ có vẻ mơ hồ này khiến tôi tự

hỏi đầy thao thức rằng làm thế nào mình có thể trụ vững
trong tình huống này. Trong tâm trí, tôi nghĩ rằng cách tốt
nhất là mời các cô gái tham gia một số hoạt động để kết bạn
với họ, nhưng không hội thánh nào ở Geylang sẵn sàng hợp
tác với tôi bằng cách cho tôi sử dụng cơ sở. Tuy nhiên, phép
lạ sẽ xảy ra và Đức Chúa Trời đảm bảo với tôi rằng lời mời
gọi cộng tác với Ngài là có thật. Tôi chưa bao giờ cảm thấy
Chúa thật gần gũi như trong những ngày khó khăn và cô đơn
đó.
Cơ Đốc nhân ở Geylang và COOS
Agape là tổ chức Cơ Đốc đầu tiên mà tôi tiếp cận. Agape nằm
ở một địa điểm chiến lược tại Lorong 11 và hằng ngày đều có
nhiều cô gái từ Trung Quốc đứng trước cửa. Đây là cơ hội tốt
để kết bạn với các cô gái đó khi mời họ vào trung tâm uống
trà cùng nhau. Nhưng dù tôi đã nhiều lần đề nghị thì Agape
vẫn từ chối.
Khi các hội thánh ở Geylang bắt đầu mở cửa chào đón các cô
gái, họ đã vô cùng sốc khi nhìn thấy những cô gái ấy sau giờ
nhóm vẫn cứ đứng bên ngoài nhà thờ để chào mời mại dâm.
Một số hội thánh đã hỗ trợ tiền vé máy bay cho các cô gái khi
nghe những câu chuyện thương tâm của họ về việc họ bị lừa
đến Singapore, tuy nhiên sau một tháng thì cũng những cô
gái ấy lại xuất hiện trên đường phố Geylang. Do đó, có thể
hiểu tại sao Cơ Đốc nhân ở Geylang, bao gồm cả những người
ở Agape, đã đóng chặt cửa đối với những cô gái Geylang. Mục
sư Soh của Agape sẽ đuổi những cô gái ra khỏi hành lang nhà
thờ mỗi khi ông vào Agape. Khi đang tham dự một hội nghị ở
nước ngoài, Đức Chúa Trời đã chạm vào tấm lòng của Mục sư
Soh và nói với ông về việc ông đã từ chối các cô gái Geylang.
Một ngày nọ, khi Mục sư Soh đang ngồi bên trong Agape, nghĩ

rằng các cô gái Geylang cũng là những người mà Đức Chúa
Trời yêu quý, ông nhìn thấy một phụ nữ Trung Quốc ở phía
trước trung tâm. Cô ấy đang nhìn vào dòng chữ viết bằng
tiếng Hoa “Giê-xu là Chúa” được khắc trên cánh cổng của
Agape và bắt đầu chảy nước mắt. Mục sư Soh ở bên trong
Agape chứng kiến mọi chuyện và cũng bắt đầu rơi lệ. Ngay
lập tức ông đã tổ chức một buổi họp với tôi và quyết định cho
GM sử dụng miễn phí cơ sở cho đến khi nó được cải tạo vào
năm 2017! Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi sau 10
năm, vào năm 2018, Mục sư Soh đã trở thành một trong
những giám đốc của House of Olive Leaf (HOL - Nhà lá Ôliu)
mà GM hiện đang điều hành!
Một câu chuyện lạ lùng khác liên quan đến việc Hội Thánh
Church of Our Savior (COOS) nơi tôi sinh hoạt đã cộng tác với
GM. COOS là một hội thánh rất năng động với vài nghìn thành
viên và tôi chỉ là một tín đồ bình thường. Tôi biết đến Mục sư
Vanaja trong Ủy ban Quốc tế của COOS qua một trong những
khóa học mà tôi đã tham dự. Mục sư Vanaja đã đồng hành
cùng tôi khi tôi chia sẻ với bà những ước muốn đối với các
công dân Trung Quốc. Nhưng COOS nằm ở Queenstown, cách
Geylang khá xa. Vào thời điểm đó, nhu cầu cấp thiết của tôi
cho GM là một cơ sở ở Geylang. Mục sư Derek, về sau là Mục
sư quản nhiệm của COOS và Mục sư Soh có quen biết nhau
Một ngày nọ, Mục sư Soh chia sẻ với Mục sư Derek rằng
Agape đang hợp tác với GM để cung cấp dịch vụ tư vấn cho
các cô gái Geylang. Ông cũng nói với Mục sư Derek rằng ông
đã nhiều lần khước từ tôi như thế nào cho đến khi Chúa cáo
trách và khiến ông ăn năn. Trong cuộc trò chuyện của họ với
nhau, Mục sư Soh nhớ lại rằng tôi đến từ COOS. Tôi nghe kể
lại là Mục sư Derek, với đôi mắt đẫm lệ, đã ôm chặt Mục sư
Soh khi nghe rằng cuối cùng thì Agape đã cho tôi một chỗ để

giúp đỡ những cô gái. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng
tôi rất ngạc nhiên khi một ngày nọ, trong khi đang trao đổi
với Mục sư Vanaja về khả năng COOS giúp đỡ tài chính cho
một cô gái đường phố, Mục sư Derek đột nhiên xuất hiện. Ông
nói rằng COOS sẽ không chỉ hỗ trợ GM mà còn tài trợ cho tôi.
Vậy là kể từ năm 2008, mỗi tháng tôi đều nhận được “món
quà yêu thương” từ COOS.
Yêu thương người lân cận như chính mình
Không dễ gì để đi đúng hướng. Tôi thậm chí còn tranh luận
với Chúa về việc mình có thể làm được bao nhiêu, “Chắc chắn
là một ngày nào đó con sẽ qua đời. Sau đó ai sẽ tiếp cận với
các quý cô Geylang?” Chúa làm tôi ngạc nhiên khi Ngài chỉ cho
tôi cây thập tự trên một nhà thờ khi tôi bước ra khỏi ga tàu
điện ngầm Aljunied vào ngày hôm sau. “Con chỉ là sự khởi
đầu,” tôi nghe thấy Chúa thì thầm với tôi một cách nhẹ nhàng,
“Người của Ta ở Geylang sẽ đảm nhận nhiệm vụ này”.
Trong những năm qua, cho dù GM ở dưới sự cố vấn của
YWAM hay COOS, tôi luôn ghi nhớ sự tin quyết rằng GM thuộc
về những Cơ Đốc nhân ở Geylang, và tôi không bao giờ ngừng
nỗ lực làm cầu nối, xây dựng tinh thần hiệp tác cho vương
quốc Chúa trừ khi Chúa bảo tôi làm khác đi. Tôi đã mất cả
năm 2017 để tìm hiểu xem liệu đó có phải thời điểm của Chúa
để GM hợp tác với các hội thánh ở Geylang tại nhiều khu vực
hơn hay không. Trong những năm qua, COOS đã cung cấp tài
chính và hỗ trợ trong việc tuyển dụng tình nguyện viên. Sẽ là
một thách thức đối với GM nếu hoạt động một cách độc lập.
Nhưng đồng thời, tôi cũng nghi ngờ liệu Chúa có đang đặt để
trong lòng những Cơ Đốc nhân Geylang sự cưu mang cho
người dân tại đây. Trong một lần đọc Kinh Thánh, tôi đến với
Mác 12:29-31 và những chữ này, “Ngươi phải yêu người lân

cận như chính mình” đã bắt lấy tôi! Tôi tin rằng đó là tấm lòng
của Đức Chúa Trời dành cho những Cơ Đốc nhân tại Geylang
để họ đến với người lân cận mình, bao gồm cả những người
làm trong khu đèn đỏ ở Geylang. Tôi biết Chúa sẽ đi trước tôi
để nói với các hội thánh ở Geylang về nhiệm vụ này. Khi tôi
nói chuyện với Mục sư Daniel, Mục sư quản nhiệm mới của
COOS, về quyết định để GM hoạt động độc lập dưới sự điều
hành của HOL, một tổ chức phi chính phủ mà chúng tôi đã
đăng ký làm ngôi nhà chung cho các cô gái Geylang trước đây
vào năm 2014, ông không chỉ bày tỏ sự cảm thông của mình
mà còn cam kết rằng hội thánh vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ GM. Vào
ngày 10 tháng 4 năm 2018, tôi đã gặp Mục sư YC và Mục sư
Kim của Agape. Sáng sớm hôm đó, Lu-ca 10:27 xuất hiện
trong bài đọc Kinh Thánh hàng ngày của tôi. Chúa thật tuyệt
vời!
“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà
kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu thương người
lân cận như chính mình.”
Lu-ca 10:27
Ta sẽ chăm sóc những người thân yêu của con!
Trong những năm qua, một trong những sự tranh đấu lớn
nhất của tôi là thời gian dành cho ba cậu con trai. Tôi thường
cảm thấy tội lỗi vì không dành đủ thời gian cho các con để
hướng dẫn chúng học cũng như không gửi các con đến các
trung tâm gia sư do hạn chế về tài chính. Do đó, vào cuối năm
2016, tôi đã nghiêm túc xem xét việc rời bỏ GM. GM đã thực
hiện công việc tiên phong ở Geylang. Sẽ rất dễ dàng cho bất
kỳ Cơ Đốc nhân nào, ngay cả khi họ không thuộc GM, có thể
tiếp cận và làm mục vụ nơi các nhà thổ. Trên hết, David, con
trai đầu của tôi, sẽ tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp Tiểu học (PSLE)

vào năm sau. Tôi cảm thấy rằng tôi cần cho David thời gian
của mình trong quá trình chuẩn bị cho PSLE của cháu.
Vào tháng 12 năm 2016, GM đã hợp tác với Mục sư Soh của
Agape để tổ chức một buổi họp mặt ở Geylang, nhờ đó các hội
thánh và những mục vụ ở Geylang được mời đến để cùng
nhau để tìm kiếm Chúa.
Tại sự kiện đó, tôi đã ghi nhớ một hình ảnh rằng trong một
mùa đông tuyết rơi, Chúa Giê-xu nắm tay ba đứa trẻ của tôi.
Trên người chúng là những bộ quần áo ấm áp. Tôi cố gắng
xem xét kỹ hơn, và nhận ra cả tôi lẫn Kelvin đều không trong
hình ảnh đó. Tôi biết rằng Chúa đang bảo đảm với tôi là Ngài
sẽ chăm sóc những người thân yêu của tôi. Kể từ đó, tôi quyết
định sẽ không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ GM trừ khi Chúa
bảo tôi phải làm như vậy.
Những gì Ngài nói đều diễn ra
Vào đầu năm 2017, Đức Chúa Trời đã sắp đặt một cuộc gặp
gỡ đặc biệt với anh Chester của FMH. Anh đã dẫn cho tôi đi
xung quanh tòa nhà mới để xem xét cơ hội hợp tác với GM,
và tôi đã chia sẻ với anh về sự trăn trở trước đó liên quan đến
ý định từ chức ở GM. Chester thở dài và nói, "Đó chỉ là một
trong những kỳ thi trong cuộc đời của bọn trẻ." Nhận xét của
anh là lời cảnh tỉnh cho tôi và tôi bắt đầu trút bỏ gánh nặng
của mình về kỳ thi PSLE của David cho Chúa.
Vào đúng ngày hôm đó, tôi dừng xe ở một ngã ba và nhận ra
rằng khu nhà ở phía bên phải của tôi là trường cấp hai mà
David muốn nhập học. “David sẽ được nhận vào trường này,”
tôi nghe thấy lời thì thầm của Chúa. Làm sao có thể được chứ?
Tôi thấy ý kiến đó thật nực cười vì đây là trường tuyển trực

tiếp (Direct School Admission) và David đã không được chọn.
Với Đức Chúa Trời, những gì Ngài nói sẽ xảy ra. Trường đã
mời David nộp đơn xin nhập học một lần nữa với kết quả
PSLE thực tế không nằm trong số điểm cao nhất. Các giáo
viên phỏng vấn David dường như cảm thấy rất thú vị khi biết
David chưa bao giờ học bất kỳ lớp học gia sư nào từ nhỏ. Vì
vậy, cuối cùng David đã được nhận vào! Đức Chúa Trời không
bao giờ thất hứa với những ai chọn vâng lời Ngài.
Lợi ích lớn nhất của tôi khi phục vụ trong GM trong 12 năm
qua là được trải nghiệm sự hành động của Đức Chúa Trời
trong mọi thử thách và được trưởng thành hơn để học cách
hợp tác với Ngài, vượt qua những điều không thể.
Khi đọc những câu chuyện về Đức Chúa Trời tại Geylang, nếu
bạn đang tranh chiến với một khó khăn nào đó, đừng nản
lòng. Bạn không cô đơn!

