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Tin tức

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, là người 
gốc Việt đầu tiên thành lập 
ngân hàng của người Việt Nam 

tại Mỹ. Ông đậu bằng Tiến sĩ Quản 
trị Kinh doanh – Đại học Ludwig 
Maximilians – Đức.

Vào khoảng năm 1990, cộng đồng 
người Việt ở Mỹ có khoảng 1 triệu 
người, trong đó có khoảng hơn 1 
nửa đến vùng tiểu bang California 
để sinh sống. Đến năm 2000, cộng 
đồng càng phát triển hơn. Tại Mỹ, 
năng lực tài chính và tài sản lúc 
đó của người Việt cũng ngày càng 
tăng, và có lợi thế là người Mỹ 
chấp nhận sự hội nhập của tất cả 
cộng đồng thiểu số.

Người Việt Nam ở thành phố 
Westminster hầu như ai cũng biết 
ông Hiếu là người làm ngân hàng 
lâu năm, nên đã đề nghị với ông 
Hiếu nên thành lập ngân hàng 
riêng cho cộng đồng người Việt 
Nam. Ở Mỹ lúc đó, hầu như tất cả 
các cộng đồng khác đều có ngân 
hàng dành cho riêng họ, như cộng 

đồng người Ấn, người Hoa, người 
Hàn, người Do Thái. Trong khi cộng 
đồng người Việt Nam rất thịnh 
vượng lại chưa có một ngân hàng 
nào. Chính phủ liên bang và tiểu 
bang của Mỹ cũng khuyến khích 
cộng đồng người Việt nên mở ngân 
hàng để phục vụ cộng đồng người 
Việt và cộng đồng mở rộng.

Với những thuận lợi trên, Tiến sĩ 
Nguyễn Trí Hiếu cùng một số nhà 
đầu tư đã lập ban trù bị nghiên 
cứu về các phương án kinh doanh 
để chuẩn bị cho sự ra đời ngân 
hàng đầu tiên của người Việt ở 
nước ngoài. Đến năm 2005, ông 
Hiếu quy tụ được một số nhà 
đầu tư người Việt, người Mỹ gốc 
Việt, người Mỹ da trắng và người 
Hàn Quốc đóng góp vốn, bán cổ 
phiếu ra bên ngoài được 35 triệu 
USD để thành lập ngân hàng 
First Vietnamese American Bank 
(FVAB), dịch sang tiếng Việt là Đệ 
nhất Ngân hàng Việt Mỹ, vào tháng 
5/2005. Ông Hiếu là Tổng giám 

Nguyễn Trí Hiếu
Người Việt đầu 
tiên lập ngân 
hàng ở nước 
ngoài

SƯU TẦM
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đốc, kiêm đồng Chủ tịch Hội đồng 
quản trị trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Với mục đích phục vụ cho cộng 
đồng chung người Mỹ, trong đó có 
cộng đồng người Việt, sự ra đời 
của FVAB để lại dấu ấn quan trọng. 
Năm đó, trong Hạ viện Quốc hội 
Mỹ đã có một số nghị sĩ dân biểu 
biểu dương sự kiện này và coi sự 
ra đời của FVAB là thành công của 
Chính phủ Mỹ trong việc hỗ trợ các 
cộng đồng thiểu số xây dựng định 
chế tài chính.

Khi thành lập FVAB, ông Hiếu 
hi vọng đưa ngân hàng này trở 
thành đầu mối phát triển quan hệ 
mậu dịch giữa Mỹ và Việt Nam 
thông qua sự liên kết giữa FVAB 
với các ngân hàng ở Việt Nam. 
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã 
gặp nhiều phái đoàn của các ngân 
hàng lớn của Việt Nam như Ngân 
hàng Công thương Việt Nam, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt Nam, 
Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt 
Nam. Các phái đoàn này đã sang 
Mỹ với hi vọng làm cầu nối kiều 
hối của người Việt chuyển về nước, 
cũng như triển khai quan hệ mậu 
dịch với các đối tác Mỹ.

Sau khi thành lập, FVAB phát triển 
rất tốt. Nhưng chỉ sau đó 3 năm, 
cả hệ thống ngân hàng Mỹ rơi vào 
khủng hoảng, bắt đầu từ bất động 
sản,  và ngân hàng của người Việt 
cũng không thoát khỏi cơn lao 
đao. Nợ xấu ngân hàng ngày càng 
cao. Dù vốn vẫn ở số dương nhưng 
đến năm 2009, Ngân hàng FVAB  
vẫn không trụ nổi và phải bán cho 
Ngân hàng Green Point Bank ở Los 
Angeles. Cái tên First Vietnamese 
American Bank không còn tồn tại 
nhưng nó đã để lại được một ấn 
tượng rất tốt của cộng đồng người 
Việt Nam ở Mỹ nói riêng và ở hải 
ngoại nói trung.

Hãy đến gần Đức Chúa Trời 
thì Ngài sẽ đến gần anh em”

“
– Gia-cơ 4:7
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Tạp chí Forbes lần đầu bình 
chọn danh sách những người 
tạo nên thay đổi ở châu Á 
dưới 30 tuổi.
Forbes lựa chọn 300 người trẻ của 
châu Á, trong đó có từ Việt Nam, 
trong 10 lĩnh vực: Nghệ thuật (nghệ 
thuật, phong cách, ẩm thực, đồ 
uống); Sản xuất và năng lượng; 
Giải trí và thể thao; Công nghệ tiêu 
dùng; Tài chính và Vốn đầu tư mạo 
hiểm; Công nghệ doanh nghiệp; 
Truyền thông và tiếp thị; Y tế và 
Khoa học; Kinh doanh xã hội; Bán lẻ 
và thương mại điện tử.

Có bảy gương mặt Việt Nam được 
chọn, gồm ba đại diện về bán lẻ và 
thương mại điện tử, hai trong sức 
khỏe và khoa học, và nghệ thuật và 
truyền thông mỗi lĩnh vực có một 
người.

Một trong số đó là người sáng 
lập chuỗi cửa hàng cà phê Urban 
Station, Đinh Nhật Nam, 26 tuổi.

Forbes cho biết Nam, cùng một 
nhóm đầu tư, cũng đang mở thêm 
chuỗi quán cà phê ở Trung Quốc. 
Anh cũng có một dự án nhập đồ 

uống chất lượng cao từ Singapore 
về Việt Nam.

Lê Hùng Việt Bảo, 29 tuổi, nghiên 
cứu hậu tiến sĩ tại trường đại học 
Chicago, lọt vào danh sách y tế và 
khoa học.

Trong danh sách này còn có Tạ 
Minh Tuấn, 27 tuổi, sáng lập Help 
International sau khi cha anh mắc 
bệnh ung thư nhằm hỗ trợ giới 
thiệu bác sĩ tư nhân tại Việt Nam.

Về truyền thông có Trần Đức Việt, 
24 tuổi, vlogger trên Youtube.

Trong lĩnh vực bán lẻ và thương 
mại điện tử có Lâm Thị Thúy Hà, 
29 tuổi, đồng sáng lập dự án khởi 
nghiệp du lịch Triip.me.

Ngoài ra còn có Lê Hoàng Uyên Vy, 
28 tuổi, Phó giám đốc điều hành 
của VinEcom, công ty bán lẻ trực 
tuyến.

Một người nữa là Lương Duy Hoài, 
27 tuổi, sáng lập trang Giao Hàng 
Nhanh.

Đầu năm nay, Forbes cũng lần đầu 
tiên công bố danh sách tương tự ở 
châu Âu.

NHỮNG 
NGƯỜI VIỆT 
TRẺ ‘LÀM 
NÊN THAY 
ĐỔI’
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uổi sáng hôm ấy, 
Calgary thưa thớt 
những áng mây lơ 
lững trên nền trời cao 
vút trong xanh quang 

đãng. Từng cơn gió nhẹ mang theo 
hơi lạnh của những ngày cuối xuân. 
Tôi cảm thấy dễ chịu, hít thở cái 
không khí trong lành trong khi mẹ 
tôi phải mặt thêm chiếc áo khoác vì 
bà cảm thấy lạnh. Cái lạnh của người 
cao niên dính liền với từng bước đi 
yếu đuối chậm chạp. Chúng tôi đang 
đứng trên một vùng đất cao, dõi mắt 
nhìn bức tranh với những cao ốc 
trung tâm thành phố nép mình bên 
cạnh sườn núi chập chùng hùng vĩ 
của dãy Rocky Mountain. Cô nhân 
viên tiếp thị giới thiệu những ưu 

điểm ở lô đất nầy như thuyết phục 
mẹ tôi, nhưng mẹ tôi không để ý gì 
cả! Tôi hiểu rằng trong tâm tưởng 
mẹ tôi chỗ an nghỉ khi ngày quá cố 
đó là mãnh đất quê hương có luống 
mía hàng cau, bờ ao... nơi chôn nhao 
cắt rún, nằm an nghỉ bên cạnh mồ 
mã ông bà. Nhưng niềm mong ước 
đó nay mẹ tôi dần dà vơi trong tâm 
tưởng, để rồi hôm nay, mẹ tôi chấp 
nhận đến đây nhìn một khuôn đất 
mình sẽ nằm nghỉ yên, linh hồn về 
vương quốc Chúa.

       Người thư ký Ban Điều hành nghĩa 
trang tạm biệt chúng tôi trở về văn 
phòng để lại mẹ tôi và hai anh em 
tôi đứng giữa những hàng bia mộ im 
lìm không lo nghĩ. Đằng xa kia, hai 
công nhân nghĩa trang đang đào xới 

VĂN HÓA

Mẹ

NGUYỄN THANH BẠCH

Tôi
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một lô đất chuẩn bị cho một người 
sắp đưa vào đây an nghỉ. Chúng 
tôi nhìn thoáng qua rồi cùng nói 
chuyện về người công nhân trước 
mặt đang cặm cụi chăm sóc những 
cây kiểng để xua tan ý nghĩ. Tôi đọc 
được những gì mẹ tôi đang suy nghĩ 
thoảng trên gương mặt trong lúc 
nầy. Mẹ ơi! Nơi đây sẽ là nơi an nghỉ 
của mẹ khi mẹ từ biệt cõi đời nầy. 
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ngày ấy khi nào đây ... 
Hôm nay đây, mẹ với con cùng đứng 
trên thảm cỏ xanh nầy, rồi hai mẹ 
con mình cùng có nhau những bước 
chân bước đi về, cùng bước lên xe lái 
về nhà, cùng bước vào nhà. Nhưng 
rồi một ngày kia.... cũng thảm cỏ 
nầy, người ta sẽ đào lỗ để mẹ xuống. 
Mẹ nằm xui tay nhắm mắt. Người ta 
sẽ lấp đất lại, trãi cỏ lên ngăn cách 
mẹ vĩnh viễn với con. Rồi con bước 
ra về không có mẹ bên cạnh. Từ đó, 
con sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa, 
con sẽ không bao giờ nhìn thấy được 
mẹ nữa trên trần gian nầy. Mẹ ơi! 
Mẹ ơi!

Mẹ tôi đưa tôi ra phi trường như 
mỗi lần trước đây tôi về thăm; 
nhưng lần nầy tôi từ biệt mẹ tôi 
trong niềm đong đầy cảm xúc. Mẹ 
tôi nay đã ngoài 80. Thời gian trôi 
qua thật nhanh. Thấm thoát đã 25 
năm ba mẹ tôi sống ở miền đất lạnh 
Bắc Mỹ nầy. Tôi hiểu rằng mẹ tôi từ 
bỏ tất cả, rời quê hương sang đây 
sinh sống là vì chị em chúng tôi. Ở 
lớp tuổi thế hệ mẹ tôi, người mẹ Việt 

Nam thật đáng được vinh danh, quí 
trọng vì họ đã quá nhiều cam go 
chịu đựng hy sinh cho con cái, Trãi 
qua trong khốc liệt chiến tranh tàn 
phá, nhiều người mẹ đã khóc những 
đứa con trai mình Sinh Bắc Tử Nam. 
Những người mẹ quả phụ đảm đang 
gia đình nuôi con ăn học, những 
người vợ lam lũ đường xa thăm 
nuôi chồng nơi trại tù cải tạo. Rồi 
có những người mẹ thao thức hằng 
đêm khẩn nguyện cho con mình đã 
trốn vượt biên đang lênh đênh trên 
biển cả hiểm nguy, những người 
mẹ ưu tư trĩu nặng từng tháng năm 
thương con mình sống bơ vơ nơi xứ 
người xa lạ. Ôi người mẹ Việt Nam 
cao cả tuyệt vời!

Tôi ngồi yên lặng nơi phi trường, rồi 
lê những bước chân trĩu nặng bước 
lên máy bay. Sao tự dưng tôi lại có ý 
định muốn ở lại thêm một vài ngày 
nữa với ba mẹ tôi, nhưng  người tiếp 
viên vừa nhắc bảo tôi cài giây an 
toàn lại. Trong suốt giờ bay, tôi như 
cứ nhắm mắt. Dòng tư lương cuồn 
cuộn kéo về những kỷ niệm tôi cưu 
mang từ khi còn thơ ấu trong vòng 
tay yêu thương của mẹ. Nhớ từng 
hình ảnh mẹ tôi bên cạnh cuộc đời. 
Ôi thật bao la ơn sanh thành dưỡng 
dục. Vui trong niềm vui con cháu, 
ưu tư an ủi trước những khó khăn 
chúng tôi vấp ngã. Mẹ luôn cân nhắc 
con  sống một đời sống hữu ích cho 
xã hội - Kính Chúa yêu người.  Gói 
hành trang tôi bước vào đời đầy ấp 
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tình yêu thương và sự hy sinh của 
mẹ, tôi ôm ấp, cưu mang, nâng niu, 
gìn giữ. Nhớ đêm hôm trước, khi 
chúng tôi xem Hockey, ngồi la ố thì 
mẹ tôi cặm cụi lo nấu từng chén chè, 
nướng từng cái bánh đem ra cho con 
cháu ăn, gương mặt tươi cười vui 
vẽ mừng rỡ. Mẹ tôi rất mực thương 
yêu con cháu. Một tình thương thiên 
liêng mà Thượng Đế đã ban phú đặt 
để trong lòng mỗi người mẹ mà Ngài 
tạo dựng nên.

Thế hệ trẻ hôm nay, những gia đình 
Việt Nam tha hương đang đánh 
mất dần đi giá trị cao quí của nền lễ 
nghĩa ông bà cha mẹ mà con cháu 
phải tôn kính. Mẹ tôi cũng như 
những người mẹ Việt Nam trên đất 
khách nầy, con cháu có thấu hiểu 
cho những gì mà mẹ già khắc khoải, 
ưu tư, luôn lo nghĩ đến con cháu 
không? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy 
thẹn với lòng! Tôi tự hỏi: Có mấy lần 
trong tuần tôi phone thăm hỏi mẹ 
tôi? Có mấy lần tôi cầu nguyện cho 
sức khoẻ mẹ tôi?

Tôi nghẹn ngào rơi lệ khi nhớ lại 
vầng thơ:

Mẹ già như trái chín cây,
Gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi.
Mồ côi tội lắm ai ơi!

Tôi ngã người nhìn qua khung cửa.  
Không gian vô tận giúp chiếc phi cơ 
đưa tôi về nơi mong đợi. Cảm xúc 
thương về mẹ tôi để tôi hát thành 
lời bài hát của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ 

phổ nhạc bài thơ của Thiền sư Nhất 
Hạnh: “Rồi một chiều nào đó anh 
về nhìn mẹ yêu. Nhìn thật lâu... Rồi 
nói, nói với mẹ rằng: Mẹ ơi! Mẹ ơi! 
Mẹ biết không. Biết là. Biết là... Con 
thương mẹ không!

Tiếng động bánh phi cơ chạm mặt 
đất lăn trên phi đạo đánh thức tôi 
trở lại hiện thực. Đưa bàn tay vuốt 
hai giòng lệ lăn dài trên má, tôi gọi 
thầm: “Mẹ ơi, con thương mẹ. Con 
muốn con được thương mẹ như mẹ 
đã thương con”.

Cảm tạ Chúa cho tôi có mẹ, cho tôi 
còn mẹ. Xin Chúa gìn giữ mẹ tôi 
trong vòng tay yên ủi của Ngài. Xin 
Chúa ban cho mẹ tôi sự bình an, 
nương cậy nơi Ngài trong những 
tháng ngày còn lại trên đất nầy. Xin 
Chúa tiếp tục dùng mẹ tôi gây dựng 
niềm tin kính Chúa cho con cháu 
trong gia đình.
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Làm vua, hay làm tổng thống, 
sướng hay khổ? Có người 
cho rằng ở vị trí tối cao đó 

là điều sung sướng vô cùng, vì được 
giàu sang, quyền lực, và luôn có kẻ 
hầu người hạ. Điều đó cũng đúng 
nhưng chúng ta hãy nhớ đến những 
trọng trách họ phải gánh vác. Người 
lãnh đạo tốt là người lo cho dân 
hơn chính bản thân mình. Ngay cả 
đối với các vị vua chuyên chế ngày 
xưa, nắm quyền sinh sát trong tay, 
nhưng nếu cai trị không khéo, để 
dân ta thán thì vẫn có nguy cơ sẽ bị 
mất ngôi. Năm 2016 là năm nước 
Mỹ sẽ bầu lại chức vụ tổng thống. 
Có người cho rằng tổng thống Mỹ 
là người quyền lực và giàu có nhất. 
Vì là một nước dân chủ nên các vị 
tổng thống Mỹ đều thường công 
khai tài sản, hoặc có giấu đi nữa thì 
cũng có người khám phá. Website 
24/7 Wallstreet đã cung cấp những 
dữ liệu về số tài sản của 44 vị tổng 
thống Mỹ để xếp hạng từ người ít 

tiền nhất đến người nhiều tiền nhất. 
Số tài sản này bao gồm tiền lương, 
bất động sản, thừa kế và các nguồn 
thu nhập đáng kể khác. Những giá 
trị tài sản này được tính theo chỉ 
số đồng đô-la Mỹ của năm 2010 và 
đã chiết tính tỷ số lạm phát. Dưới 
một triệu USD: Các Tổng thống 
James Buchanan, Abraham Lincoln, 
Andrew Johnson, Ulysses S. Grant, 
James Garfi eld, Chester A. Arthur, 
Woodrow Wilson, Calvin Coolidge, 
Harry S. Truman. Hầu hết những 
tổng thống này sống trong thời kỳ 
Nội chiến Hoa kỳ, là thời kỳ khó 
khăn nhất trong lịch sử Mỹ quốc.

1 triệu USD: Hai Tổng thống Warren 
G. Harding và William McKinley; 
2 triệu USD: Tổng thống Franklin 
Pierce; 3 triệu USD: Hai Tổng thống 
William Howard Taft  và Rutherford 
B. Hayes; 4 triệu USD: Tổng thống 
Millard Fillmore; 5 triệu USD: Hai 
Tổng thống Harrison và William 

BÌNH MINH

VĂN HÓA

VỊ VUA
NGHÈO NHẤT
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Henry Harrison; 6 triệu USD: Tổng 
thống Zachary Taylor; 7 triệu USD: Các 
Tổng thống Jimmy Carter, Gerald 
Ford, và Barack Obama; 8 triệu USD: 
Tổng thống Dwight Eisenhower; 
10 triệu USD: Tổng thống James K. 
Polk; 13 triệu USD: Tổng thống Ronald 
Reagan; 15 triệu USD: Tổng thống 
Richard Nixon; 19 triệu USD: Tổng 
thống John Adams; 20 triệu USD: Tổng 
thống George W. Bush; 21 triệu USD: 
Tổng thống John Quincy Adams; 23 
triệu USD: Tổng thống George H. W. 
Bush; 25 triệu USD: Tổng thống Grover 
Cleveland; 26 triệu USD: Tổng thống 
Martin Van Buren; 27 triệu USD: Tổng 
thống James Monroe; 51 triệu USD: 
Tổng thống John Tyler; 55 triệu USD: 
Tổng thống Bill Clinton; 60 triệu USD: 
Tổng thống Franklin D. Roosevelt; 
75 triệu USD: Tổng thống Herbert 
Hoover; 98 triệu USD: Tổng thống 
Lyndon B. Johnson; 101 triệu USD: 
Tổng thống James Madison; 119 triệu 
USD: Tổng thống Andrew Jackson; 
125 triệu USD: Tổng thống Theodore 
Roosevelt; 212 triệu USD: Tổng thống 
Thomas Jefferson; 525 triệu USD: Tổng 
thống George Washington; 1 tỷ USD: 
Tổng thống John F. Kennedy.

Bây giờ, tôi muốn giới thiệu một vị 
vua giàu hơn hết những tổng thống 
Mỹ. Các bạn có thể đoán đó là ai 
không?

Chắc có lẽ bạn nghĩ đến một vua 
dầu hỏa, hoặc vua sàn chứng khoán 
nào đó, hay vài nhà đại tư bản đâu 
đó mà chúng ta chắc đã từng nghe 
danh? Trang mạng Forbes thường 
nêu danh các ông Carlos Slim hay 
Bill Gates là hai người thay phiên 
nhau danh hiệu giàu nhất thế giới, 
với tài sản có thể lên đến 70 tỷ đô-la 
Mỹ, tùy theo độ tăng của cổ phần họ 
sở hữu.

Con số này vẫn chưa thấm vào đâu 
so với vị vua tôi muốn giới thiệu. 
Tài sản của ông Carlos Slim hay ông 
Bill Gates vẫn có thể tính ra được. 
Tài sản của vị vua này không ai tính 
ra nổi, vì đã vượt ra khỏi địa cầu, 
bao trùm khắp không gian. Ngoài 
quả đất, mọi hành tinh, cùng tất cả 
mọi bạc, vàng, quý kim, và những gì 
có giá trị trong cõi không gian, đều 
thuộc quyền sở hữu của vị vua này. 
Nếu cộng tài sản của hai ông Carlos 
Slim và Bill Gates lại, cũng không 
đáng so bằng một phần nhỏ về sự 
giàu có của vị vua này. Bạn nghĩ rằng 
vị vua này là ai mà giàu đến thế? 
Chắc chắn vị vua này phải cao quí 
và vĩ đại nhất, vì danh hiệu của Ngài 
là Vua trên muôn vua, Chúa của các 
chúa. Dù Ngài cao cả đến thế, nhưng 
Ngài mang một mỹ danh đơn sơ, 
quen thuộc với con người. Bạn đã 
đoán đúng rồi đó. Tên vị vua này là 
Giê-xu. Ngài là lý do toàn nhân loại 
hân hoan kỷ niệm Lễ Giáng Sinh 
hằng năm, để nhớ đến ngày Ngài đã 
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đến thế gian, tìm và cứu con người. 
Bạn ơi, vị vua giàu có nhất này, khi 
Ngài đến thế gian, Ngài đã mang 
một thân phận, một hình hài khác, 
để cảm thông và hòa nhập với nỗi 
đau khổ của những con người đáng 
thương mà Ngài muốn cứu vớt. 
Vị vua giàu nhất đã trở nên người 
nghèo nhất để tỏ tình yêu với người 
khốn cùng nhất.

Ngài Vị Vua Nghèo Nhất là Chúa 
của thiên đàng, nhưng khi đến thế 
gian, Ngài bằng lòng làm con của 
cặp vợ chồng rất nghèo, bằng lòng 
chịu sinh ra nơi chuồng chiên, nằm 
trong máng cỏ, bằng lòng làm một 
trẻ tị nạn nơi xứ ngoại bang để thoát 
khỏi tay tên bạo chúa muốn tiêu 
diệt Ngài, bằng lòng sống đơn sơ tại 
một thành phố nhỏ tầm thường, với 
nghề thợ mộc tầm thường. Khi Ngài 
bước ra truyền đạo, Ngài không có 
tài sản, không có một mái nhà. Hãy 
thử tưởng tượng nếu bạn muốn đến 
thăm một làng của người cùi, hay 
những người hành khất vô gia cư 
đang lê lết bên vệ đường, hay những 
gia đình sống nhờ vào bãi rác, có thể 
nào bạn sẽ đến bằng xe limousine, 
mặc bộ áo được thiết kế riêng cho 
mình với giá nửa triệu đô-la, mang 
đôi giày và cầm cái bóp giá cả trăm 
nghìn đô-la, cộng với vô số đồng hồ, 
nữ trang hàng hiệu khác, thì bạn có 
thể tiếp cận được những người này 
không? Không. Để đến gần họ, có lẽ 
bạn nên tạm gác những thứ xa xỉ ấy 

qua một bên, và trở nên một người 
gần giống như họ thì đôi bên mới có 
thể hòa hợp cảm thông được. Đó là 
điều Vua Giê-xu đã làm. Để tiếp cận 
với con người, Ngài đã trở nên một 
con người như chúng ta, mang hình 
hài xác thịt, biết đau, biết khóc, biết 
đói, biết mệt. Nhân loại tưng bừng 
ăn mừng Lễ Giáng Sinh, nhưng mấy 
ai suy ngẫm rằng, hai ngàn năm 
trước, Chúa Giê-xu đã âm thầm vào 
đời trong chuồng chiên máng cỏ, 
vì Ngài yêu chúng ta. Thánh Kinh 
chép rằng, vì yêu chúng ta, Ngài là 
Đấng giàu có, đã trở nên nghèo, để 
đem chúng ta từ thân phận nghèo 
nàn, trở nên giàu có. Câu chuyện về 
tình yêu phi thường ấy bắt đầu từ 
đêm Giáng sinh đầu tiên và vẫn còn 
tiếp tục cho đến ngày nay, khi mỗi 
ngày Chúa vẫn còn gia hạn cho nhân 
loại và kêu gọi chúng ta hãy quay về 
bên Chúa. Sứ điệp Chúa Giê-xu rao 
giảng trên đồi núi Ga-li-lê ngày xưa 
vẫn còn vang vọng hôm nay. Chúa 
phán rằng: “Phước cho người nghèo 
khổ trong tâm linh, vì Nước Trời 
thuộc về những người ấy.” Giê-xu, 
vị vua giàu nhất đã trở nên vị vua 
nghèo nhất để biến chúng ta, là 
những người nghèo nàn về tâm linh, 
được giàu có trong Chúa, vì được 
đồng thừa kế phước thiêng vô hạn 
Chúa dành cho những con cái Ngài. 
Đó là món quà vô giá của Lễ Giáng 
Sinh mà Chúa đang mời gọi bạn 
hôm nay.
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Dưới đây là những câu chuyện 
về cái chết bí ẩn của các nhân 
vật nổi tiếng giúp ta tìm được 

câu trả lời cho câu hỏi trên.

1. Ca sĩ John Lennon

John Lennon là ca sĩ của ban nhạc 
Th e Beatles, Anh quốc. Tại đỉnh cao 
của sự nghiệp, trong một lần được 
tạp chí American Magazine phỏng 
vấn, John Lennon đã kiêu ngạo phát 
biểu: “Tôi chắc chắn sau này Th iên 
Chúa giáo sẽ biến mất. Ông Giê-xu 
thì được, nhưng những kẻ theo ông 
thì thật khờ khạo. Ngày nay, chúng 
tôi, ban nhạc Th e Beatles còn nổi 
tiếng hơn ông Giê-xu”. 

Sau đó, John Lennon đã bị ám sát ít 
nhất là 6 lần, cuối cùng anh bị Mark 
David Chapman bắn chết trước cổng 
ra vào căn hộ nơi ông ở. Th e Beatles 
sau đó cũng tan rã theo.

2. Tổng thống Tancredo Neves, Brazil

Trong lúc vận động tranh cử tổng 
thống, Tancredo Neves tuyên bố: 
“Nếu tôi có được 500.000 phiếu bầu 
từ Đảng viên, thì ngay cả ông Trời 
cũng không thể đẩy tôi ra khỏi chức 
Tổng thống”.

Tancredo Neves được số phiếu mình 
muốn, nhưng đã chết đột quỵ một 
ngày trước khi lên nhậm chức.

3. Ca sĩ, nhà thơ Cazuza, Brazil

Cazuza là nhà thơ, người viết nhạc, 
ca sĩ. Trong một buổi trình diễn ở 
Rio de Janeiro, đương lúc cao hứng, 
Cazuza đã rít một hơi thuốc rồi 
phà khói vào không khí và hét lên: 
“Th ượng Đế, phần này dành cho 
ông”.

Cazuza sau đó bị chết vì bệnh AIDS 
ở tuổi 32. Vào giai đoạn cuối đời, 

SƯU TẦM

VĂN HÓA

VÌ�SAO�NHỮNG�NGƯỜI�NỔI�TIẾNG�NÀY
ĐỀU�NHẬN�MỘT�CÁI�CHẾT�CÔ�ĐỘC�VÀ�BI�THẢM?
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ông đau đớn thống khổ, không 
ngừng rên xiết vì bệnh tật.

4. Tàu Titanic

Con tàu nổi tiếng về quy mô, sự sang 
trọng bật nhất thế giới lúc bấy giờ. 
Lúc hạ thủy, một nhà báo làm phóng 
sự về con tàu đã đặt câu hỏi với một 
kỹ sư về độ an toàn của con tàu, 
người kỹ sư này trong lúc cao hứng 
đã phát biểu: “Ngay cả ông Trời cũng 
không thể đánh đắm được nó”.

Kết quả ra sao thì mọi người đã biết.

5. Diễn viên điện ảnh Marilyn 
Monroe

Marilyn được mục sư Billy Graham 
đến thăm trong một buổi giới thiệu 
show sắp diễn, và nói rằng Chúa và 
các thiên sứ đã gửi ông đến. Nghe 
thế, Marilyn Monroe chế giễu nói: 
“Tôi không cần Giê-xu của ông”. Một 
tuần sau, người ta thấy xác Marilyn 
chết cô đơn trong một chung cư.

6. Nhà văn Voltaire, Pháp

Là một nhà văn Pháp theo chủ nghĩa 
vô thần, Voltaire từng một thời được 
các nước theo chủ nghĩa Cộng Sản 
ca tụng và đưa vào giáo trình giảng 
dạy cho học sinh trung học. Ông 
nổi tiếng với các hoạt động và tuyên 
truyền chống lại Thiên Chúa giáo. 
Voltaire dùng nhiều ngôn từ xấu xí 
để đả kích Thiên Chúa giáo và lập 
nên hẳn một hội có tên “Beelzebub” 
(tên một ác quỷ trong nhóm Satan). 

Voltaire có một lần phát biểu vào 
năm 1953 với giọng mỉa mai: “20 
năm nữa, Đức Chúa Trời về hưu vì 
không còn ai phục vụ Ngài”.

Đúng 20 năm sau, năm 1773, 
Voltaire bị đột quỵ và rên xiết đến 
chết trong hai tháng dài. Người giúp 
việc trong nhà kể về chuyện Voltaire 
đã nhìn thấy những hình ảnh ghê 
rợn, và hay hét lên trong hoảng loạn: 
“Một bàn tay đang kéo tôi đến với 
Chúa Trời… quỷ bắt lấy tôi rồi…, 
tôi trông thấy hỏa ngục”. Ông tru 
tréo như một con vật hung dữ, dùng 
sức móng tay cấu xé thịt mình ra 
từng miếng, rồi hét lên: “Hãy cút 
đi, chính ngươi đã đưa ta đến tình 
trạng này, hãy buông tha cho ta, thứ 
vinh quang khốn nạn ngươi đã tạo 
ra cho ta”. Voltaire thường than khóc 
trong ai oán và van xin: “Xin Đức 
Chúa Trời hãy thương xót”, rồi cũng 
thường hay quay ngoắt lại nghiến 
răng: “Ta phải chết trong sự bỏ rơi 
của Thượng Đế và loài người”.

Người chăm sóc cho Voltaire lúc 
cuối đời, kể lại những trải nghiệm 
trong lúc bà ở gần Voltaire lúc hấp 
hối, bà nói rằng ngay cả đánh đổi tất 
cả sự giàu có của châu Âu, bà cũng 
không muốn phải chứng kiến một 
lần nữa cái chết của kẻ vô thần. Một 
người khác cũng từng chứng kiến cái 
chết của Voltaire nói: “Nếu quỷ có 
thể chết được, cũng không chết dữ 
dội như Voltaire”.
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LUẬT CÂN BẰNG:

Nếu coi hạnh phúc là số dương, đau 
khổ là số âm, thì tổng số của hạnh 
phúc và đau khổ trong đời người sẽ 
bằng không.

Hãy tin có Luật Cân Bằng.

LUẬT TUẦN HOÀN:

Đời người là một chuỗi tuần hoàn 
gồm những giai đoạn vui buồn kế 
tiếp nhau. Sẽ không ai hạnh phúc 
mãi mà cũng không ai phải đau khổ 
mãi.

LUẬT TƯƠNG ỨNG:

Những thứ ta nhận được từ cuộc đời 
tương ứng với những thứ ta cho đi. 
Càng cho nhiều bao nhiêu, ta càng 
nhận được nhiều bấy nhiêu.

LUẬT TRẢ VÀ ĐỀN:

Dù sớm hay muộn, mỗi người sẽ 
phải trả giá cho từng hành động sai 

trái, cũng như sẽ được đền bù cho 
các việc làm tốt đẹp của mình.

LUẬT THỬ THÁCH:

Hãy tin những khó khăn, nghịch 
cảnh là những thử thách giúp mình 
trở nên mạnh mẽ, khôn ngoan hơn.

LUẬT CỘNG SINH:

Mối quan hệ giữa hai bên chỉ tồn tại 
lâu dài khi cả hai đều sinh lợi (cộng 
sinh) cho nhau. Nếu một bên hưởng 
lợi, một bên mãi hy sinh thì mối 
quan hệ đó sẽ không bền.

LUẬT HẤP DẪN:

Những tính cách giống nhau sẽ thu 
hút và tìm đến với nhau để đoàn kết 
nâng đỡ nhau cùng làm đẹp cuộc 
đời.

LUẬT VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT:

Những quy luật nào đúng với trời 
đất, vạn vật thì cũng đúng với con 

ĐỜI SỐNG

LUẬT
SỐNG
Gồm một số định luật trong cuộc 
sống mà mình nên suy nghĩ và áp 
dụng để sống tốt hơn.

SƯU TẦM: DUY HÂN
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người. Vậy đừng làm điều  trái với 
thiên nhiên & lương tâm.
LUẬT CƯỜNG ĐỘ GIẢM DẦN THEO 
THỜI GIAN:

Một niềm vui dù lớn đến đâucũng sẽ 
qua đi. Một đau khổ tới mức nào rồi 
cũng sẽ phai phôi. Đừng tự phụ vì 
thành công hôm nay mà cũng đừng 
tự ti khi đang thất bại.

LUẬT TƯƠNG ĐỐI:

Không có gì là hoàn mỹ. Hãy chấp 
nhận sự khiếm khuyết mà thông 
cảm, không đòi hỏi quá sức người 
khác.

LUẬT THA THỨ:

Nếu mình rộng lượng, bao dung với 
người khác, mình sẽ được thông 
cảm, tha thứ khi chính mình làm lỗi.

LUẬT BÙ TRỪ:

Hễ được cái này thì sẽ mất cái khác. 
Không nên chỉ nhìn mặt ngoài mà 
cho rằng người khác may mắn, sung 
sướng hơn mình.

LUẬT TÔN TRỌNG:

Nếu muốn được tôn trọng, hãy tôn 
trọng người khác trước. Không vì 
bản thân mà vi phạm quyền lợi, gây 
phiền hà cho người khác.

Sở thích, quan niệm mỗi người đều 
khác nhau. 8 chia 2 là 4, hoặc là 3 
nếu cắt số 8 ở giữa theo chiều đứng, 
mà cũng có thể là 0 nếu cắt đôi số 8 
theo chiều ngang. Người thích nhạc 

mùi, kẻ thích nhạc tiền chiến… Hãy 
tôn trọng nhau.

LUẬT TƯƠNG QUAN:

Việc này liên kết, ảnh hưởng đến 
việc kia. Đừng nghĩ chuyện mình 
lười biếng, làm xấu chỉ hại cho chính 
mình. Nó hại cho gia đình, cộng 
đồng và nhân loại nữa.
LUẬT VỀ SỨC MẠNH CỦA THÓI 
QUEN:

Những suy nghĩ & hành vi được lập 
đi lập lại sẽ trở thành thói quen. Thói 
quen sẽ trở thành tính cách. Đây là 
công cụ mạnh để rèn luyện những 
tính tốt mình muốn có.

LUẬT THÍCH NGHI:

Sướng bao nhiêu cũng là chưa đủ. 
Khổ bao nhiêu rồi cũng phải chịu 
được. Hãy thích nghi với hoàn cảnh 
và môi trường đang có.

LUẬT VỀ SỰ TƯƠNG TÁC:

Khi vật A tác động vào vật B một 
lực, thì vật A sẽ nhận tác động 
ngược lại y như vậy. Nếu ta làm cho 
ai đau đớn, ta sẽ nhận sự ân hận, dày 
vò đúng bằng vậy.

LUẬT VỢ CHỒNG:

Hãy tin vợ chồng có Duyên Nợ, 
Tình, Nghĩa với nhau, để cố gắng 
sống với nhau hết tình.

LUẬT SỐNG VUI:

Nếu muốn sống vui, hãy tích cực và 
làm những gì mình cần ngày hôm 
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nay. Đừng đợi khi có cái này, xong 
cái kia…

LUẬT XÀI EMAIL:

Chỉ viết và chuyển những email với 
nội dùng tốt. Xem lại trước khi gởi, 
không mạ lỵ chửi bới nhau.

Email nên có Subject rõ ràng, bcc để 
bảo vệ địa chỉ email của người khác 
khi cần thiết.

LUẬT TỰ KỶ ÁM THỊ:

Nếu một ý nghĩ được lặp lại nhiều 
lần, ta sẽ tin ý nghĩ đó là thật. Hãy 

tận dụng quy luật này để có những 
suy nghĩ tích cực mà tôi luyện tinh 
thần mình.

LUẬT YÊU THƯƠNG:

Và trên hết mọi sự hãy thực thi tình 
Thương Yêu để được yêu thương mà 
cùng nắm tay xây dựng một thế giới 
tốt đẹp hơn.

Ôi! lắm đam mê giữa nơi trần thế 
Lôi cuốn con như sóng dạt xa bờ 
Đẩy con đi, đi mãi tận hư vô 
Quên bến bờ, quên tình Cha còn đó 

Rồi một ngày Thánh Linh làm tan vỡ 
Giọt lệ tràn nức nở tận đáy tim 
Chúa giúp con đứng dậy chạy đi tìm 
Lời Kinh Thánh để lại ngàn năm trước 

Thầm tạ ơn Chúa, hằng luôn mong ước 
Con trở về vui hưởng phước tình Cha 
Bao nhiêu tội lỗi Chúa đã quăng xa 
Hạnh phúc quá! Linh Hồn con sống lại 

Vẫn biết rằng Chúa yêu con mãi mãi 
Một tình yêu vĩnh cửu chẳng nhạt phai 
Tình yêu Ngài mê đắm tỏa hương bay 
Đời có Chúa tâm hồn con ngát mãi. 

Đời Có Chúa

Thúy Loan
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Cà rốt, quả bí đỏ, mướp đắng, cà chua, tỏi và 
mộc nhĩ đen đều là những thực phẩm có ích 
để bảo vệ sức khỏe, giúp sống thọ. Dưới đây 
là dẫn giải của GS Tề Quốc Lực, Đại học Y học 
Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cà rốt
Trong sách “Bản thảo cang mục” của 
Trung Quốc có nói cà rốt là loại rau 
có bổ dưỡng cho mắt. Những người 
bị chứng quáng gà ăn cà rốt là khỏi.

Cà rốt bảo vệ niêm mạc, ăn cà-rốt 
lâu ngày thì không dễ bị cảm. Người 

Mỹ cho rằng cà rốt là thứ rau làm 
đẹp người, dưỡng tóc, dưỡng da, 
dưỡng niêm mạc. Người thường 
xuyên ăn cà rốt đích thực đẹp từ 
trong lẫn ngoài. Khái niệm đẹp này 
phải là sự kết hợp hài hoà trong 
ngoài. Hơn nữa nó có chút tác dụng 
chống ung thư. Cà rốt còn không sợ 
nhiệt độ cao, cho dù nhiệt độ cao 
bao nhiêu thì cũng không làm mất 
đi dinh dưỡng.

Bí đỏ
Bí đỏ kích thích tế bào tụy sản sinh 

KHOA HỌC

6 Loại Rau Nên Ăn Nhiều
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ra insulin. Cho nên người thường 
xuyên ăn bí bỏ rất ít mắc bệnh tiểu 
đường.

Mướp đắng
Tuy đắng nhưng nó kích thích tiết ra 
insulin, người thường ăn mướp đắng 
cũng không bị tiểu đường. Những 
người có tuổi nên ăn bí đỏ, mướp 
đắng thường xuyên.

Cà chua
Ở Mỹ hội chữ thập đỏ tuyên truyền 
cổ động các gia đình trồng cà chua, 
ăn cà chua, mục đích là phòng chống 
ung thư. Đó là đều mới được biết 
đến 5-6 năm nay.

Cà chua có thể phòng chống ung 
thư buồng trứng, ung thư tuyến tụy, 
ung thư bàng quang, ung thư tiền 
liệt tuyến. Tôi hỏi mọi người, cà chua 
nên ăn theo cách nào? Có người trả 
lời: thật đơn giản, rửa rồi ăn sống 
thôi, có người nói cắt thành miếng 
nhỏ, trộn lẫn vào một ít đường, ăn 
và uống cùng với một chút bia. Nếu 
ăn theo cách như thế này thì tôi nói 
thẳng là ăn cũng như không.

Trong cà chua có một chất kết hợp 
cùng với protein và bị bao quanh bởi 
xen-lu-lô nên rất khó lọt ra ngoài. 
Vì thế phải làm nóng lên, khi nóng 
đến mức độ nhất định nó mới lọt ra 
được. Tôi mách các bạn, cà chua xào 
trứng gà là đáng tiền nhất. Ngoài ra 
còn có canh cà chua hoặc canh cà 

chua trứng gà cũng rất tốt. Mong 
mọi người chú ý, cà chua ăn sống 
không chống được ung thư.

Tỏi
Tỏi là vua chống ung thư. Tôi vừa 
nói tỏi ăn như thế nào, có người nói 
ngay tỏi phải ăn nóng. Sao cái gì bạn 
cũng muốn ăn nóng? Tôi xin thưa 
với các bạn: tỏi đun nóng lên thì tác 
dụng bằng không! Người Sơn Đông, 
người Đông Bắc rất thích ăn tỏi, cứ 
bóc từng nhánh mà ăn, còn nói tỏi 
không bị ung thư, nhưng chẳng mấy 
hôm họ bị ung thư trước.

Vậy ăn tỏi thế nào? Xin thưa quý vị, 
trước hết phải thái nhánh tỏi thành 
từng lát mỏng, để ngoài không khí 
khoảng 15 phút, lúc đó tỏi sẽ sản 
sinh ra một loại chất gọi là allimin, 
khi đó tỏi mới có tác dụng. Bản 
thân tỏi không chống được ung thư, 
Allimin trong tỏi mới chống được 
ung thư, hơn nữa là vua chống ung 
thư.

Rất nhiều người không ăn tỏi bởi vì 
tỏi có mùi. nếu sợ tỏi có mùi thì ăn 
một quả sơn trà, nhai nắm lạc rang, 
hoặc nhấm nháp chút lá chè là hết 
mùi ngay. Xay nhỏ hoặc băm nhỏ tỏi 
cho vào dấm thì cũng sẽ có hiệu quả 
rất tốt.

Mộc nhĩ đen
Bây giờ cứ đến Tết, người chết vì 
nhồi máu cơ tim ngày càng nhiều, 
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càng ngày càng có nhiều người chết 
trẻ, thậm chí ở cả tuổi 30! Vì sao 
chứng này gia tăng mạnh vào dịp 
tết? Có hai nguyên nhân, một là máu 
đặc và cơ thể tụ nhiều chất béo. Một 
nguyên nhân khác là Tết ăn nhiều 
thực phẩm thân thiết với những 
chứng bệnh này.

Nhồi máu cơ tim tuy không có cách 
gì chữa được nhưng hoàn toàn có 
thể phòng chống. Có bác sĩ khuyên 
uống Aspirin, vì sao? Vì Aspirin có 
thể khiến máu không đông đặc lại, 
không bị nhồi máu cơ tim. Nhưng 
hậu quả là gì? Hậu quả là chảy máu 
ở đuôi mắt. Bây giờ rất nhiều người 
bị chảy máu ở đuôi mắt. Tôi khuyên 
mọi người đừng uống Aspirin nữa. 
Vậy uống gì thay thế? Ăn mộc nhĩ 
đen.

Ăn mộc nhĩ đen có hai tác dụng, 
trong đó có một tác dụng là khiến 
máu không bị đông đặc lại. Tác 

dụng này của mộc nhĩ đen là do một 
chuyên gia bệnh tim của Mỹ phát 
hiện, ông đã đoạt giải Nobel. Sau khi 
ông công bố ra, tất cả người Châu 
Âu người có tiền và có địa vị đều 
ăn mộc nhĩ đen, chứ không uống 
Aspirin nữa.

Người thế nào là người có thể chất 
ngưng tụ máu? Xin trả lời là người 
thấp lùn và to béo, đặc biệt là những 
phụ nữ ở thời kỳ tiền mãn kinh; 
người thuộc nhóm máu A; người có 
cổ càng ngắn thì càng dễ mắc bệnh 
tụ máu. Để phòng chống chứng nhồi 
máu cơ tim, thứ nhất là Tết không 
nên ăn đồ biển nhiều, thứ hai nên 
uống một chút trà ngon, có tác dụng 
hoạt huyết giải tồn ứ đọng, thứ ba 
không được tức giận, hễ tức giận 
là máu sẽ ngưng tụ lại. Uống rượu 
trắng cũng dễ đặc máu, muốn uống 
rượu thì nên uống vang đỏ và lượng 
không quá 100 ml/ngày.
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Chắc chắn đây là tin vui cho 
những ai đang mang trong 
mình triệu chứng nguy hiểm 
trên. Tuy nhiên, bạn sẽ phải 

vô cùng ngạc nhiên vì công dụng 
của chúng còn vượt xa những gì bạn 
tưởng tượng.

Mỡ “lấn chiếm” đường đi của máu.

Loại nước uống thần kỳ này có tác 
dụng điều trị và ngăn ngừa các triệu 
chứng mệt mỏi, nhiễm trùng, cảm 

lạnh.  Ngoài ra, chức năng gan sẽ 
được cải thiện, ngăn chặn sự phát 
triển của gốc tự do chỉ với 3 loại 
nguyên liệu duy nhất.

Được biết, tỏi giàu allicin, đây là 
thành phần làm nên điều kỳ diệu của 
hỗn hợp này, do đó,  chúng có tác 
dụng giảm mỡ máu, cholesterol xấu, 
hỗ trợ chức năng gan…

Gừng chứa tinh dầu giúp cải thiện hệ 
miễn dịch, tăng sức đề kháng của cơ 

Khoa Học

1 củ gừng
2 lít nước

4 củ tỏi lớn

1 trái chanh

THEO HEALTH AND HOME REMEDIES

thông tắc 
động mạch:
làm sạch mỡ 
trong máu 
với chỉ một 
loại thức 
uống này
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thể. Còn chanh giúp trung hòa mùi 
vị của tỏi và gừng, giúp bạn dễ dàng 
thưởng thức loại nước uống này.

Bạn hãy yên tâm khi sử dụng hỗn 
hợp này vì tỏi, gừng và chanh khi kết 
hợp với nhau hoàn toàn không gây ra 
bất kỳ tác dụng phụ nào cho cơ thể. 
Ngược lại, chúng còn có vô số các lợi 
ích kể trên.

nguyên Liệu:
• 4 củ tỏi lớn

• 1 trái chanh

• 1 củ gừng

• 2 lít nước

Chuẩn Bị nguyên Liệu:
Chanh gọt vỏ, gừng, tỏi rửa sạch cho 
vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, nếu 
không có dụng cụ chuyên dụng bạn 
hãy dùng dao bằm nhuyễn.

Pha Chế:
Hỗn hợp vừa xay xong đổ vào nồi rồi 
thêm 2 lít nước đã chuẩn bị sẵn, bắc 
lên bếp nấu sôi, khuấy đều khoảng 10 
phút rồi hãy tắt bếp, để nguội.

Dùng rây lọc hỗn hợp lấy nước cho 
vào chai thủy tinh.

CáCh uống:
Mỗi ngày, nên uống 200ml  trước 
bữa ăn khoảng 2 tiếng, tốt nhất, nên 
áp dụng vào buổi sáng khi dạ dày 
còn đói.

Việc tiêu thụ vào buổi sáng sẽ kích 
thích toàn bộ hệ tiêu hóa hoạt động, 
quá trình đào thải chất độc cũng diễn 
ra tốt hơn.

Lưu Ý:
• Nhớ lắc kỹ chai trước khi sử dụng.

• Bảo quản trong tủ lạnh khi chưa 
sử dụng hết.

• Uống hết hỗn hợp, dừng 6 ngày 
rồi tiếp tục thực hiện thêm 1 liệu 
trình.

Nếu cơ thể đang gặp các vấn đề nêu 
trên hoặc đơn giản bạn muốn tăng 
cường sức khỏe, hãy thực hiện theo 
hướng dẫn và sử dụng mỗi ngày.

Đặc biệt, công thức này rất tốt cho 
người cao tuổi, giúp khôi phục năng 
lượng, tinh thần và trẻ hóa cơ thể.
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Lú c còn trẻ, tôi rất thích môn học Y 
khoa và luôn ngưỡng mộ những 

khám phá của khoa học. Tôi tìm tòi 
học hỏi trên cơ thể con người và 
đôi khi tôi cũng tự  đặ t câu hỏi: “Ai 
là Đấ ng đã tạ o ra vũ trụ đẹ p đẽ này 
và nhất là con người, mộ t sinh vật 
thượng đẳng và thật là huyền diệu, 
như thế này?” Mơ ước lớn nhất của 
tôi là được lập lại lời thề Hippocrate 
trong ngày tốt nghiệp trước hội đồng 
giám khảo trường đại học Y khoa 
Sài gòn, và được ôm cây đàn Guitar 
trình diễn cho bạn bè nghe. 

Tới năm thứ 5 khi đang chuẩn bị 
luận án Tiến sĩ Y khoa thì tôi kết 
hôn với Kim Yến - người mà tôi thấy 
có đời sống tin kính Chúa hết lòng 
và được sinh trưởng trong một gia 
đình Cơ-đốc giáo gương mẫu. Th ỉnh 

thoảng, tôi có suy nghĩ đến Th ượ ng 
Đế, đến Chúa Giê-xu, nhưng vì bậ n 
rộ n với cuộc sống, vừa có đứa con 
gái đầu lòng, vừa bận rộn với sách 
vỡ, đồng thời phải chuẩn bị cho luận 
án y khoa, nên tôi không hề nghĩ đến 
hoặc muốn tìm hiểu thêm về Chúa. 
Từ đó, những câu hỏi về Th ượng Đế, 
hay những câu cầu nguyện, lời Kinh 
Th ánh v.v.. hầu như không làm tôi 
bận tâm gì mấy.

Khi ra trường với cấp bậc Trung úy 
của chiến đoàn 225, được nhận lệnh 
hành quân trên lãnh thổ Cao Miên, 
tôi thấy mình hăng hái và đầy nhiệt 
huyết. Sau khi tới thăm và chào từ 
giã ba mẹ vợ, cùng vợ con để ngày 
mai hành quân, mẹ vợ tôi có nói 
rằng: “Ngày mai,19-6-1971, là ngày 
Quân lực, nguy hiểm lắm, má sẽ cầu 

ĐIỀ U GÌ  KHIẾ N
TÔI TIN CHÚ A
BÁC SĨ LƯU THANH PHI

ĐỨC TIN
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nguyện xin Chúa che chở gìn giữ 
con!”

Đêm hôm đó,19-6-1971, khi tất cả 
các sĩ quan đang tụ họp trong căn 
hầm chánh để ăn mừng, thì tôi lại 
thấy như có một sức mạnh vô hình 
giữ tôi lại trong trại của tôi, với trang 
bị vũ khí cẩn trọng, mặc áo giáp 
chống đạn, đội nón sắt và nạp đạn 
vào khẩu súng lục Colt 45 rồi để 
ngay bên cạnh. Tuy nhiên, tôi bỗng 
nhiên cảm thấy bất an, và lần đầu 
tiên tôi đã khẽ cầu xin Thượng Đế 
hãy gìn giữ tôi! Khoảng gần về sáng, 
một tiếng nổ kinh hoàng ngay gần 
tôi, khiến tôi bị thương nơi mông 
bên phải và tôi nghe lính bảo vệ la 
lớn: “Bác sĩ ơi, chạy ra nhảy vào hầm 
trú ẩn!” Khi tôi chạy ra khỏi lều thì 
đối diện ngay trước mặt tôi là một 
người du kích với trái lựu đạn trong 
tay trong tư thế sẵn sàng ném vào 
tôi. Ngay lập tức, tôi lấy khẩu súng 
Colt ra chỉa thắng vào anh và bóp cò 
2 lần nhưng không nổ. Tức khắc, tôi 
nghe 1 tiếng nổ thật lớn và rồi tôi bất 
tỉnh.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi biết mình nằm 
trong tổng y viện Cộng Hòa và được 
biết đa số các sĩ quan trong hầm lớn 
đã tử nạn và thương tích nặng nề, 
riêng tôi với các vết sẹo lớn nhưng 
không bị tật nguyền. Tôi nằm trăn 
trở mãi với câu hỏi: Nhờ Ai mà tôi 
được sống sót? Phải chăng Thượng 
Đế là có thật? Từ kinh nghiệm này, 
tôi mới thấy mình thật nhỏ bé và 

thật bất toàn.

Sau biến cố 1975, gia đình chúng 
tôi đã được may mắn định cư tại 
Montréal, Canada. Tôi bắt đầu tập 
tành học hỏi lời Chúa trong Kinh 
Thánh, đi thờ phượng Chúa, và dần 
dần tôi cảm nhận được thật rõ ràng 
sự hiện diện của Chúa trong đời 
sống của chính tôi và gia đình tôi. 
Vào năm 1984, tôi quyết định tiếp 
nhận Chúa và được nhận thánh lễ 
Báp-têm do mục sư Daniel Wolf cử 
hành. Trải qua những khó khăn thử 
thách trong cuộc sống, tôi luôn kinh 
nghiệm Chúa lúc nào cũng ở bên 
cạnh để nâng đỡ, an ủi, dẫn dắt và 
bảo vệ gia đình tôi. Thật, càng làm 
việc trong ngành y khoa, tôi càng 
thấy rõ sự nhiệm mầu của Chúa. Tôi 
chỉ biết hết lòng kính sợ, tôn thờ và 
lấy lời Chúa dạy trong sách 1Cô-
rinh-tô 10:31 làm nền tảng cho đời 
sống đức tin và lòng biết ơn Chúa 
của mình, “Vậy, anh em hoặc ăn, 
hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, 
hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức 
Chúa Trời.”

Giờ đây, tôi chỉ biết luôn tạ ơn Chúa 
trong mọi sự và cầu xin Chúa cho tôi 
mỗi ngày nhận biết Ngài càng hơn, 
yêu Chúa nhiều hơn và kinh nghiệm 
những phước hạnh trong mối tương 
giao với Chúa nhiều hơn hầu qua 
đó tôi có thể làm chứng nhân chia 
sẻ tình yêu Chúa cho những người 
chung quanh.
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Bạn thân mến, tất cả chúng ta 
đều đang sống nhưng sống 
như thế nào, đó mới là điều 

quan trọng. Bước vào một bệnh 
viện, chúng ta thấy hằng trăm người 
đang sống, nhưng sống với bệnh 
tật trên giường bệnh, chắc không ai 
trong chúng ta muốn sống như vậy. 
Chúng ta ai cũng muốn sống vui, 
sống mạnh, sống với một đời sống 
đầy ý nghĩa. Nhưng làm thế nào để 
sống một cuộc sống có ý nghĩa? Đức 

Chúa Giê-xu phán: Ta đã đến hầu 
cho chiên được sống và được sống 
sung mãn.

Chúa Cứu Th ế dùng hình ảnh đàn 
chiên với người chăn để mô tả mối 
quan hệ giữa Chúa với chúng ta. 
Chúa phán: Ta là người chăn hiền 
lành, người chăn hiền lành vì chiên 
mình phó sự sống mình. Chăn chiên 
là một hình ảnh không quen thuộc 
mấy với người Việt chúng ta nhưng 
là một hình ảnh rất quen thuộc tại 

Mục sư Nguyễn Thỉ

BÌNH THƯỜNG,
BẤT THƯỜNG,

HAY PHI THƯỜNG

ĐỨC TIN
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vùng Trung Đông. Nhưng dù không 
quen thuộc với hình ảnh nầy, con 
chiên và người chăn cho thấy một 
tương quan vô cùng đẹp đẽ. Chúng 
ta là con người nhưng được ví sánh 
như con chiên mà Chúa là người 
chăn cho thấy hình ảnh dẫn dắt và 
chăm sóc của Chúa. Và Chúa hứa 
rằng: Ta đã đến hầu cho chiên được 
sống và được sống sung mãn.

Thưa quý vị, để đời sống có ý nghĩa, 
điều đầu tiên chúng ta phải là chiên 
của Chúa. Chúa Giê-xu đã đến chịu 
chết để chuộc tội cho toàn thể nhân 
loại nhưng chỉ những ai đặt lòng tin 
nơi Chúa, sự chết của Chúa mới có 
giá trị. Giả sử có một cửa hàng tặng 
quà miễn phí cho khác hàng, ai đến 
đều được quà, nếu chúng ta không 
đến, dĩ nhiên chúng ta sẽ không 
được quà. Không được quà không 
phải vì người ta không cho nhưng vì 
chúng ta không đến nhận. Sự cứu rỗi 
của Chúa Giê-xu là món quà vô giá, 
ai cũng có thể nhận được, nhưng 
nếu chúng ta khước từ, dĩ nhiên 
chúng ta sẽ không kinh nghiệm 
được sự cứu rỗi đó. Chúa Giê-xu 
phán: Ta đã đến hầu cho chiên được 
sống và được sống sung mãn. Sự 
sống sung mãn Chúa hứa chỉ dành 
cho những ai bằng lòng sống trong 
sự chăn dắt của Chúa. Chống đối 
hay khước từ ân sủng của Chúa, 
chúng ta sẽ không thể nào tận hưởng 
ân phúc của Ngài.

Có người nói rằng đời sống nầy 

có thể chia làm ba loại: sống bình 
thường, sống bất thường và sống 
phi thường. Mỗi chúng ta ai cũng 
đều đang sống bình thường. Sống 
với những sinh hoạt bình thường 
hằng ngày: ăn uống, làm việc, học 
hành, nghỉ ngơi, giải trí, v.v... Sống 
như vậy là bình thường nhưng thật 
ra cũng hơi bất thường một tí vì 
hai lý do. Lý do thứ nhất là chẳng lẽ 
cuộc đời mình chỉ có vậy thôi sao, 
nghĩa là chẳng lẽ chỉ có ăn ngày ba 
bữa, rồi lo đi làm kiếm tiền hoặc lo 
học hành rồi nghỉ ngơi, giải trí để 
rồi mỗi tuần trở lại với chu kỳ đó 
sao? Đời sống cần phải có mục đích 
hay một ý nghĩa nào đó. Lý do thứ 
hai sống bình thường không phải là 
bình thường bởi vì con người chúng 
ta không phải chỉ có phần thân xác 
hay tình cảm hay trí tuệ mà thôi, 
chúng ta còn có phần tâm linh, phần 
cốt lõi của con người. Cốt lõi đó có 
sống, con người mới sống thật, nếu 
không, đời sống không thật sự có ý 
nghĩa. Thánh Kinh gọi đó là những 
người đang chết về tâm linh. Chết 
không có nghĩa là không có nhưng 
có đó mà không sinh hoạt, không 
có sự sống. Có những người có bàn 
tay hay bàn chân bị liệt hay con mắt 
bị chết, tất cả có đó nhưng không 
cử động, không đi hay không thấy 
được.

Con người chúng ta có phần linh 
hồn nhưng nếu không được nối 
kết với Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng 
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chúng ta, chúng ta là những con 
người chết. Vì vậy nếu sống bình 
thường mà không có sự sống tâm 
linh thì đó chưa phải là bình thường 
mà là những con người chết.

Có những người không sống bình 
thường nhưng lại sống bất thường. 
Không ai muốn sống bất thường hay 
không bình thường nhưng nhiều 
người trong chúng ta đang sống 
như vậy mà không biết. Bất thường 
hay không bình thường là vì không 
sống đúng với mục đích được tạo 
dựng. Bạn đang nghe radio, chiếc 
radio Bạn đang nghe đã được chế 
tạo để nghe các đài phát thanh khác 
nhau. Bây giờ giả sử chúng ta dùng 
chiếc radio đó để kê bàn ghế cho cao 
lên hoặc để làm ghế ngồi cho em 
bé chẳng hạn thì đó là một chuyện 
bất thường vì chiếc máy thu thanh 
không được sử dụng đúng với mục 
đích nó được làm ra. Chúng ta có xe 
để đi, nhà để ở, áo quần để mặc, bây 
giờ giả sử chúng ta lấy áo quần để 
lau nhà, lấy nhà làm khi chưa đồ và 
tối chúng ta vào xe để ngủ, thì đó là 
những việc bất thường vì áo quần, 
nhà cửa, xe cộ đã không được sử 
dụng đúng với mục đích được tạo 
dựng. Đời sống của chúng ta nếu 
không được sử dụng đúng với mục 
đích tạo dựng, chúng ta sẽ sống một 
đời rất bất thường.

Con người do Thiên Chúa tạo dựng 
đẻ sống làm vinh danh Ngài nhưng 
chúng ta đã sử dụng đời sống nầy 

như thế nào? Nhiều người đã buông 
mình vào bao nhiêu thứ sa đọa và 
nghĩ rằng làm như vậy mới là biết 
đời, mới tận hưởng đời sống. Nhưng 
sự thật là gì, tất cả đều biết, đó là 
những đau đớn, ê chề, nhưng dư 
vị cay đắng sau những lúc buông 
mình đó. Từ đó người ta đi tìm 
những cảm giác mạnh hơn để lấp 
đầy những khoảng trống trong tâm 
hồn qua rượu chè, cờ bạc, sắc dục, 
ma túy. Có người đi đến chỗ tù tội 
hoặc có vấn đề với pháp luật. Có thể 
chúng ta không đến nỗi sa đọa như 
vậy nhưng chúng ta có thể sống mà 
không cần đến ai, không để ý đến 
ai, sẵn sàng chà đạp lên người khác 
để sống, chúng ta sống theo bất cứ 
điều gì thôi thúc trong người. Vua 
Sa-lô-môn của Do-thái ngày xưa, nổi 
tiếng là một vị vua khôn ngoan, ông 
cũng đã từng sống buông thả như 
vậy, nhưng đến cuối cuộc đời, ông 
đã đưa ra lời khuyên sau: Hỡi kẻ trẻ 
kia, hãy vui mừng trong tuổi thanh 
xuân, hãy đem lòng hớn hở trong 
khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối 
lòng mình muốn và điều mắt mình 
ưa thích nhưng phải biết rằng vì mọi 
việc đó, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi 
đến mà đoán xét. Con người chúng 
ta được Thiên Chúa ban cho ý chí tự 
do và vì có ý chí tự do, chúng ta phải 
chịu trách nhiệm về những hành 
động của mình.

Sau khi bảo những người trẻ cứ sống 
buông thả đi nhưng cũng phải nhớ 
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rằng mình phải chịu trách nhiệm 
trước mặt Thiên Chúa, vua Sa-lô-
môn đã đưa ra lời khuyên sau: Trong 
buổi còn thanh xuân, hãy tưởng 
nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi, trước 
khi những ngày gian nan chưa đến, 
trước khi những năm tới mà ngươi 
nói rằng, ta không lấy làm vui lòng.

Bạn thân mến, để sống bình thường, 
dù là trẻ hay già, chúng ta cần tưởng 
nhớ, cần nghĩ đến Đấng Tạo Hóa, 
Đấng đã tạo dựng chúng ta và sống 
đúng với mục đích mà mình đã được 
tạo dựng, đó là tôn thờ Thiên Chúa 
và sống mang lợi ích cho tha nhân 
trên trần gian nầy.

Đời sống thứ ba tôi muốn nói là đời 
sống phi thường. Phi thường không 
phải là sống như siêu nhân nhưng 
phi thường chỉ có nghĩa là vượt lên 
trên những thấp thỏi, tầm thường 
của cuộc đời. Bạn có trông thấy 
những cánh bướm đẹp đẽ, nhởn nhơ 
trước gió không? Đó là đời sống phi 
thường, khác hẳn với những con 
sâu xù xì, xấu xí, ghê sợ bò dưới đất. 
Từ con sâu đến con bướm phải qua 
sự biến thái, một huyền nhiệm của 
đời sống ta chỉ có thể kinh nghiệm 
chứ không thể giải thích. Đó cũng 
là huyền nhiệm của sự tái sinh hay 
sinh lại mà người nào đặt lòng tin 
nơi Chúa Giê-xu sẽ kinh nghiệm. 
Chúa Giê-xu phán: “Ta đã đến hầu 
cho chiên được sống và sống sung 
mãn”. Đời sống sung mãn chỉ có khi 
sự sống của chúng ta liên kết với sự 

sống của Chúa. Lời Chúa dạy: Ai 
liên kết với Chúa Cứu Thế, người đó 
là một tạo vật mới, những gì cũ qua 
đi, tất cả đều trở nên mới.

Bạn đang sống nhưng sống như 
thế nào? Sống một đời vui vẻ, thỏa 
lòng hay đang kéo lê những tháng 
ngày trên đất? Tôi mời Bạn đến với 
Chúa Giê-xu để kinh nghiệm một 
đời sống mới, một đời sống sung 
mãn, dồi dào, có ý nghĩa trong Ngài. 
Cuộc sống hiện tại của chúng ta có 
thể không thay đổi, nhưng trong 
tâm hồn, Bạn sẽ kinh nghiệm một 
cuộc sống mới, vượt lên trên những 
thấp thỏi, tầm thường của cuộc sống 
thường nhật và Bạn có thể nói rằng 
tôi đang sống một cuộc đời sung 
mãn.
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Codoleezza Rice là cựu Bộ trưởng 
Ngoại Giao của nước Mỹ 
dưới thời Tổng Th ống Geogre 

W.Bush. Bà được xem là người phụ 
nữ người Mỹ gốc Phi đầu tiên nắm 
giữ cương vị này, từng được bầu 
chọn là người phụ nữ có ảnh hưởng 
nhất trên thế giới, không những 
thế bà còn được ví như là vũ khí bí 
mật của Tổng Th ống Bush. Bà được 
nhiều người ngưỡng mộ và biết đến 
với địa vị và tầm ảnh hưởng của 
mình, nhưng ít ai biết rằng, trước 
khi trở thành một người phụ nữ 
quyền lực, bà Rice đã từng bị kỳ 
thị, từng là nạn nhân của nạn phân 
biệt chủng tộc, từng bị nhiều người 
khinh thường và tẩy chay.

Câu hỏi đặt ra là: Điều gì đã đưa 
một cô bé bình thường, thậm chí là 
cô bé da màu bị kỳ thị và phân biệt 
đối xử, trở thành một người phụ 
nữ quyền lực và có ảnh hưởng trên 

thế giới. Phải chăng chính là đức tin 
mạnh mẽ mà bà được thừa hưởng từ 
gia đình tin kính của mình và mối 
tương giao mật thiết mà bà có với 
Chúa – điều đã làm nên con người 
và tính cách của bà.

Gia đình – nền tảng đức tin

Ngay từ thời thơ ấu, bà Rice được 
thừa hưởng một nền tảng đức tin 
vô cùng vững chắc từ gia đình, bà 
là con duy nhất của Mục sư John 
Wesley Rice. Cha của bà là mục sư 
tại Nhà thờ Trưởng Lão Westminster 
và mẹ là giáo viên dạy các môn khoa 
học, âm nhạc, và thuật hùng biện.

Th ành phố miền Nam Birmingham, 
nơi bà và gia đình từng sinh sống, 
được biết đến với thái độ phân biệt 
chủng tộc không khoan nhượng của 
cư dân da trắng, không phải là môi 
trường tốt cho một cô bé da màu 
như Rice, bà Rice thuật lại, “Tôi đã 

CỰU NGOẠI TRƯỞNG MỸ

CONDOLEEZZA RICE
SƯU TẦM

ĐỨC TIN
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mất nhiều ngày không thể đến lớp 
vì những lời đe dọa đặt bom”. Trước 
nạn phân biệt sắc tộc khắc nghiệt 
diễn ra lúc bấy giờ, bố mẹ bà đã đổ 
hết tâm huyết vào cô con gái duy 
nhất của mình, và nỗ lực hết sức để 
giúp bà tránh khỏi những sự kì thị, 
để con gái của họ luôn tự tin khi 
bước ra xã hội và quan trọng hơn 
hết, là để bà có một nền tảng đức tin 
vững chắc trong Chúa.

“Cha mẹ tôi đã yêu tôi với tình yêu 
vô điều kiện và thực sự là không có 
bất kỳ điều gì có thể thay thế được”. 
“Bởi vì cha mẹ tôi – và thực sự là 
ông bà tôi và cộng đồng xung quanh 
tôi- chính là những lý do khiến tôi 
trở thành tôi như hôm nay”. “Điều 
mà cả cha mẹ tôi đều đã có và điều 
đó hiện có ở trong tôi, chính là một 
đức tin sâu sắc và trung thành nơi 
Đức Chúa Trời”. Đó là những lời 
tâm sự của bà Rice khi được hỏi về 
gia đình của mình. Gia đình của bà 
đã tác động rất lớn không chỉ đối 
với đức tin của bà Rice mà còn cả sự 
nghiệp chính trị của bà những năm 
tiếp đó.

Biến cố

Sinh ra trong một gia đình Cơ đốc, 
bà Rice đã tin nhận Chúa ngay từ 
khi còn rất nhỏ, nhưng trong cuộc 
đời của mình, bà đã trải qua không ít 
những thử thách và biến cố – những 
điều đã định hình đức tin của bà.

Năm 8 tuổi, hai người bạn của bà 

đã bị giết trong một vụ đánh bom 
nhắm đến Hội Thánh Baptist đường 
số 16. Năm 15 tuổi, mẹ bà được chẩn 
đoán là mắc ung thư vú. Bà cùng bố 
của mình đã dốc lòng cầu nguyện, 
rằng mẹ của bà có thể sống để nhìn 
bà lớn lên, mẹ của bà đã có thể sống 
thêm được 15 năm tiếp đó trước 
khi qua đời vì căn bệnh ung thư bộc 
phát.

Hai năm sau khi mẹ bà qua đời, bà 
bắt đầu đối diện với những ngã rẽ 
liên quan đến niềm tin của mình. 
“Tôi biết rằng khi mẹ qua đời, tôi 
không thể nào có thể vượt qua sự 
mất mát đó bằng trí tuệ hay thậm 
chí, bằng sức mạnh của những lời 
biện minh.” Bà Rice nói, “thay vào 
đó, tôi đặt lòng tin vào Lời Chúa, và 
đến gần hơn với Ngài. Chỉ có đức 
tin trong Ngài mới có thể trở thành 
chiếc cầu nối giữa nỗi đau mà tôi 
cảm nhận và điều tôi cần để đối mặt 
với nỗi đau đó.”

Dù trải qua những thử thách và mất 
mát ngay từ rất sớm, bà Rice vẫn 
luôn tin rằng Chúa vẫn đang tể trị 
trên mọi việc, rằng Ngài có một kế 
hoạch đặc biệt cho cuộc đời của bà.

Đức  tin, thử thách kế tiếp và những 
điều thay đổi cuộc đời

Những năm tiếp đó, bà liên tiếp 
gặt hái được thành công trong sự 
nghiệp. Đôi lúc những điều đó lại 
khiến bà bận rộn và đi xa khỏi Chúa. 
Nhưng Ngài đã luôn có cách để kéo 
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bà lại, bà nói rằng, Chúa đã cho bà 
những cơ hội để nhìn lại đức tin của 
chính mình.

Trong những giai đoạn kế tiếp, bà 
được đặt để trong rất nhiều vị trí 
quan trọng trong trường đại học 
cũng như trong nội cát chính phủ. 
Áp lực công việc và những thách 
thức mới luôn tồn tại, nhưng qua đó, 
bà có cơ hội để kinh nghiệm được 
“sự bình an vượt quá mọi sự hiểu 
biết” – là sự bình an không đến từ 
hoàn cảnh, nhưng đến từ sự an ủi và 
bảo vệ của Chúa Giê-xu, dẫu là trong 
bão tố.

Năm 2000, không lâu sau khi bà tiếp 
nhận vị trí Cố vấn An Ninh Quốc 
Gia, bố bà qua đời, một năm sau đó, 
cả nước Mỹ rúng động sau cuộc tấn 
công khủng bố ngày 11/9, vụ việc 
ảnh hưởng không nhỏ đến bà Rice 
cũng như toàn thể nước Mỹ. Những 
biến cố đó cả khiến bà rút ra 3 điều 
khiến cuộc đời của bà thay đổi:

1. “Điều thứ nhất, tôi học được rằng, thử 
thách là một đặc ân,” bà nói “Chỉ qua sự tranh 
chiến chúng ta mới nhận được mức độ phục 
hồi của chính mình và mới hiểu được rằng sau 
những tổn thương sâu sắc nhất, chúng ta vẫn 
có thể sống xót.”

2. “Lẽ thật thứ hai tôi nhận ra đó chính là: nếu 
chúng ta không đánh bại thử thách, chúng sẽ 
quật ngã chúng ta. Đức tin của chúng ta hoàn 
toàn có thể chiến thắng sự khó khăn, thử 
thách một khi chúng ta từ bỏ đi những mong 

đợi và kế hoạch theo ý riêng”.

3. “Điều thứ ba mà tôi rút ra được chính là đặc 
ân của thử thách: Bạn hoàn toàn có thể tìm 
thấy sự bình an và sự thỏa lòng ngay trong 
những thời điểm khó khăn nhất, ngay cả khi 
tấm lòng bạn dường như tan vỡ. Khi quyền 
năng của Chúa được trọn vẹn trong sự yếu 
đuối của chúng ta, Đức Thánh Linh sẽ hành 
động. Dù chúng ta yếu đuối, khốn khổ, bị bắt 
bớ, ngã lòng và đầy thương tổn, Ngài vẫn 
luôn mạnh mẽ”.

Trong giới chính trị đầy biến động, 
sự trông cậy và niềm tin vững chắc 
của bà Rice đã khiến bà đứng vững 
qua thử thách, đứng vững trước 
những sự ghen ghét trong chính 
trường, sự chỉ trích để rồi trở thành 
người phụ nữ tạo nên lịch sử.

Còn bạn thì sao? Phải chăng bạn 
cũng đang trải qua những thử thách 
và biến cố trong cuộc sống? Nếu như 
vậy, thì bạn đã tìm ra câu trả lời cho 
những thử thách đó hay chưa? Chúa 
Giê-xu chính là câu trả lời tuyệt vời 
và chính xác nhất để giúp bạn có thể 
tiếp tục hành trình cuộc sống của 
mình trong sự bình an và đắc thắng 
bất chấp mọi nghịch cảnh. Hãy nhớ 
là dù bạn là ai, đang trải qua những 
điều gì, Chúa hoàn toàn có thể sử 
dụng cuộc đời của bạn và khiến nó 
trở nên phi thường với điều kiện là 
bạn phó thác cuộc đời của bạn vào 
tay Ngài, và giữ vững niềm tin. Lựa 
chọn nằm ở bạn.



HY VỌNG   SỐ-3 HÈ 2016 31

Ông Mario Botta là một kiến trúc sư chuyên xây dựng các đại giáo 
đường Cơ Ðốc trên thế giới. Ông sinh năm 1943 tại Ticino, Thụy Sĩ 
(Switzerland), nổi tiếng về kiến trúc các nhà thờ, viện bảo tàng, các 

cơ sở thương mại với những nét chủ yếu là sử dụng ánh sáng và đá quý. Ông 
Botta được liệt vào một trong các nhà kiến trúc đại giáo đường hàng đầu 
trên thế giới. Nhà thờ ông kiến trúc, rất đơn giản, không theo truyền thống, 
khác hẳn dáng vẻ và biểu tượng của các nhà thờ xưa nay. Ông Botta trở về 
với những động cơ kiến trúc cơ bản là ánh sáng, địa điểm, vật liệu, và hình 
thể. Tất cả được sử dụng để xây nên một tòa nhà như đáp ứng sở thích của 
một Đấng Cao Cả, nhưng lại phù hợp với phong cảnh đặc biệt. 

Ông Botta bắt đầu nghề xây dựng từ năm 20 tuổi. Năm 1979, ông hoàn 
thành một thư viện dưới đất cho tu viện Capuchin ở Lugano. Trong vòng 
10 năm, ông Botta hoàn tất bốn công trình: Một đại giáo đường tại Pháp, 
một nguyện đường Do Thái, sửa lại một nhà thờ ở thế kỷ 17, và vẽ kiểu 
nhiều nhà thờ khác. Ngoài việc kiến trúc, ông Mario Botta còn giảng dạy tại 
châu Âu, Á, và Mỹ. Năm 1996, ông Botta thành lập Học Viện Kiến Trúc tại 
Mendrisio, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn về kiến trúc của 
tác giả Judith Dupré để viết cuốn Nhà Thờ (Churches), ông Dupré hỏi ông 
Botta: Ông có tìm thấy Chúa chưa? Ông Mario Botta đã trả lời: Tôi chưa tìm 
được Chúa, tôi vẫn còn đang cố công tìm.

Cha mẹ thường thúc giục con cái đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật. Một thanh 
niên chăm chỉ đi nhà thờ được coi là ngoan đạo. Nhưng một kiến trúc sư 
xây nhà thờ bậc nhất thế giới lại thành thật nói rằng: Chưa tìm thấy Chúa! 
Ðiều này cho thấy nhà thờ chưa chắc là nơi người ta có thể gặp Chúa. Vì 
nhiều người vẫn đi nhà thờ, phục vụ trong nhà thờ, hay xây nhà thờ như 
ông Mario Botta, nhưng không biết mình đã gặp Chúa chưa. 

Nếu chưa gặp Chúa, thì dù chúng ta có đến đại giáo đường nổi danh đến 
đâu, nhà thờ đó cũng chỉ là một công trình kiến trúc mà thôi. Xin thưa, nơi 
gặp Chúa chính là tâm hồn của mỗi chúng ta.

ÔNG CÓ TÌM THẤY
CHÚA CHƯA?

ĐỨC TIN



Đa số người trên đời tìm hạnh phúc 
không đúng chỗ, chính vì thế mà 
kết quả là buồn bã, chán nản và 
bất mãn. Khi có người đặt câu hỏi: 
“Hạnh phúc tìm được ở đâu?” Câu 
trả lời là: “Không phải trong lạc thú. 
Vì Lord Byron đã sống một đời đầy 
khoái lạc, nhưng đã viết Dòi bọ, 
ung thư và nỗi buồn là của riêng 
tôi.”

Hạnh phúc cũng không tìm thấy 
trong tiền bạc. Nhà triệu phú Jay 
Gould người Mỹ rất giàu có, nhưng 
khi gần chết đã nói: “Tôi cho rằng 
tôi đây là người khổ nhất trên đời.” 

Hạnh phúc cũng không tìm được 
trong địa vị và danh vọng. Lord 
Beaconsfield vừa có địa vị cao vừa 
danh vọng lớn đã viết: “Tuổi thanh 
xuân là một sự lầm lẫn, thời trưởng 
thành là một cuộc tranh đấu giành 
giật và tuổi già là một hối tiếc.” 

Hạnh phúc cũng không tìm thấy 

trong vinh quang của binh nghiệp. 
Alexandre đại đế thống trị cả thế 
giới đương thời, nhưng khi hoàn 
thành công việc xâm lăng lịch sử 
ấy, ông ta ngồi trong lều trại mà 
khóc vì nói rằng: “Chẳng còn thế 
giới nào khác nữa cho ta chinh 
phục.”

Như thế phải hỏi rằng: “Đâu là 
nguồn của chân hạnh phúc?” 
Chúng ta kinh nghiệm được hạnh 
phúc thật khi nào quay hướng 
từ chỗ theo đuổi thỏa mãn ích 
kỷ trong lạc thú của đời này về 
Thượng Đế và sự thánh thiện của 
Ngài. Hạnh phúc tìm được khi ta 
biết rằng tội ác của mình đã được 
tha thứ nhờ lòng tin đặt vào Chúa 
Giê-xu và đem hết cuộc đời vâng 
phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó 
chính là cách tìm ra hạnh phúc thật 
và lâu bền.

Bạn đã tìm được hạnh phúc chưa?

Hạnh Phúc Tìm Ở Đâu?
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Một cảnh sát Pháp có biệt tài 
bắt cướp với hai khẩu súng 
và hai con chó. Ông phá 

được một băng cướp nhưng kẻ cầm 
đầu lợi hại đã trốn thoát. Vợ ông là 
một tín đồ trung thành, nhưng ông 
thì vô tín.

Mỗi khi thấy vợ cầu nguyện cho 
mình, ông nói: “Tôi đã bảo là hai 
khẩu súng và hai con chó là thần hộ 
mạng của tôi, bà không cần phải cầu 
xin ai cả, tự tôi bảo vệ được tôi kia 
mà!”. Đêm nọ, bà đọc Th i Th iên 91 
rồi cầu nguyện.

Đến 12 giờ khuya ông về, bắt gặp 
Kinh Th ánh còn để trên bàn, ông 
lại chế giễu. Sáng hôm sau, họ kinh 
ngạc thấy cửa sổ mở toang, Kinh 
Th ánh biến mất và trên bàn để 
lại một thanh gươm… Chưa biết 
chuyện thế nào, ông bị gọi nhập ngũ 

vì Pháp tuyên chiến với nước Anh. 

Sau trận đánh đầu tiên, ông bị 
thương. Một ngư dân mang ông về 

săn sóc đến khi bình phục. Khi ông 

hoithanh.com

QUYỀN LỰC CỦA THÁNH KINH 

“Vì lời của Đức Chúa Trời là 
lời sống động và linh nghiệm, 
sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên 
thấu đến nỗi phân chia hồn 
với linh, khớp với tủy, phán 
đoán các tư tưởng và ý định 
trong lòng. Chẳng loài thọ 
tạo nào có thể che giấu được 
trước mặt Chúa, nhưng tất 
cả đều trần trụi và phơi bày 
trước mắt Đấng mà chúng ta 
phải khai trình.” (Hê-bơ-rơ 
4:12-13)
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cảm ơn, ngư dân ấy trả lời: “Hãy 
dùng những lời ấy để cảm ơn vợ 
ông”. Người lính ngạc nhiên: “Tôi 
không hiểu ông muốn nói gì!”.

Ngư dân nói: “Tôi chính là tên cướp 
suýt bị ông bắt. Lúc ấy tôi tìm giết 
ông. Tôi đã vào được phòng khách 
lúc vợ ông nhốt gà sau nhà. Khi đang 
núp để chờ ông về, tôi nghe vợ ông 
đọc Kinh Thánh. Những lời ấy tôi 
chưa nghe bao giờ, nhưng đã làm tôi 
phải suy nghĩ. Rồi bà cầu nguyện, 
không phải để Chúa cho ông bắt 
được tôi, nhưng xin Ngài làm cho tôi 

hoán cải. Lời bà tỏ ra thương mến 
tôi vô hạn, dầu bà chưa biết tôi thế 
nào. Tôi còn nghe ông rất tự hào về 
hai khẩu súng và hai con chó. Tôi có 
cơ hội giết ông, nhưng Lời Chúa đã 
thay đổi lòng tôi, Ngài nhậm lời cầu 
nguyện của vợ ông. Hôm sau ông đã 
thấy thanh gươm trên bàn chứ?… 
Hãy dành lời cám ơn cho bà ấy”.

Quá cảm động, người cảnh sát vô tín 
trước đây đã ôm chầm lấy người dân 
chài, tức tên cướp, cả hai cảm động, 
nước mắt họ hòa với lời tạ ơn Đức 
Chúa Trời.

THIÊN CHÚA HẰNG HỮU

Tổng Thống George Washington: “Không thể có một chính 
phủ đúng, khi chính phủ đó phủ nhận Thượng Đế và Kinh 
thánh.”
Tổng Thống Abraham Lincoln: “Kinh Thánh là quà tặng quý 
nhất mà Thượng Đế đã ban cho nhân loại.”
Tổng Thống Dwight Eisenhower: “Văn minh của chúng ta 
được xây dựng trên nền tảng Kinh Thánh.”
Tỗng Thống Andrew Jackson: “Kinh Thánh phải là nền tảng 
cho thể chế của chúng ta.”



CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN ỦNG HỘ ĐẶC SAN HY VỌNG 
Hội Thánh Baptist Sachse TX, Hội Thánh Tin Lành Tình Thương, Hội Thánh Tin Lành Mennonite 

Winnipeg, Hội Thánh Tin Lành Windsor, Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Toronto, Hội Thánh Tin Lành 
Cộng Đồng Ottawa, Hội Thánh Tin Lành Montreal, Dr. Huỳnh thị Tuyết Trinh, Chị Nguyễn thị Kim 
Thủy, Ô.Bà Mục sư Huỳnh Tấn Tài, Chị Nguyễn thị Mỹ Duyên, Chị Nguyễn thị Xuân Phương, Chị Lê 
thị Ngọc Quí, Anh Nguyễn Thanh Tùng, Ô.Bà Nguyễn văn Dễ, Ô.Bà Bác sĩ Lưu Thanh Phi, Tiệm Mỹ 

Phẩm Angel, Siêu Thị 88 Supermarket.  Chân thành cám ơn Quý Tác giả đã đóng góp bài vở và Quý 
Thân chủ quảng cáo đã ủng hộ Đặc San Hy Vọng.

Muốn nhận Đặc San HY VỌNG
hoặc cần Quảng Cáo, xin liên lạc:

Montreal, QC: (514) 662-5866
Ottawa, ON: (613) 851-7893
Toronto, ON: (905) 814-6849
Vaughan, ON: (416) 833-9904
Guelph, ON: (519) 760-1657
Windsor, ON: (226) 946-8491
Winnipeg, MB: (204) 947-3409
Calgary, AB: (403) 280-4403
Vancouver, BC: (604) 653-6848
Sachse, TX: (972) 900-3322

CHỦ NHIỆM
Mục sư Nguyễn Thanh Bình

THIẾT KẾ
Trịnh Hữu Nghĩa

ĐẶC SAN HY VỌNG 
phát hành mỗi năm 4 lần để biếu tặng

Quý đồng hương

lienlachyvong@yahoo.com

Beef Noodles, Salads, Eggrolls,
Fried Rice, Grilled Shrimp, Chiken Wings, Etc...

12 Yogurt Flavors, 40 Toppings,
Fresh Fruit Smoothies, Coffee, Thai Tea



Lễ Cha
Chúa Nhật ngày 19/6/16, lúc 10:30AM

2412 3rd Street
Sachse, Texas 75048

T 972.900.3322

KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG ĐẾN THAM DỰ
HỘI THÁNH BÁP TÍT VIỆT NAM SACHSE


