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Ưu tư sầu não suốt canh dài,

Chán chường mệt mỏi trong danh vọng,
HY VỌNG đến tôi như ánh mai.
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"Hỡi những ai mệt mỏi 
và gánh nặng, hãy đến 

với Ta, Ta sẽ cho các 
ngươi được an nghỉ."  

– Ma-thi-ơ 11:28
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Tin tức

Ngày 1 tháng Bảy vừa 
qua, Đại Học Cộng Đồng 
Foothill, Hoa Kỳ, chính thức 

có một viện trưởng người Mỹ 
gốc Việt, bà Nguyễn Thị Thúy.

Luật sư Nguyễn Thị Thúy đã 
vượt qua ba ứng viên khác để 
trở thành viện trưởng người 
Mỹ gốc Việt đầu tiên tại một 
trường đại học ở California nói 
riêng và trên toàn nước Mỹ nói 
chung.

Từ năm 3 tuổi, cô bé Nguyễn 
Thị Thúy cùng gia đình vượt 
biên và đến Mỹ năm 1978. Năm 
14 tuổi, cô là học sinh xuất sắc 
của trung học Castlemont của 
thành phố Oakland. Tốt nghiệp 
thủ khoa từ Castlemont High, 

Nguyễn Thị Thúy vào đại học 
Yale chuyên ngành triết học, 
tiếp đến văn bằng Luật tại 
UCLA Đại Học California ở Los 
Angeles.

Thoạt đầu, luật sư Thúy mong 
ước muốn trở thành bác sĩ, 
nhưng khi  dấn thân vào những 
sinh hoạt cộng đồng bà chợt 
nhận ra ngành Luật có lẽ thích 
hợp với cá tính của mình hơn.

Trong những năm đầu làm việc 
trong ngành luật sư, bà giữ 
nhiều vai trò, một trong những 
vai trò đặc biệt là làm luật sư 
chính gọi là General Counsel 
của một số cơ quan trong Đại 
Học Cộng Đồng. Và chức vụ 
mới đây là luật sư chính Interim 

LS. Nguyễn Thị Thúy
Viện trưởng gốc 
Việt đầu tiên tại đại 
học Hoa Kỳ

SƯU TẦM
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General Counsel của hệ thống 
Đại Học Cộng Đồng tiểu bang 
California ở Sacramento. 

Trong thời gian đó, luật sư 
Nguyễn Thị Thúy đã tiếp xúc 
và làm việc với 6 trường luật ở 
California, trở thành người sáng 
lập và chủ tịch California L.A.W 
Pathway, một tổ chức vô vụ lợi. 

Điểm đáng cgus ý là năm 2000, 
luật sư Nguyễn Thị Thúy từng 
là đồng tác giả quyển sách Anh 
ngữ “25 Vietnamese Americans 
in 25 Years”, “25 Chân Dung Mỹ 
Gốc Việt Trong 25 Năm”. Đây 
có thể được coi là một trong 
những quyển sách đầu tiên nói 
về sự thành công của người 
Việt ở Hoa Kỳ.

Luật sư Thúy nói tiếng Việt rất 
trôi chảy không thua tiếng Anh 

là ngôn ngữ cô học cũng như 
giao tiếp hàng ngày.

Mặc dầu đến Mỹ lúc 3 tuổi 
nhưng được bố mẹ tôi thấy rất 
quan trọng cho tôi nói tiếng 
Việt, bố mẹ cho đi học trường 
Giáo lý Việt ngữ. Hơn thế nữa, 
cô thích xem phim bộ Tàu với 
Đài Loan dịch ra tiếng Việt, 
thích nghe nhạc Việt. Đó là lý 
do tại sao cô có thể nói tiếng 
Việt rất thông thạo.

Tại Hoa Kỳ, thống kê mới 
nhất của Hội Đồng Giáo Dục 
Mỹ Châu cho thấy con số 
viện trưởng gốc Á tại các đại 
học 2 năm hoặc 4 năm chỉ 
vào khoảng 1,5% mà thôi, bà 
Nguyễn Thị Thúy là khuôn mặt 
phụ nữ Mỹ gốc Việt trong số 
hiếm hoi đó.

Vì chính Chúa nắn nên tâm can con,
Dệt thành con trong lòng mẹ con.
Con cảm tạ Chúa vì con được dựng 
nên một cách đáng sợ và lạ ”

“

– Thi-thiên 139:13-14
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Đến Nhật Bản từ năm 
1968, đến nay ông 
Nguyễn Ngọc Phúc đã 

trở thành một doanh nhân 
thành đạt nhờ chế tạo thành 
công máy hỗ trợ hô hấp, 
cứu sống hàng triệu trẻ em 
sinh thiếu tháng trên thế 
giới.

Năm 1984, ông Phúc thành 
lập Công ty sản xuất thiết bị 
y tế Metran (thành phố Kawaguchi, 
tỉnh Saitama, Nhật Bản) chuyên sản 
xuất máy hỗ trợ hô hấp. Trải qua hơn 
20 năm phát triển, máy thở cao tần 
số do công ty ông Phúc chế tạo được 
xử dụng trong hơn 90% phòng điều 
trị dành cho trẻ sơ sinh tại Nhật, cứu 
được tính mạng của nhiều trẻ sinh 
non hoặc thiếu cân. Máy này cũng 
đang được xử dụng tại 25 quốc gia 
và vùng lãnh thổ khác.

Công ty của ông tuy chỉ có 38 nhân 
viên, song đã cung cấp hàng triệu 
chiếc máy hỗ trợ hô hấp ra thị 
trường. Mỗi máy hô hấp nhân tạo có 
gắn ống thở, màn ảnh ghi số và tình 
trạng hô hấp của bệnh nhân. Máy hô 
hấp nhân tạo của công ty chế tạo rất 
đặc biệt, được đánh giá cao về chỉ số 
an toàn.

Ông Phúc sinh tại Huế và đến Nhật 
năm 1968. Lúc đó, Việt Nam còn bị 
chia cắt bởi chiến tranh, ông từ miền 
Nam đi du học Nhật Bản. Mục tiêu 
của ông là học xong sẽ quay về làm 
ăn ở Việt Nam. Khi vào đại học, ông 
chọn ngành hóa. Nhờ cha mẹ làm ăn 
khấm khá, ông Phúc được chu cấp 
đầy đủ, nên bước đầu việc du học 

có cuộc sống thoải mái. Thế nhưng 
không bao lâu, công việc làm ăn của 
cha mẹ ông thất bại, ông chủ động 
nói với cha mẹ không phải gửi tiền 
cho mình nữa và tự đi làm những 
công việc ngoài giờ để kiếm sống. 
Ông trải qua đủ các công việc làm 
thêm ở quán cà phê, bán bánh kẹo, 
công nhân xây dựng, tiệm hớt tóc...

Chuyện nghiên cứu, chế tạo máy 
hô hấp nhân tạo đến với ông khá 
tình cờ. Thời đó, các bệnh viện Nhật 
Bản dùng các máy hô hấp nhận tạo 
do nước ngoài sản xuất. Ông Phúc 
đọc rất nhiều bài viết nước ngoài 
liên quan đến máy hô hấp nhân tạo. 
Trong đó, ông phát hiện một bài viết 
đề ra phương pháp mới trái ngược 
với những quan niệm trước trong 
ngành y. Ông quyết tâm chế tạo máy 
hô hấp này và nhờ khoa y của một 
trường đại học tại Nhật giúp đỡ để 
thực  hành. Ông học hỏi mọi điều từ 
cơ cấu hô hấp cho đến nhu cầu chữa 
trị của bệnh viện.

Khi được hỏi về bí quyết thành công, 
ông Phúc cho rằng cần phải cố làm 
một việc thật tốt, có ý chí mạnh mẽ, 
sự khiêm tốn, theo đuổi đến cùng 
con đường mình đã chọn.

DOANH NHÂN GỐC VIỆT CỨU HÀNG TRIỆU TRẺ SINH THIẾU THÁNG
SƯU TẦM
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Thành phố đăng cai Olympic 
2016 - Rio ở Brazil là địa điểm 
nổi tiếng thế giới với nhiều 

điều thú vị. Th eo truyền thuyết, 
những nhà thám hiểm Bồ Đào Nha 
đã tìm ra thành phố Rio ngày nay 
vào tháng 1/15/02. Khi đó, những 
nhà thám hiểm đặt tên cho vùng đất 
này là “Rio De Janeiro” (River of 
January - dòng sông của tháng 1) và 
cái tên này được biết đến ngày nay.

Trong tiếng Bồ Đào Nha, thành phố 
Rio De Janeiro còn được biết đến 
với tên gọi là “Cidade Maravilhosa” 
- (Marvellous City - có nghĩa là 
“Th ành phố kỳ diệu”).

Người dân địa phương gọi thành 
phố Rio là “Carioca”. Có nhiều 
nguồn gốc xung quanh tên gọi này. 

Một số người cho rằng, tên gọi này 
xuất phát từ “Karri ola” - ngôi nhà 
của người da trắng. Một số khác 
lại cho rằng “Carioca” xuất phát từ 
“Acari” - có thể là tên của một loại cá 
hoặc theo tiếng châu Âu có nghĩa là 
một loại áo giáp.

Th ành phố Rio là “thiên đường” 
dành cho những họa sĩ và những 
người đam mê graffi  ti. Tại đây, các 
nghệ sĩ thoải mái sáng tác các bức 
tranh tường đầy màu sắc, tạo nên 
điểm nhấn ấn tượng cho đường phố 
Rio.

Th ành phố Rio của Brazil là nơi 
diễn ra trận bóng đá nhiều khán giả 
nhất trong lịch sử. Cụ thể, trong trận 
chung kết của World Cup 1950 giữa 
Uruguay và Brazil, 173.850 khán giả 

VĂN HÓA

SƯU TẦM

Rio

THÀNH PHỐ ĐĂNG CAI OLYMPIC 2016



VĂN HÓA

tới sân vận động Maracana để theo 
dõi trận đấu trên. Trong trận đấu đó, 
Brazil thua Uruguay với tỷ số 1-2.

Rio là nơi diễn ra buổi hòa nhạc lớn 
nhất thế giới. Th eo ước tính, Rod 
Stewart đã tổ chức buổi hòa nhạc với 
sự tham gia của 3,5 triệu khán giả tới 
theo dõi ở bãi biển Copacabana năm 
1994.

Năm 1711, sau khi phát hiện trữ 
lượng vàng cực lớn ở Rio, Pháp đã 
tìm cách đánh chiếm và đòi tiền 
chuộc với những người đứng đầu 
thành phố (chủ yếu là người Bồ Đào 
Nha). Mức phí được đưa ra để chuộc 
là: 612.000 đồng cruzado vàng và 
100 hòm đường mía. Để giữ lại lãnh 

thổ, những người đứng đầu thành 
phố Rio đã phải trả số tiền chuộc kể 
trên.

Th ành phố Rio cũng là nơi tổ chức 
lễ hội Carnaval lớn nhất hành tinh. 
Diễn ra trong 5 ngày, lễ hội Carnaval 
gồm có khoảng 587 bữa tiệc, với sự 
tham gia của khoảng 4,9 triệu người 
và cung cấp khoảng 570 triệu Euro 
cho nền kinh tế Brazil.

Từ năm 1815 - 1822, Rio từng là thủ 
đô của Bồ Đào Nha.

Một số người nhầm lẫn thành phố 
Rio là thủ đô của Brazil. Trên thực 
tế, thành phố Brasilia mới là thủ đô 
của đất nước Brazil.
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1                   USA 46 37 38 121

2                   GBR 27 23 17 67

3                   CHN 26 18 26 70

4                   RUS 19 18 19 56

5                   GER 17 10 15 42

20                 CAN 4 3 15 22

48                 VIE 1 1 0 2

VÀNG BẠC ĐỒNG TỔNG 
CỘNG
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Một hiểm họa lớn cho xã hội 
ngày nay, chúng ta đang đối 
đầu với một kỷ nghệ đã được 

thương mại hóa ngày càng quy mô 
rộng lớn: Tệ nạn cờ bạc. 

Ngành kinh doanh này đã dùng đủ 
mọi thủ đoạn tinh vi để khai thác 
lòng tham và bản tính dễ sa ngã của 
con người. Th oạt đầu, người ta đến 
sòng bài chỉ để giải trí, thư giản, 
hoặc tìm chút may mắn như nhiều 
người thường nghĩ. Sau vài lần được 
may mắn, nhiều người bắt đầu ham 
thích trò chơi nguy hiểm này, rồi 
từ từ trở thành con nghiện cờ bạc, 
không thể bỏ. Nếu có một người bị 
một chứng bệnh nặng, được bác sĩ 
cho biết rằng với liều thuốc mới này, 
bệnh nhân chỉ có hy vọng 50% lành 
bệnh, và 50% còn lại có thể bị hôn 
mê hoặc chết, chắc chắn bệnh nhân 
ấy không dám thử liều thuốc mới đó. 
Nhưng với một người nghiện cờ bạc 

thì dù biết chắc mình chỉ có 1% may 
mắn, người ấy vẫn lao vào như một 
con thiêu thân, không hề nghĩ đến 
những hậu quả sẽ gặp. 

1. Tỷ lệ đánh bạc

Tại Hoa Kỳ, chỉ có hai tiểu bang 
không cho phép mở sòng bài hợp 
pháp là Hawaii và Utah. Các cuộc 
điều tra cho biết có 33% người dân 
không đánh bạc, 46% ham mê môn 
này, 21% còn lại thì đánh bạc dưới 
nhiều hình thức khác. Như vậy tổng 
số con bạc là 67%. Trong số này có 
10% trở thành tâm bệnh hết phương 
cứu chữa. Vài tiểu bang cho rằng 
nhờ tiền thuế thu được từ các sòng 
bài mà ngân sách tiểu bang phát 
triển mạnh. Năm 2006, chính quyền 
thu được 91 tỷ Mỹ kim. Ngoài ra, các 
con bạc tại Hoa Kỳ đã gửi ra nước 
ngoài 6 tỷ nữa vì thua bạc chơi trên 
mạng lưới điện toán. Có 5 hạng cờ 

VĂN HÓA

DNSG.online

Cờ Bạc
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bạc: 

a) Loại thương mại (36% tính theo số thuế 
thu được); 

b) Tại các vùng của người da đỏ (26%); 

c) Các tổ chức xổ số (26%); 

d) Chơi bài trên mạng điện toán (bất hợp 
pháp - 6%); 

e) Cá độ (các môn thể thao - 4%). 

Theo thống kê năm 2007, đã có 54,5 triệu 
người viếng thăm các sòng bài tại Hoa Kỳ. 

2. Tác hại của nạn cờ bạc

a) Trên cá nhân. Bệnh ghiền cờ bạc 
cũng khó chữa như bệnh ghiền ma 
túy. Khi đã mắc vào bệnh này thì sự 
nghiệp tiêu tan. (Có ai đánh bạc mà 
nên giàu có đâu!) Có người vì buồn 
phiền về một việc gì đó rồi sinh ra 
cờ bạc. Nhưng sự buồn phiền càng 
tăng khi thua bạc nên sinh ra nãn 
chí; nãn chí thì hết hy vọng; hết hy 
vọng thì cuộc đời xuống dốc. Tục 
ngữ Việt Nam có câu: “Cờ bạc là bác 
thằng bần!” Làm thằng bần thì có kể 
gì đến danh dự. Không danh dự thì 
sống làm gì nữa. Thế là từ một người 
có nhiều hoài bão tốt đẹp với đời, 
nay phải sống dưới đáy của xã hội 
và ý nghĩ tự sát bắt đầu thấp thoáng 
trong đầu óc. 

b) Trên gia đình. Hạnh phúc không 
còn tồn tại trong gia đình nếu vợ 
hoặc chồng ham mê cờ bạc. Dưới 
mái ấm gia đình đó không còn 

những bữa cơm ngon, không còn 
tiếng cười đùa, con cái bỏ học để 
theo băng đảng hoặc trở nên ù lì, 
chống đối, hay tệ hơn nữa là phải 
sống tha phương trong vòng kiểm 
soát của một tú bà - Thật đáng 
thương thay! 

c) Trên xã hội. Tội phạm gia tăng. 
Nạn cờ bạc liên hệ mật thiết với tỷ 
lệ tội phạm của xã hội. Khi thua hết 
tiền bạc, thậm chí nhà cửa vào sòng 
bài, các con bạc bắt đầu vay mượn 
từ các công ty cho vay với tiền lời rất 
cao. Đến khi không còn đủ sức trả 
nợ nữa, các con bạc nghĩ bằng mọi 
cách phải có tiền trả nợ nên dần dần 
bước vào con đường tội lỗi như gạt 
gẫm, trộm cướp, và nguy hiểm hơn 
nữa là họ có thể giết người chỉ vì vài 
đồng tiền. Đạo đức suy đồi. Chính 
quyền đánh thuế rất cao trên các 
nguồn thu nhập từ bài bạc, xổ số... 
Họ lập luận rằng phần lớn khoản 
tiền thuế ấy được dùng vào việc mở 
mang giáo dục, xây dựng trường 
học. Lý luận đạo đức giả này có tin 
được không? Xin đừng đem sự trong 
sáng của trẻ thơ để biện minh cho 
hành vi phi đạo đức của mình. Có 
hy vọng nào để trở thành một công 
dân tốt không nếu các em lớn lên 
trong một xã hội đồi trụy, và hằng 
ngày phải chứng kiến những hậu 
quả tiêu cực của nạn bài bạc? Nền 
kinh tế quốc gia xuống cấp. Giáo sư 
Earl L. Grinols đã tính rằng muốn 
thu 1 đồng tiền thuế từ các sòng bài 
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VĂN HÓA

thì phải chi ra 3 đồng cho tòa án, 
cho cơ quan cứu trợ xã hội, và cho 
các chi phí hạ tầng cơ sở vì nạn trộm 
cắp, bạo hành, du đảng gia tăng.

Trong số các tay ghiền cờ bạc, thành 
phần nghèo và ít học chiếm đa số 
vì họ bỏ ra phần lớn thu nhập của 
mình vào sòng bài, còn các thành 
phần cao hơn thì chỉ bỏ ra một phần 
nhỏ lợi tức mà thôi. Vậy nếu một xã 
hội có nhiều người bài bạc thì khả 
năng đóng thuế chung của xã hội sẽ 
suy giảm. Những tiểu bang nào có 
nguồn thu nhập chính nhờ vào tiền 
thuế dựa trên kỷ nghệ bài bạc sẽ gặp 
nguy hiểm. Vì tiền thuế từ các tay 
chơi, mà tương lai của họ ngày càng 
lụn bại. Chỉ có thiểu số chủ sòng bài 
là giàu thêm, nhưng xã hội không 
trông mong gì ở các công dân giàu 
có này. Bởi họ chỉ biết tiền là trên 
hết; họ bất cần đạo đức, dùng bất cứ 
mánh khóe bất lương để moi sạch 
túi tiền của con bạc; họ còn dùng 
tiền để mua chuộc giới cầm quyền, 
chui luồn vào quốc hội để hữu hóa 
các vị dân cử. Nếu cờ bạc là một 
ngành làm ăn tốt thì phải có nhiều 
người giàu có nhờ thắng bạc chứ. 
Trái lại chỉ có chủ sòng bài mới giàu 
càng thêm giàu, còn các con bạc thì 
nếu không nghèo nàn, gia đình tan 
nát, thì cũng lọt vào vòng tù tội. Hoa 
Kỳ được khai sinh trên nền tảng đạo 
đức Thánh Kinh: trung thực, liêm 
chính, tử tế, can đảm, tự chế, kỷ luật, 
và trách nhiệm. Nhưng tất cả những 

đức tính ấy chẳng nghĩa lý gì đối với 
nạn cờ bạc vì lòng tham và thói xấu 
của con người. Cách đây 16 năm, 
ông John Warren Kindt đã cảnh báo 
trước Quốc Hội Hoa Kỳ rằng nạn 
cờ bạc sẽ làm băng hoại xã hội và hạ 
thấp phẩm giá của chính quyền Hoa 
Kỳ. Nhưng các vị dân cử lưỡng viện 
dường như chẳng để ý gì đến lời 
cảnh báo chân thành của ông Kindt. 
Có phải họ sợ đi theo con đường đạo 
đức thì sẽ bị mất phiếu? Hoặc người 
dân chỉ thích bỏ phiếu cho những 
người có những lập luận êm tai ru 
ngủ nhưng lại là người thiếu can 
đảm, không trung thực, và vô trách 
nhiệm?

Trong Thánh Kinh, Sứ đồ Phao-lô 
đã cảnh báo và nhắc nhở rằng: “Vì 
lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, một 
số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự 
chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối” (ITi-mô-
thê 6:10). Những tác hại của tệ nạn 
cờ bạc phát sinh từ lòng tham của 
con người đã ảnh hưởng xấu trên 
cá nhân, gia đình và xã hội thật to 
lớn. Tránh xa cờ bạc và sống thỏa 
lòng với những gì mình đang có là 
nguyên tắc và phương châm cho mỗi 
đời sống của chúng ta hôm nay. “Vì 
khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo, thì 
lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được” 
(ITi-mô-thê 6:7).



HY VỌNG   SỐ-4 THU 2016 11

Kéo dài tuổi thọ là việc thường 
“nói dễ hơn làm”. Duy trì lối 
sống lành mạnh giống như 

chăm sóc một chiếc xe hơi. Nó có 
thể bền hoặc nhanh hỏng phụ thuộc 
vào cách bạn chăm sóc nó.

Dưới đây là 5 cách để kéo dài cuộc 
sống của bạn ngay từ ngày hôm nay:

1. Áp dụng chế độ ăn lành mạnh

Lượng muối và đường cao trong chế 
độ ăn uống là không tốt. Vậy bạn 
phải làm thế nào để có thể kéo dài 
tuổi thọ với chế độ ăn uống của bạn? 
Bí quyết là tiêu thụ muối và đường 
trong chừng mực.

Tổ chức Y tế Khuyến cáo:

- Nên tiêu thụ nhiều trái cây, rau, các loại đậu, 
các loại hạt và ngũ cốc
- Giảm lượng muối, đường và chất béo

2. Có lối sống vì cộng đồng

Xây dựng lối sống vì cộng đồng cũng 
là một cách quan trọng để bạn có thể 
kéo dài tuổi thọ. Th eo Mayo Clinic, 
một trang web chính phủ, chúng ta 
sẽ thấy một số lợi ích quan trọng của 
việc có tình bạn:

- Giảm căng thẳng
- Giúp bạn đối phó với chấn thương
- Khuyến khích bạn thay đổi hoặc tránh 
những thói quen của lối sống không lành 
mạnh, như uống rượu quá mức hoặc không 
tập thể dục

3. Luyện tập thể dục đều đặn

Viện Y tế quốc gia (NIH) khuyên 
mỗi người nên dành ít nhất 2,5 giờ 
để tập thể dục mỗi tuần với cường 
độ vừa phải để tăng tuổi thọ thêm 
4,5 năm.

ĐỜI SỐNG

BẠN KHÔNG THỂ BẤT TỬ
NHƯNG CÓ THỂ SỐNG THỌ VỚI
5 LỜI KHUYÊN ĐƠN GIẢN NÀY

NTD



4. Ngủ đủ

Các ông chủ muốn bạn làm thêm 
giờ, bạn cần chơi với con nhiều hơn 
trước khi chúng mệt mỏi và đi ngủ, 
bạn cần hoàn thành nhiều việc khác 
trước khi đi ngủ…Tất cả những lý 
do này đều thực tế. Vậy bạn phải làm 
thế nào để sống thọ với lịch trình 
bận rộn này. Bạn hãy ngồi xuống và 
sử dụng kỹ năng quản lý thời gian 
để kiếm được số tiền cần thiết và có 
giấc ngủ cần thiết nhằm có sức khỏe 
tốt.

Dưới đây là một số lợi ích của việc ngủ đủ 
giấc:

- Giấc ngủ giữ cho tim của bạn luôn khỏe 
mạnh
- Có thể ngăn ngừa ung thư
- Giảm căng thẳng
- Giảm viêm

- Có thể giúp bạn giảm cân
- Giảm nguy cơ bị trầm cảm
- Giúp cơ thể sửa chữa bất kỳ tổn thương nào

5. Tiêu thụ nước trong cơ thể

Cơ thể chúng ta 75% là nước. Hầu 
hết chúng ta không biết cách đáp 
ứng lượng nước cần thiết để duy trì 
sức khỏe. Dưới đây là một số lợi ích 
của việc tiêu thụ đủ lượng nước:

- Có thể ngăn ngừa ung thư ruột kết
- Xả các độc tố
- Hỗ trợ giảm cân
- Giữ ẩm các khớp xương

“Sức khỏe là của cải”. Nếu bạn là một 
người khỏe mạnh, bạn sẽ không phải 
chi rất nhiều tiền cho các hóa đơn 
của bệnh viện. Bạn sẽ được sử dụng 
số tiền đó để tận hưởng cuộc sống 
lâu dài và tốt đẹp.

ĐỜI SỐNG

Người có sức khỏe, có hy vọng; và người có hy vọng, có tất cả mọi thứ. 
He who has health, has hope; and he who has hope, has everything.
Thomas Carlyle

Người ta không coi trọng sức khỏe cho tới khi đau yếu.
Health is not valued till sickness comes
Thomas Fuller

Tài sản đầu tiên là sức khỏe
The first wealth is health
Ralph Waldo Emerson
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trích từ chinanews.com

MỖI KHI BẠN CẢM THẤY TUYỆT 
VỌNG, HÃY NHÌN CHÚ DÊ HAI 
CHÂN TẬP ĐI NÀY.

Năm 2015, một trang trại lâm 
nghiệp ở quận XinpingYi đã chào 
đón chú dê con khuyết tật hai chân 
sau. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng 
con dê không thể đi lại, nó sẽ chết 
dần chết mòn vì không hòa nhập 
được với đàn. Th ế nhưng chỉ 1 tuần 
sau khi chào đời, con dê mạnh mẽ 
này đã đứng dậy tập bước đi trên 
hai chân trước của nó. Khối lượng 
cơ thể bị dồn hết về phía trước gây 
không ít khó khăn và cả đau đớn cho 
con dê.

Con dê không hề bỏ cuộc, nó chăm 
chỉ tập luyện và giờ đây nó đã có thể 
theo đàn đi kiếm ăn ở quanh các 
sườn núi. Dị tật bẩm sinh này của 
con dê được cho là hậu quả của một 
cuộc chiến khi mẹ nó đang mang 

thai nó.

Cuộc sống này không hoàn toàn 
là màu hồng như chúng ta thường 
nghĩ. Có những số phận cực kỳ bất 
hạnh không chỉ con người mà cả 
các loài động vật. Th ế nhưng cũng 
không phải chỉ con người mới biết 
vượt lên trên nghịch cảnh, làm chủ 
cuộc sống mà động vật cũng có một 
ý chí kiên cường khiến chúng ta phải 
ngưỡng mộ.

Hình ảnh một con dê bị khuyết tật 
hai chân sau ở tỉnh Vân Nam, Trung 
Quốc cố gắng bước đi bằng hai chân 
trước đã thực sự chạm tới trái tim 
của nhiều người. Sinh ra chỉ với đôi 
chân trước, con dê này tưởng chừng 
đã không sống nổi và hòa nhập được 
với đàn dê, thế nhưng sức mạnh ý 
chí và nghị lực vượt lên nghịch cảnh 
của nó khiến tất cả chúng ta phải 
cảm phục.

KHÔNG

ĐỜI SỐNG

BỎ CUỘC 
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Thời điểm sẽ đến cho chúng ta 
để lấy hơi thở cuối cùng và qua 
đời này rồi vào đời kế tiếp. Qua 

nhiều năm, lịch sử đã ghi lại những 
“lời nổi tiếng cuối cùng của những 
nhân vật có tên tuổi khác nhau”

Tôi không bao giờ cảm thấy tốt hơn 
(Douglas Fairbanks, Sr., nam diễn viên điện 
ảnh)

Tôi sắp sửa - hay đang đi đến - cái chết; 
sự diễn tả nào cũng đúng cả. (Dominique 
Bouhours, nhà ngôn ngữ người Pháp)

Đừng để cho nó kết thúc giống như 
vầy. Hãy nói với họ rằng tôi đã nói điều 
gì đó. (Pancho Villa, nhà cách mạng người 
Mê-hi-cô)

Tất cả những tài sản của tôi đều cho 

một phút chốc của thời gian! (Elizabeth I, 
Hoàng Hậu của nước Anh)

Mọi người đều phải chết, nhưng tôi 
luôn tin có một trường hợp ngoại lệ mà 
được làm trong trường hợp của tôi. Bây 
giờ thì thế nào? (William Saroyan, Giải 
Thưởng Pulitzer - tác giả được giải/nhà soạn 
kịch)

Ôi, linh hồn xấu số của tôi, người trở 
thành cái gì rồi? Người sẽ đi tới đâu? 
(Hồng y giáo chủ, Mazarin)

Bấy lâu nay, tôi đã nghĩ rằng không 
có Thượng Đế, hay Địa Ngục. Bây giờ 
tôi biết và cảm thấy rằng có cả hai, và 
tôi được giải cứu khỏi sự diệt vong bởi 
sự phán xét công bình của Đấng Toàn 
Năng. (Ông Thomas Scott, Bộ trưởng tài 

NHỮNG LỜI NỔI TIẾNg

CHUYỂN NGỮ: NGÔ NGỌC DI

ĐỜI SỐNG

CuCuC ốuốu iốiố CùCùC nùnù gngn



HY VỌNG   SỐ-4 THU 2016 15

chánh nước Anh)

Tôi chết một cách khó khăn, nhưng 
tôi không sợ để đi đến đó. (George 
Washington, Tổng Thống của Hợp Chủng 
Quốc Hoa Kỳ)

Tôi vẫn còn ở trong vùng đất của sự 
chết; Tôi sẽ sớm vào vùng đất của sự 
sống. (John Newton, người buôn bán nô lệ 
đã trở thành mục sư và nhà viết nhạc thánh)

Những lời này đã được biểu lộ bởi 
những người nam và người nữ đang 
đứng gần trên ngưỡng cửa của sự 
vĩnh viễn. Vài người thì được chuẩn 
bị. Họ đã hòa thuận lại với Thượng 
Đế. Nhưng những người khác thì 
hoàn toàn mất cảnh giác. Họ chưa 
sẵn sàng để đi. Những giây phút cuối 
cùng của họ được phá hủy với sự 
không chắc chắn - dù khiếp kinh và 
sợ hãi.

Kinh Thánh nói rằng, “Theo như đã 
định cho loài người phải chết một lần, 
rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Mỗi 
người trong chúng ta đều đã phạm 
tội - chúng ta tất cả đều thiếu mất sự 
công bình và tiêu chuẩn thánh thiện 
của Thượng Đế. Tội lỗi đó cuối cùng 
dẫn đến sự chết và địa ngục - sự chia 
rẽ đời đời khỏi Thượng Đế. Bằng 
lòng tốt và sự nhân từ của Ngài, 
Thượng Đế đã lập nên một cách cho 
chúng ta để được hàn gắn lại với 
chính Ngài. Giăng 3:16 nói điều đó với 
chúng ta, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế 
gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu 

cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được 
sự sống đời đời.”

Chúa Giê-xu đã thế chỗ của chúng 
ta. Ngài đã chết trên thập tự giá để 
thay cho hình phạt của tội lỗi chúng 
ta. Trong Giăng 11:25-26, Ngài đã hứa 
rằng, “Ta là sự sống lại và sự sống. Người 
nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn 
ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết. 
Con tin điều đó không?”

Khi Ngài bị treo trên thập tự giá, 
Chúa Giê-xu đã kêu lớn rằng, “Đức 
Chúa Jêsus kêu lớn lên rằng: “Lạy Cha, Con 
xin giao linh hồn lại trong tay Cha!” (Lu-ca 
23:46). Ngài đã làm nó xảy ra cho 
chúng ta có thể làm giống như vậy. 
Khi thời điểm đến, những lời cuối 
cùng của chúng ta có thể là những 
lời về hy vọng và niềm tin, đức tin. 
Chúng ta có thể nhìn về phía trước 
của quê hương tương lai của chúng 
ta trên thiên đàng, nơi mà chúng ta 
sẽ kinh nghiệm một niềm vui vững 
chắc và sự bình an vững bền mà sẽ 
kéo dài vô tận.

Thay vì khiếp kinh và sợ hãi, cái 
chết trở thành con đường qua đi của 
chúng ta để tới một thế giới vinh 
hiển mới. Kinh Thánh nói với chúng 
ta rằng, “Nhưng, như điều đã chép: “Những 
gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa 
nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho 
những người yêu mến Ngài.” (1 Cô-rinh-tô 
2:9).

ĐỜI SỐNG
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Hàng nghìn vũ khí hạt nhân bị 
“lão hóa” và trở nên mất an 
toàn đang đặt ra mối đe dọa 

nghiêm trọng đối với toàn nhân loại. 
Số vũ khí hạt nhân này không đáp 
ứng tiêu chuẩn an toàn hiện đại và 
không vượt qua cuộc kiểm tra của 
Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc 
gia (NNSA).

Những cơn “mưa” bụi phóng xạ 
trong các vụ thử hạt nhân chứa chất 
gây ung thư nguy hiểm và làm giảm 
đáng kể tỷ lệ sinh sản cũng như tăng 
nguy cơ đột biến sinh học.

Mối quan tâm không nhỏ đó là 
những loài côn trùng như: Ruồi 
giấm, muỗi hay bướm,... có thể mang 
những loại độc tố phóng xạ bay qua 

khắp các khu vực, kể cả những vùng 
cấm.

Những tác động của một vụ thử hạt 
nhân thật khủng khiếp. Các vụ thử 
vũ khí hạt nhân đã giết chết hàng 
trăm nghìn người nhưng sự tàn phá 
kinh hoàng này lại được giữ im lặng 
một cách kỳ lạ.

Th ế giới có tới hơn 16 nghìn vũ khí 
hạt nhân. Nhưng để hủy diệt mọi 
sự sống trên Trái Đất, chỉ cần10 quả 
bom khinh khí đã là quá đủ.

Các nước có vũ khí hạt nhân

Hiện nay trên thế giới có 9 quốc gia 
đã cho nổ hay đã dùng vũ khí hạt 
nhân; gồm có:

1. Hoa Kỳ

SƯU TẦM

VŨ KHÍ
HẠT NHÂN
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2. Nga (trước đó la Liên Xô)

3. Anh

4. Pháp

5. Trung Quốc

6. Ấn Độ

7. Pakistan

8. Bắc Triều Tiên

9. Nam Phi

Năm quốc gia trong số trên ký Hiệp 
ước không phổ biến vũ khí hạt nhân 
xem là “các quốc gia có vũ khí hạt 
nhân”, bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Anh, 
Pháp và Trung Quốc; 3 nước không 
ký vào hiệp định này thực hiện các 
thí nghiệm cho nổ vũ khí hạt nhân: 
Ấn Độ, Pakistan và Bắc Triều Tiên; 
quốc gia còn lại là Nam Phi, tuy 
nhiên quốc gia này đã bác bỏ.

Nhiều người tin là Israel có vũ khí 
hạt nhân dù quốc gia này không phủ 
nhận hay xác nhận việc này. Iran 
và Syria đang bị nghi ngờ là có các 
chương trình sản xuất vũ khí hủy 
diệt hàng loạt, trong đó có chương 

trình hạt nhân.

Có 4 quốc gia từng sở hữu vũ khí 
hạt nhân nhưng đã từ bỏ, đó là 
Kazakhstan, Belarus, Ukraine và 
Nam Phi. Kazakhstan, Belarus và 
Ukraine từng sở hữu một số lớn đầu 
đạn hạt nhân cũ từ thời Liên Xô, tuy 
nhiên cả 3 quốc gia đã giao nộp lại 
cho Nga và ký vào NPT. Nam Phi 
cũng từng sản xuất một số quả bom 
hạt nhân vào những năm 1980 và 
được cho là đã tiến hành một số vụ 
thử cùng với Israel nhưng đã phá 
hủy chúng vào đầu thập kỷ 90 của 
thế kỷ trước và tham gia NPT.

Có 5 quốc gia không tự sở hữu và 
sản xuất vũ khí hạt nhân nhưng 
đang được chia sẻ bởi Hoa Kỳ, đó 
là Bỉ, Đức, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và Hà 
Lan. Trước đây, Canada và Hy Lạp 
cũng tham gia chương trình này. Các 
quốc gia này được Hoa Kỳ chia sẻ 
vũ khí hạt nhân (quyền sở hữu vẫn 
thuộc Hoa Kỳ) để sử dụng cho huấn 
luyện và tác chiến trong các chiến 
dịch của NATO.

KHOA HỌC
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Một số chứng bệnh thường gặp hoàn toàn có 
thể được chữa khỏi bằng những phương pháp 
và bài thuốc từ dân gian.

1. Trị mụn

Cà chua có rất nhiều vitamin C, A, 
chất chống oxy hóa, và thành phần 
có tính axit. Nó có thể được sử dụng 
để điều trị nhiều loại bệnh ngoài da. 
Phương pháp này đặc biệt hữu dụng 
đối với da nhờn.

Nghiền nhuyễn một quả cà chua 
nhỏ, sau đó lấy phần cà chua nghiền 
đó thoa đều lên mặt và để trong một 
giờ. Rửa sạch với nước ấm và thấm 
khô da nhẹ nhàng bằng khăn mềm. 
Áp dụng mỗi ngày một lần trong 
vòng một tuần, bạn sẽ thấy sự khác 
biệt.

2. Bong gân, trật khớp vùng mắt cá 
chân

Mắt cá chân bên nào bị trật khớp, 
hơ vùng mắt cá tay cùng bên. Mắt cá 
chân bị đau dù đã lâu ngày cũng lành 
trong vài phút.

3. Trị táo bón lâu ngày

Dùng hai ngón tay (ngón trỏ và ngón 
giữa) lăn quanh miệng độ vài ba 
phút – khoảng độ 200 vòng.

Cách lăn như sau: lăn từ mép phải 
vòng lên môi trên sang mép trái. Lăn 
tiếp vào phía dưới và giữa môi dưới 
rồi kéo thẳng xuống ụ cằm (hình 
thành một dấu hỏi lớn chiếm 3/4 
quanh miệng). Nhớ lăn từ phải qua 
trái mới nhuận tràng, hết táo bón. 
Ngược lại lăn từ trái qua phải, sẽ 
càng táo bón hơn đấy!

4. Nấc cục

Nấc cục gây khó chịu cho bạn, vậy 
tại sao lại không thử phương pháp 
đơn giản này giúp bạn giải quyết 
phiền toái chỉ trong vòng một phút 
bằng cách ăn một muỗng cà phê 
đường khô.

Các chuyên gia tin rằng việc vị giác 
phải tiếp tiếp xúc bất ngờ với vị ngọt 
có độ mạnh cao sẽ tác động đến các 
dây thần kinh trong miệng khiến 

T H E O  V T C . V N

BẠN NÊN BIẾT 10 MẸO VẶT
TRỊ BỆNH CỰC TỐT VÀ BẤT NGỜ NÀY
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dừng lại việc co thắt gây nấc cục.

5. Chữa hơi thở “rau mùi”

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 
các vi khuẩn sống, đặc biệt là 
khuẩn Lactobacillus bulgaricus và 
Streptococcus thermophilus trong 
sữa chua không đường có thể ngăn 
chặn mức độ “rau mùi” của hơi thở 
do vi khuẩn gây ra.

6. Mất ngủ

Bất kể mất ngủ vì nguyên nhân gì 
cũng không nên dùng thuốc ngủ. Bí 
quyết đơn giản để có giấc ngủ ngon 
là: trước khi ngủ, hãy xoa đôi bàn 
chân cho ấm. Chân ấm là bụng ấm, 
thân ấm. Đó là điều kiện đầu tiên để 
ngủ ngon.

Sau đó, dùng đầu ngón tay giữa bên 
trái gõ vào huyệt An thần (tức Ấn 
đường của Đông y hoặc huyệt 26 
của Diện Chẩn – đầu đôi lông mày) 
độ vài phút sẽ làm nhịp tim ổn định 
và tinh thần được thư thái. Tay trái 
phản chiếu tim, đầu ngón tay giữa 
phản chiếu cái đầu. Tâm và Thân an 
lạc – đó là những điều kiện cần thiết 
để ngủ ngon.

7. Trị gai hay mảnh chai đâm vào tay

Khi vô tình bị gai hoa hồng hay 
các mảnh thủy tinh đâm vào tay, 
sẽ rất khó chịu cũng như khó để 
gắp những mảnh nhỏ li ti đó ra mà 
không bị đau.

Tuy nhiên, bạn có thể ấn chặt phần 

bị thương vào miệng một chiếc bình 
hoặc ly nhỏ có chứa nước nóng bên 
dưới. Áp lực hơi nước sẽ hút chặt tay 
bạn vào miệng bình cũng như hút 
luôn cả những mảnh vỡ hay gai kẹt 
trong vết thương. Sau từ 1 tới 2 phút, 
hãy gỡ tay ra khỏi miệng bình rồi 
băng bó vết thương để tránh nhiễm 
trùng.

8. Trị ho do dị ứng

Nếu ho do dị ứng gây viêm tấy họng 
thì lấy 1 quả ổi đem nướng lên. Ăn 
ổi nướng ngày một lần, ăn 3 – 4 ngày 
bạn sẽ thấy khác ngay. Rất đơn giản 
và sử dụng lâu dài cho người hay bị 
viêm họng dị ứng.

9. Bụi hoặc muỗi bay vào mắt, mắt bị 
cay xè

Chớ có dụi mắt mà tổn thương đến 
giác mạc. Chỉ cần thè lưỡi liếm mép 
vài cái, nước mắt sẽ ứa ra “lùa vật 
lạ” ra khỏi mắt. Nên nhớ nếu bị mắt 
phải thì liếm mép bên trái và ngược 
lại.

10. Trị môi bị nứt nẻ

Thần dược nữa cho đôi môi khi bị 
nứt nẻ chính là mật ong, bạn nên 
làm sạch môi, rồi thoa 1 chút mật 
ong trước khi đi ngủ. Thói quen đơn 
giản này sẽ giúp bạn trị nứt môi cực 
kỳ hiệu nghiệm. Không những thế 
môi bạn còn có màu hồng tự nhiên, 
khuyến rũ nếu bạn sử dụng mật ong 
thường xuyên.

KHOA HỌC
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Trong thập niên 80 và 90, người 
dân Mỹ rùng mình trước hàng 

loạt cái chết bí ẩn của những cô gái 
trẻ tại tiểu bang Washington. Tên 
giết người hàng loạt có vẻ hoàn toàn 
không còn tính người, và tất cả bó 
tay không tìm ra được kẻ sát nhân 
máu lạnh ấy.

Phải mất gần 20 năm sau đó cảnh 
sát mới tìm ra hung thủ. Đó là Gary 
Leon Ridgway, kẻ chuyên săn tìm 
phụ nữ và các cô gái trẻ làm mục 
tiêu, và luôn cho rằng giết người là 
“nghề nghiệp” của mình.

Trong phiên tòa xét xử vào năm 
2003, Ridgway bị buộc tội với 48 án 
mạng. Gia đình các nạn nhân, lần 
lượt từng người từng người một, đã 
đứng lên nói lời căm hận dành cho 
kẻ giết người. Đối mặt với những 
lời nguyền rủa ấy, Ridgway vẫn tỏ ra 
lạnh lùng, vô cảm và thản nhiên như 
không hề có gì xảy ra.

Nhưng có duy nhất một người đã 
khiến Ridgway – kẻ sát nhân máu 

lạnh – phải rơi lệ. Đó là ông Robert 
Rule, cha của nạn nhân 16 tuổi 
Linda, nói một câu khiến tên sát 
nhân máu lạnh phải súc động rơi 
nước mắt. Và đây là những gì mà 
ông Robert nói:

 “Anh Ridgway, có nhiều người ở đây 
căm ghét anh, nhưng tôi không phải 
là một trong số đó. Anh đã khiến 
cho tôi thật khó có thể sống theo 
những gì tôi hằng tin tưởng, cũng là 
những gì Chúa yêu cầu chúng ta làm, 
và đó là THA THỨ. Chúa không nói 
là chỉ tha thứ cho một số người nhất 
định, mà Ngài nói là tha thứ cho tất 
cả. Vì thế, anh cũng được tha thứ…”

Như lời Chúa được chép trong Kinh 
Th ánh Ma-thi-ơ 18:21-22

“Lúc ấy, Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Giê-xu và 
hỏi: “Thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi với 
con thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải 
đến bảy lần chăng?” Ngài đáp: “Ta không nói 
với con chỉ bảy lần đâu, nhưng là bảy mươi 
lần bảy.”

TÊN SÁT NHÂN 
MÁU LẠNH

Giết 48 mạng người,
cụ già nói 1 câu khiến anh 
ta xúc động rơi nước mắt

daikynguyenvn.com
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Tổ chức cứu trợ Cap Anamur 
tại Hamburg, do Rupert và 
Christel Neudeck thành lập 

ngày 1/8/1979, đã được nhiều người 
Việt biết đến, vì trong khoảng từ 
1979-1986 tổ chức này đã cứu hơn 
11 ngàn người tị nạn Việt Nam từ 
Biển Đông thoát khỏi khổ đau, nguy 
hiểm, và chết chóc. Nhiều người 
Việt đã mang ơn ông Rupert vì đã 
được ông cứu vớt. Khi hỏi điều gì 
thúc đẩy ông Rupert Neudeck làm 
điều này, ông kể lại khi từ Ba Lan 
sang Westfalen (Tây Đức), là người 
tị nạn, cậu bé Rupert đã được những 
tín hữu Tin Lành nấu súp cho ăn, 
và ông vẫn nhớ hương vị ấy cho đến 
ngày nay. Mỗi khi nhắc đến điều này, 
ông nhớ đến những người mà mình 

mang ơn, và ông đã kể lại công việc 
lạ lùng của Đức Chúa Trời trong 
cuộc đời ông.

Hãy tạ ơn Chúa về thức ăn và những 
gì chúng ta nhận được và thụ hưởng 
hằng ngày, cám ơn những người mà 
nhờ họ chúng ta hưởng được những 
điều ấy. Cảm tạ Chúa về ân sủng 
và sự tha thứ của Ngài. Chúng ta 
không thể làm gì khác ngoài sự cảm 
tạ Chúa với tấm lòng, môi miệng, và 
bàn tay làm việc của chúng ta. Tất cả 
những gì chúng ta đã và đang nhận 
được trong cuộc sống đều là những 
phép lạ của Chúa và qua đó chúng ta 
phải tạ ơn Ngài.

CTM
NHỚ ƠN
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Phi trường O’Hare ở Chicago là 
phi trường có số máy bay cất 

cánh và hạ cánh nhiều nhất thế 
giới. O’Hare là tên của một phi công 
thuộc hải quân Hoa Kỳ đã bắn hạ 
nhiều chiến cơ Nhật Bản trong thế 
chiến thứ nhì, cuối cùng ông tử trận 
ở giữa Thái Bình Dương trong một 
trận không chiến. Sau khi tử trận, 
thành phố Chicago quyết định lấy 
tên ông để đặt tên cho phi trường.

Người ta biết danh phi công O’Hare, 
nhưng rất ít người biết cha của viên 
phi công này là ông Eddie O’Hare, 
người từng cộng tác với Al Capone, 

một tên cướp khét tiếng ở vùng 
Chicago vào thập niên 20. Nhờ cộng 
tác với Al Capone trong nhiều vụ 
làm ăn bất hợp pháp, ông Eddie 
O’Hare trở nên giàu có. Nhưng ông 
biết chắc thế nào đảng cướp này 
cũng sẽ giết ông, và ông cũng thừa 
biết một điều nữa là nếu không dứt 
khoát với đảng cướp, thì đứa con trai 
duy nhất của ông trước sau gì cũng 
đi vào con đường tội lỗi như ông. Ðể 
con có lối thoát, ông Eddie O’Hare 
đã quyết định hy sinh cho con. Một 
ngày nọ, ông bí mật đến gặp cơ quan 
công lực để bàn cách loại trừ đảng 

CTM
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cướp của Al Capone. Mọi việc đã 
xảy ra đúng như ông dự tính. Ông 
bị đảng cướp hạ sát. Con ông đã 
có cơ hội sống một cuộc đời lương 
thiện và trở thành một anh hùng 
được nhiều người nhắc đến mỗi khi 
họ đáp máy bay xuống phi trường 
O’Hare. Tình phụ tử cao đẹp của 
ông Eddie O’Hare đã cho chúng ta 
một tấm gương đáng phục. Ông đã 
hy sinh tính mạng mình để con ông 
có cơ hội sống lương thiện.

Chúa Cứu Thế cũng đã nói đến việc 
hy sinh tính mạng của Ngài cho 
nhân loại khi Ngài tuyên bố: “Người 
có tình yêu lớn nhất là người hy 
sinh tính mạng vì bạn hữu.” Nhưng 
khi đem đặt sự hy sinh của ông 
Eddie O’Hare bên cạnh sự hy sinh 
của Chúa Cứu Thế, chúng ta thấy 
có những điểm dị đồng như sau: 
Ông Eddie O’Hare phải hy sinh vì 
ông đã cộng tác với đảng cướp Al 
Capone và đã gây nhiều tội ác, còn 
Chúa Cứu Thế là Ðấng vô tội đã tình 
nguyện hy sinh vì tội lỗi của nhân 
loại. Nếu ông Eddie O’Hare không 
hy sinh, con ông có thể mai danh 
ẩn tích, hoặc dời qua xứ khác để ở, 
và có cơ may thoát khỏi ảnh hưởng 
của đảng cướp. Tuy nhiên, nếu Chúa 
Cứu Thế không hy sinh tính mạng 
Ngài trên cây thập tự, thì nhân loại 
không thể thoát khỏi nanh vuốt của 
tội lỗi và tử thần. Không một người 
nào có thể mở con đường tự giải 
thoát khỏi biển tội lỗi, vì chỉ Chúa 

Cứu Thế là Con Ðường, Chân Lý, và 
Nguồn Sống. Nếu không nhờ Chúa 
Cứu Thế, không ai được đến với 
Ðấng Tạo Hóa; không bao giờ có ai 
lên trời, chỉ có Chúa Cứu Thế từ trời 
giáng xuống trần gian. Ðiểm cao quý 
nhất trong sự hy sinh của ông Eddie 
O’Hare là ông đã hy sinh vì tình 
thương. Vì thương con, không muốn 
con phải vướng vào tổ chức bất 
lương chuyên cướp của giết người 
nên ông O’Hare quyết định hy sinh 
cho con. Vì yêu thương nhân loại, 
Chúa Cứu Thế là Thiên Chúa Ngôi 
Hai, Ðấng đã sáng tạo muôn loài 
vạn vật, đã tình nguyện xuống trần 
làm người, sống với nhân loại để 
cuối cùng hy sinh tính mạng Ngài, 
đổ máu ra, rửa sạch tội lỗi chúng ta. 
Ông Eddie O’Hare đã hy sinh vì ước 
mong cho con có cơ hội sống lương 
thiện; còn sự hy sinh của Chúa Cứu 
Thế đã đem chúng ta từ cõi chết qua 
cõi sống, từ tình trạng chống nghịch 
với Ðấng Tạo Hóa đến tình trạng 
phục hòa với Ngài, và được sinh 
thành làm con cái Ngài.

Chúng ta chỉ biết tên O’Hare khi đáp 
máy bay đến Chicago, nhưng khi 
nhìn lên bầu trời xanh thẳm, chúng 
ta có thể ý thức được tình yêu bao la 
vô hạn của Thiên Chúa, là Ðấng Tạo 
Hóa và được Lời Chúa nhắc nhở đến 
sự hy sinh của Chúa Giê-xu đã mở 
cho chúng ta con đường trở về với 
Ðấng Tạo Hóa Chân Thiện Mỹ.

ĐỨC TIN
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Vô Ơn 
CTM

ĐỨC TIN

Một nhà báo đã viết những câu hò đối đáp giữa nam và nữ thật 
lý thú, trong đó có trích một bài hò nói lên những chữ cùng 
âm khác nghĩa như sau: 

Bên nữ hỏi:
“Em hỏi anh trong trăm thứ dầu, có dầu chi là dầu không thắp?

Trong ngàn thứ bắp, bắp chi là bắp không rang?

Trong vạn thứ than, than chi là than không quạt?

Trong triệu thứ bạc, bạc chi là bạc không tiêu?

Trang nam nhi, anh đối được, giải lụa điều em trao.”

Và bên nam đáp lời như sau:
“Trong trăm thứ dầu, có mưa gió giãi dầu là dầu không thắp.

Trong ngàn thứ bắp, có lắp bắp miệng mồm là bắp không rang.

Trong vạn thứ than, có than thở, thở than là than không quạt.

Trong triệu thứ bạc, có bạc tình bạc nghĩa là bạc không tiêu.

Trang nam nhi anh đối được, giải lụa điều em có chưa?”
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Các câu hò đối đáp ấy thật lý thú, cho 
chúng ta thấy tính cách phong phú 
của ngôn ngữ Việt Nam. Ðó cũng là 
những câu đối thật ý nhị. Chúng ta 
không có đủ thì giờ để nhắc lại từng 
câu một, nhưng chỉ xin lấy một câu 
để chúng ta suy nghĩ với nhau. Ðó là 
câu “bạc tình bạc nghĩa là bạc không 
tiêu.” Có thể nói bạc tình bạc nghĩa 
là một trong những điều chúng ta 
thấy nhiều nhất trên đời. Người xưa 
cũng có câu: “Cứu vật, vật trả ân; cứu 
nhân, nhân trả oán.” Dĩ nhiên không 
phải người nào cũng lấy oán trả ân, 
tuy nhiên có thể nói, thường thường 
ở đời, số người biết ơn và thật sự trả 
ơn không có nhiều, và số người bạc 
tình bạc nghĩa không hiếm. Tại sao 
bạc tình bạc nghĩa là điều không 
hiếm ở đời? Có lẽ đó chính vì bản 
tính thông thường của con người. 
Thánh Kinh dạy: “Dù biết Thiên Chúa 
nhưng họ chẳng tôn vinh hay biết ơn 
Chúa” (Rô-ma 1:21). Tính bạc nghĩa 
hay vô ơn của con người bắt đầu từ 
chỗ chúng ta không có lòng tri ân đối 
với Ðấng Tạo Hóa. Mọi người chúng 
ta sống trên đời đều không thể tự 
nhiên mà có, nhưng đều do Ðấng Tạo 
Hóa dựng nên. Chúng ta đều biết có 
Thiên Chúa đó, nhưng nhớ đến Chúa 
và tôn thờ Ngài không phải là điều ai 
cũng làm. Ở đời, không ai ưa những 
người vong ân bội nghĩa, nhưng nếu 
là người được Chúa tạo dựng, mà 
chúng ta không tôn thờ Chúa, chúng 
ta cũng chẳng khác gì những người 
đó. Chúa đã tạo dựng nên chúng 
ta, ban cho chúng ta nhu cầu mỗi 
ngày, cứu giúp chúng ta khi chúng ta 
cầu cứu Ngài. Nhưng nếu chúng ta 

không tôn thờ Chúa, chúng ta thật là 
người vong ơn bội nghĩa. Có những 
người bị mang tiếng là vong ơn chỉ 
vì không biết ân nhân của mình là ai. 
Nhưng nếu đã biết người thi ân là ai 
mà không cám ơn thật là điều đáng 
trách. Chân Trời Mới thường xuyên 
phát hành đến với Bạn để Bạn biết 
rằng Ðấng Tạo Hóa là ân nhân của 
quý vị. Nói đúng hơn, Chúa là Cha 
của chúng ta vì Chúa đã tạo dựng 
nên chúng ta. Chúa cũng chăm sóc 
chúng ta mỗi ngày, và Chúa Cứu Thế 
Giê-xu là Con của Ðấng Tạo Hóa, 
cũng đã xả thân chịu chết để chuộc 
tội chúng ta. Không có tình yêu nào 
trên đời có thể so sánh với tình yêu 
của Chúa dành cho chúng ta. Chúa 
không đòi hỏi chúng ta phải trả ơn 
cho Ngài điều gì cả. Chúa chỉ mong 
chúng ta biết Chúa là Chủ, biết Chúa 
là Cha và quay trở lại thuận phục và 
tôn thờ Ngài để chúng ta không còn 
là những người vong ân bội nghĩa. 
Bạn có biết Bạn là con của Chúa là 
Ðấng Tạo Hóa không? Chúa đã tạo 
dựng nên Bạn. Chúa Giê-xu đã chịu 
chết thay cho Bạn, để giải thoát Bạn. 
Chúa không đòi hỏi Bạn điều gì ngoài 
việc tin nhận Ðấng Tạo Hóa là Cha, là 
Thiên Phụ Từ Ái, và nhận Chúa Cứu 
Thế Giê-xu, là Ðấng đã hy sinh trên 
cây thập tự để cứu Bạn. Chúa chỉ 
mong muốn Bạn tôn thờ Chúa xứng 
đáng làm người con yêu dấu của 
Ngài, chứ không phải là người bạc 
tình bạc nghĩa.

ĐỨC TIN



Một năm nữa đã qua,

Con đến đây cảm tạ,

Chúa Hằng Hữu cao xa,

Ban cho đầy phước hạnh!

Chúa luôn luôn kề cạnh,

Chăm sóc con an lành,

Từng miếng ăn giấc ngủ,

Và mọi thứ chung quanh!

 

 
 

Con cảm ơn Chúa Thánh,

 

 
        G

ìn giữ hết mọi người,

 
 

   Quan tâm và bảo vệ,

 
         

  Ban cuộc đời sáng tươi!

 
     Cám ơn Chúa đời đời, 

 
 Đấng hiện diện mọi nơi!

       
   Bạn ơi mau đến với, 

      C
ảm tạ Đức Chúa Trời

      C
ha vinh hiển Ba Ngôi!

Một Năm Cảm Tạ

 Tiểu Minh Ngọc



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

 
 Đấng hiện diện mọi nơi!

       
   Bạn ơi mau đến với, 

      C
ảm tạ Đức Chúa Trời

      C
ha vinh hiển Ba Ngôi!



Kính mời quý đồng hương 
đến tham dự để cùng tìm 
hiểu để xác định mục đích 
của đời sống mình.

Bắt đầu Chúa Nhật ngày 11 tháng 9, lúc 9:30 sáng
HỘI THÁNH BÁP-TÍT VIỆT NAM SACHSE
có những buổi hội thảo dựa theo quyển sách nổi tiếng 
Sống Theo Đúng Mục Đích của Mục sư Rich Warren

HỘI THÁNH BÁP TÍT VIỆT NAM SACHSE
2412 3rd Street, Sachse, Texas 75048
T 972.900.3322


