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CON TÀU VƯỢT THỜI GIAN SẮP 
THÀNH HIỆN THỰC

SƯU TẦM

Trong những ngày qua, 
truyền thông Mỹ nói 
về Hyperloop One, một 

hệ thống tàu siêu tốc, để di 
chuyển người và vật ở tốc độ 
máy bay, với mức giá của một 
vé xe đò, theo tiêu chuẩn: tiết 
kiệm năng lượng, thời gian, và 
an toàn.

Hyperloop One là một Công 
ty tư nhân duy nhất trên thế 
giới xây dựng một hệ thống 
Hyperloop hoạt động thương 
mại. Họ đang nỗ lực để 
nghiên cứu, phát minh, và xây 
dựng các thiết bị được gọi là 
Hyperloops, có mục tiêu rút 
ngắn thời gian di chuyển. Đi du 
lịch từ một thành phố này đến 
thành phố khác với thời gian 
ngắn nhất và với tốc độ có thể 
ở đạt được đến 760 dặm (mph) 
một giờ. Công trình dự kiến sẽ 
hoàn tất vào năm 2021. Năm 
năm nữa, khi đó, một người 
di chuyển từ Austin to Dallas 
chỉ mất 20 phút, cũng như từ 
Dallas to Houston cũng chỉ có 
30 phút, thay vì 4 tiếng đồng 
hồ. Điều đó sẽ giống như bạn đi 
du lịch trên một chiếc xe - hoặc 
Thùng xe (pod). Hành khách 

hoặc hàng hóa sẽ dần dần tăng 
tốc độ trong một ống áp suất 
thấp. Hành khách bên trong sẽ 
có cảm giác mình đang ở trên 
máy bay.

Điều đáng vui hơn là khi được 
biết trưởng nhóm công trình 
này là một thanh niên người 
Việt nam còn rất trẻ chưa tới 30 
tuổi. Steven Dương là con trai 
thứ của Ông Dương Hải Sơn, 
và bà Đỗ T Xuân Thanh, sống ở 
Knoxville, TN. Em là một trong 
hai anh em sinh đôi. Người 
anh em sinh đôi khác là Kevin 
Dương. Ở tuổi 28, Kevin Dương 
đang là Giảng sư Đại học. PH.D. 
, Professor of Political. Cả hai 
em đều có những thành tựu 
vượt bực Steven Dương, chàng 
thanh niên có ngoại hình nhỏ 
nhắn, điềm đạm. Tự tin nhưng 
khiêm nhường, luôn gắn bó với 
gia đình. Lúc nhỏ em đã là một 
học sinh nổi tiếng xuất sắc. Từ 
trường học cho đến khi bước 
chân ra đời làm việc, Steven 
Dương luôn đạt được những 
thành tích vượt trội, và được 
yêu mến từ gia đình, đồng 
nghiệp, cũng như bạn bè chung 
quanh.

CON TÀU VƯỢT THỜI GIAN SẮP 
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THỜI GIAN 
DUYỆT HỒ 
SƠ CHỈ 2 
TUẦN
SƯU TẦM

C  
hính phủ Canada đã 
công bố một chương 
trình thu hút lao động 

nước ngoài mới với tên gọi 
“Global Talent Steam” một 
phần của chương trình 
Temporary Foreign Worker, 
với thời gian xét duyệt hồ sơ 
tối đa là 2 tuần. Với Global 
Talent Stream, người đăng 
ký sẽ chỉ mất thời gian 2 
tuần để có được giấy phép 
lao động (work permit) tại 
Canada, chương trình này 
dành cho những người có 
tay nghề cao sẽ được bắt 
đầu vào ngày 12/06/2017 tới 
đây.

         Global Talent Stream cũng 
là một phần trong chiến 
lược thu hút lao động có tay 
nghề của chính phủ Canada 
nhằm giúp bổ sung nguồn 
nhân lực cho các công ty có 

nhu cầu tuyển dụng, góp 
phần tăng trưởng kinh tế và 
mang lại việc làm cho tầng 
lớp trung lưu của Canada.

        Với chương trình Global 
Talent Stream, các công ty 
tại Canada dự kiến sẽ có thể 
tuyển dụng các công nhân 
nước ngoài có tay nghề cao 
một cách nhanh chóng và 
hiệu quả hơn thay vì phải 
đợi cả năm trời như hiện 
nay.

         Chính phủ Canada đang 
tham khảo ý kiến từ các 
chuyên gia, xem xét thị 
trường lao động và tìm kiếm 
những ý kiến của các bên 
liên quan để đưa ra danh 
sách những công việc được 
ưu tiên trong chương trình 
này, dự kiến sẽ được công 
bố vào ngày 12/06 tới đây.

“
”

Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta,
Tức là một con trai được ban cho chúng ta;
Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài.
Danh Ngài là: “Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn,
Đức Chúa Trời Quyền Năng,
Cha Đời Đời, Chúa Bình An.”

Ê-SAI 9:5
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T rao đổi với Mục sư Hảng A 
Xà, quản nhiệm Hội Thánh 
Sìn Suối Hồ, Lai Châu, chúng 

tôi cảm thấy vô cùng phước hạnh, 
khi ông chia sẻ về cách mà Đức 
Chúa Trời hành động trên làng ông 
và trên bản thân ông thật là kỳ diệu: 
Chúa đã biến một ngôi làng đa số 
nghiện ngập trở thành Làng Tin 
Lành.

Mục sư Hảng A Xà cho biết: Từ năm 
1985-1995 đây là làng nghèo nhất, là 
nơi nghèo nhất của tỉnh Lai Châu. 
Cuộc sống bà con nơi đây chủ yếu 
phụ thuộc vào nghề trồng thuốc 
phiện. Cả làng trồng thuốc phiện 
và có riêng một chợ thuốc phiện 
để trao đổi, mua bán. Khi có khách 
hoặc khi hàng xóm đến nhà nhau 
chơi, họ sẽ được đãi thuốc phiện, rồi 
dần dà cả làng trở nên nghiện ngập 
hồi nào không hay. Thật kinh khủng 
khi ta thử tưởng tượng, nếu trong 
gia đình mình có một người nghiện 
thôi cũng đủ tán gia bại sản, đàng 
này cả làng, cả một làng nghiện.

Vì cả làng đều là con nghiện, nên dĩ 
nhiên đời sống trở nên khó khăn, cơ 
cực. Thường các gia đình thiếu ăn 
hết cả 10-12 tháng trong năm. Gia 
đình nào khá giả lắm cũng bị thiếu 
đói từ 9-10 tháng. Chính vì thế làng 
có rất nhiều người chết vì đói ăn và 
cả đói thuốc.

Năm 1992, ông Hảng A Lùng, bố 
của Mục sư Hảng A Xà hiện nay là 
người tin Chúa đầu tiên tại bản làng 
này, thông qua một chương trình 
của đài Tin Lành Nguồn sống. Sau 
khi tin Chúa, ông Hảng A Lùng đã 
tự nguyện chia sẻ Phúc Âm tới từng 
người trong bản làng mình. Điểm 
nhóm học Kinh Thánh và sau đó 
là Hội Thánh được thành lập, ngày 
càng nhiều người tin Chúa, nhiều 
người cai nghiện, nhiều người bước 
đi hầu việc Chúa…

Năm 2001, cả làng được tiếp cận 
chương trình Cuộc đời Chúa Cứu 
Thế. Thêm nhiều gia đình được biến 
đổi, nhiều người dứt hẳn nghiện, 

MỤC SƯ HẢNG A XÀ 

CẢ LÀNG NGHIỆN 
THUỐC PHIỆN TIN CHÚA



HY VỌNG   SỐ-9 ĐÔNG 2017 6

VĂN HÓA

chịu khó làm ăn và bắt đầu trở nên 
khá giả. Hội Thánh bắt đầu kêu gọi 
đóng góp tài chính rồi tự mua cát, 
đá, xi măng… làm đường bê-tông 
để con cái Chúa thuận tiện đi thờ 
phượng Chúa. Hội Thánh cũng kêu 
gọi tín hữu trồng hoa dọc suốt hai 
bên đường, vì mọi người được học 
Kinh Thánh và biết rằng Đức Chúa 
Trời khi xưa đã tạo ra vườn Ê-đen 
đẹp đẽ, lạ lùng, kỳ diệu thế nào. Và 
người dân đã biết trồng hoa, biết yêu 
cái đẹp, mong mỏi bản làng mình 
cũng được giống như vườn Ê-đen 
vậy.

Hội Thánh cũng xây dựng chợ 
nhưng không phải để mua bán thuốc 
phiện nữa, mà để phục vụ nhu cầu 
trao đổi, buôn bán giữa người dân và 
con cái Chúa; họ tiếp tục khám phá, 
xây dựng một số khu vui chơi phục 
vụ dân làng và du khách đến tham 
quan. Đến năm 2015, chính quyền 
đã cấp phép kinh doanh, hoạt động 
du lịch và công nhận Sìn Suối Hồ là 
Bản Du lịch.  Từ khi trở thành địa 
điểm du lịch, Hội Thánh và con cái 

Chúa tại đây càng khấm khá hơn, họ 
đã biết lên chương trình, kế hoạch 
truyền bá Phúc Âm cho du khách 
Việt Nam, người nước ngoài và cả 
các cơ quan chính quyền, nhà nước 
khi đến thăm, chứng nghiệm sự đổi 
mới của bản làng mình. Được biết, 
kể từ năm 1995 trở lại đây, người dân 
Sìn Suối Hồ đã bỏ hẳn việc trồng 
thuốc phiện và không còn ai nghiện 
nữa. Hiện, cả bản Sìn Suối Hồ phần 
lớn đã tin Chúa, chỉ còn một số ít gia 
đình chưa tin. 

Muc sư Hảng A Xà cầu nguyện xin 
Chúa tiếp tục biến đổi nơi này trở 
thành “Vườn Ê-đen trên đất”, một 
nơi đầy phước hạnh, giúp rao ra, 
đem Tin Lành cùng vinh hiển Chúa 
đến khắp mọi nơi trên đất nước Việt 
Nam! Ha-lê-lu-gia. Amen!
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“C hỉ 70 năm trước thôi! 
Người Do Th ái bị đem 
đi giết như giết cừu. Còn 

60 năm trước! Không có quốc gia. 
Không có quân đội. Bảy quốc gia Ả 
Rập tuyên chiến với nhà nước Do 
Th ái nhỏ bé này, chỉ vài giờ ngay sau 
khi được khai sinh! Chúng ta lúc đó 
chỉ có 650 người Do Th ái chống lại 
toàn bộ thế giới Ả Rập!”  Không có 
IDF (Quân đội Quốc phòng Israel). 
Không có lực lượng không quân 
mạnh mẽ, chỉ có những con người 
dũng cảm không còn nơi nào để đi.  
Lebanon, Syria, Iraq, Jordan, Ai Cập, 
Libya, Ả-rập Xê-út đều tấn công 
cùng một lúc. Quốc gia chúng ta 
chỉ có 65% là sa mạc. Một đất nước 
không ai biết tới!

35 năm trước! Chúng ta đã chiến 
đấu với ba đội quân mạnh nhất ở 
Trung Đông, và chúng ta đã quét 
sạch bọn họ trong sáu ngày. Chúng 
ta đã chiến đấu chống lại các liên 
minh khác nhau của khối Ả Rập có 
quân đội hiện đại và vũ khí của Liên 
Xô, nhưng chúng ta luôn đánh bại 
họ!                                                                        

Hôm nay chúng ta có: quốc gia, 
quân đội, đội không quân mạnh 

mẽ, nền kinh tế hiện đại, xuất khẩu 
hàng triệu đô-la. Intel – Microsoft  – 
IBM phát triển sản phẩm của họ tại 
đây.  Bác sĩ của chúng ta nhận được 
nhiều giải thưởng cho các nghiên 
cứu y khoa. Chúng ta đã làm sa 
mạc nở hoa, và xuất khẩu cam, hoa 
và rau trên khắp thế giới. Israel đã 
gửi các vệ tinh của riêng mình vào 
không gian! Ba vệ tinh cùng một 
lúc! Chúng ta tự hào sánh ngang với: 
Hoa Kỳ, có 250 triệu dân; Nga, có 
200 triệu dân; Trung Quốc, có 1,3 
tỷ dân; Châu Âu – Pháp, Anh, Đức 
– với 350 triệu dân. Đây là các nước 
duy nhất trên thế giới phóng vật thể 
vào không gian!  Israel hiện là thành 
viên của gia đình các cường quốc hạt 
nhân, gồm có Hoa Kỳ, Nga, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Pháp và Anh.

Chỉ 60 năm trước đây thôi, chúng ta 
còn bị lôi đi, trong tủi hổ và vô vọng, 
để bị giết! Chúng ta đã vượt qua 
cuộc diệt chủng tại châu Âu, chúng 
ta đã chiến thắng cuộc chiến ở đây 
với ít hơn cả tay trắng. Chúng ta đã 
xây dựng “Đế chế” nhỏ của chúng ta 
từ tay trắng. Ai là Hamas mà có thể 
dọa tôi? Có thể làm tôi sợ hãi? Tôi 
cười vào mặt cho!

BÀI DIỄN VĂN CỦA THỦ 
TƯỚNG ISRAEL
BENJAMIN NETANYAHU
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Lễ Vượt Qua đã được cử hành; 
Chúng ta đừng bao giờ quên ý nghĩa 
của lễ Vượt Qua hằng được cử hành. 
Chúng ta đã sống sót sau sự tấn công 
của Pha-ra-ôn, chúng ta sống sót sau 
sự tấn công của người Hy Lạp, chúng 
ta sống sót sau sự tấn công của người 
Rô-ma, chúng ta sống sót sau cuộc 
xét xử ở Tây Ban Nha, chúng ta sống 
sót sau cuộc diệt chủng của Nga 
Hoàng, chúng ta 
sống sót sau Hitler, 
chúng ta sống sót 
sau Đức, chúng ta 
sống sót sau cuộc 
Đại diệt chủng, 
chúng ta đã sống 
sót sau cuộc tấn 
công của bảy quốc 
gia Ả-rập, chúng 
ta đã sống sót sau 
sự tấn công của 
Saddam. Chúng ta 
vẫn sẽ tồn tại trước những kẻ thù 
bây giờ.

Hãy nghĩ đến bất kỳ thời điểm nào 
trong lịch sử nhân loại! Hãy suy nghĩ 
về điều đó, cho chúng ta, những 
người Do Thái, hoàn cảnh chưa từng 
tốt đẹp cho chúng ta! Rồi sau đó 
hãy đối mặt với thế giới. Hãy nhớ 
rằng: Những quốc gia vốn có nền 
văn hóa đã từng cố gắng tiêu diệt 
chúng ta, không còn tồn tại nữa – 
trong khi chúng ta vẫn còn sống! 
Ai Cập? người Hy Lạp? Alexander 
của Ma-xê-đô-ni-a? Người La Mã? 

(Hiện nay có ai vẫn nói được tiếng 
La-tinh không?) Đức Quốc Xã? 
Và nhìn chúng ta, Đất nước Kinh 
Thánh, Nô lệ của Ai Cập, Chúng ta 
vẫn còn đây, và chúng ta nói cùng 
ngôn ngữ! Ngay tại đây và bây giờ! 
Người Ả Rập vẫn chưa biết, nhưng 
họ sẽ biết rằng có một Đức Chúa 
Trời. Miễn là chúng ta còn giữ danh 
tính của chúng ta, chúng ta sẽ tồn 

tại mãi mãi. Vì vậy, 
hãy tha thứ cho 
chính chúng ta vì 
đã không lo lắng, 
không khóc, không 
sợ hãi.  Mọi thứ tại 
đất nước này đều 
ổn.  Tất cả chắc 
chắn sẽ tốt hơn.  
Tuy nhiên: Đừng 
tin các phương tiện 
truyền thông, họ 
không cho các bạn 

biết rằng các bữa tiệc vẫn tiếp tục 
được diễn ra, dân chúng vẫn tiếp tục 
sống, mọi người vẫn ra ngoài, mọi 
người vẫn tiếp tục gặp gỡ bạn bè.

Vâng, nhuệ khí của chúng ta thấp. 
Thì sao chứ? Chỉ vì chúng ta khóc 
than cho cái chết của chúng ta, trong 
khi những người khác vui mừng 
trong biển máu.  Đó là lý do tại sao 
chúng ta sẽ giành chiến thắng cuối 
cùng. Đấng Canh Phòng của Israel 
không bao giờ ngủ quên! Giê-hô-
va Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, 
Y-sác và Gia-cốp.”

CHÚA GIÊ-HÔ-VA PHÁN: 
‘NẦY, TA SẼ ĐEM CON 
CÁI Y-SƠ-RA-ÊN RA KHỎI 
CÁC NƯỚC MÀ HỌ ĐÃ 
ĐI ĐẾN. TA SẼ NHÓM HỌ 
LẠI TỪ BỐN PHƯƠNG VÀ 
ĐEM HỌ VỀ TRONG ĐẤT 
RIÊNG CỦA HỌ.
— Ê-XÊ-CHI-ÊN 37:21
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N ăm 2004, Việt Nam cho chiếu 
bộ phim “Th ời đại anh hùng” 
trong đó có đoạn, Tổng thống 

Park Chung-hee đã khóc vì thấy dân 
khổ quá.  Ông tuyên bố sau 10 năm 
nữa sẽ có nhiều nước trên thế giới 
phải đến làm thuê cho Hàn Quốc, 
và sự thật đã đến với họ trong đó có 
Việt Nam.

Th ập niên 60, Hàn Quốc là 1 trong 
những nước nghèo đói nhất châu 
Á. Năm 1968, người Hàn quyết 
định thay đổi giáo dục bằng cách bê 
nguyên sách giáo khoa của người 
Nhật về dịch sang tiếng Hàn để 
giảng dạy, ngoại trừ các môn xã hội 
như địa lý, lịch sử và văn học. Lúc 
đó cũng có nhiều người chỉ trích 
rằng, Hàn Quốc lẽ nào lại không tự 
soạn được một bộ sách giáo khoa, 
đây cũng bởi tính sĩ diện của họ rất 
cao. Nhưng chính phủ vẫn quyết 
tâm thực hiện, vì để có được chương 
trình giáo dục đó, người Nhật đã 
mất cả trăm năm cải biên cách đào 
tạo phương Tây sao cho phù hợp 

với đặc trưng của châu Á, bắt đầu từ 
thời Minh Trị Th iên Hoàng. Để rút 
ngắn thời gian, Hàn Quốc chẳng có 
cách nào ngoài việc lấy kinh nghiệm 
của người khác, và để dành thời gian 
và công sức lo việc khác nữa. Vì Hàn 
Quốc muốn trở thành một bản sao 
mới của Nhật, nền kinh tế dựa trên 
lòng tự hào dân tộc, tính kỷ luật và 
đạo đức của toàn thể xã hội.

Đúng 20 năm sau, năm 1988, Hàn 
Quốc đăng cai Olympic Seoul, cả 
thế giới không ai tin vào mắt mình 
khi thấy kỳ tích bên bờ sông Hàn. 
Ô tô, xe máy, dệt nhuộm, hoá chất, 
đóng tàu, điện tử, bánh kẹo… bên 
Nhật có cái gì thì bên này có cái đó 
mặc dù dân số chỉ bằng 1/3. Không 
ai biết trong 20 năm đó, cả dân tộc 
Hàn đã nắm chặt tay với quyết tâm 
thoát nghèo như thế nào, chỉ biết 
rằng trên tivi lúc đó chỉ có vẻn vẹn 2 
chương trình là “dạy làm người” và 
“dạy làm ăn”; từ cái văn minh nhỏ 
xíu như nụ cười của một nhân viên 
bán hàng cho đến cách quản lý chi 

TONY BUỔI SÁNG

TẠI SAO 
HÀN QUỐC 

PHÁT TRIỂN

RỰC RỠ CÒN 
VIỆT NAM THÌ 
KHÔNG?
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phí của một quán cà phê, cách tạo 
dựng một nhà máy.

Từ một dân tộc “xin việc”, tức các 
doanh nghiệp nước ngoài đến đặt 
nhà máy tại Hàn và thuê lao động tại 
đây, Hàn Quốc bắt đầu khan hiếm 
lao động và trở thành dân tộc đi 
“cho việc”, mà người xếp hàng “xin 
việc” lúc bấy giờ lại là người Trung 
Quốc, Thái Lan, Philippines. Hàn 
Quốc đã thành công trong việc tiếp 
nối Nhật Bản thành dân tộc đi “cho 
việc” người khác.  Năm 1988, pháo 
hoa thắp sáng 2 bờ sông Hàn, người 
Hàn Quốc ôm nhau cười trong nước 
mắt, hơn 100 quốc gia giàu có nhất 
trên thế giới miễn visa cho họ. Hàn 
Quốc giờ đây đã bước chân vào 
nhóm 24 quốc gia thịnh vượng nhất 
loài người. Nhưng thách thức mới lại 
xuất hiện, vì bây giờ không phải là 
Nhật Bản nữa, mà là Hồng Kông và 
Singapore, 2 cực hút nam châm của 
cả châu Á về tài chính, thương mại 
và giải trí.

Phim Hồng Kông tràn ngập thị 
trường và không có đối thủ. Ngay 
lập tức người Hàn tuyển chọn ra 
2.000 sinh viên ưu tú nhất, cử sang 
Holywood, điên cuồng học hành, từ 
đạo diễn, diễn viên, phục trang đạo 
cụ… 4 năm sau tốt nghiệp, (năm 
1992), những bộ phim đầu tay như: 
Cảm xúc, Mối tình đầu, Hoa cúc 
vàng,…với một thế hệ diễn viên 
đẹp từng milimet đã chinh phục 
được hàng triệu con tim.  Ngành 

làm phim đã phối hợp khéo léo với 
ngành thời trang, mỹ phẩm và hàng 
tiêu dùng để xâm nhập vào các thị 
trường. Đại sứ quán Hàn Quốc tại 
các nước có nhiệm vụ dịch thuật ra 
tiếng địa phương và tặng không cho 
các đài truyền hình, tạo ra làn sóng 
Hanluy nổi tiếng. Người Nhật điên 
cuồng, người Trung Quốc điên đảo, 
các nước Đông Nam Á thì chỉ biết ụ 
pa ơi, ụ pa hỡi. Phim Hồng Kông bị 
đá văng ra khỏi thị trường cho thuê 
băng đĩa.

Vào năm 1988, ngoài 2.000 người đi 
Holywood để xây dựng công nghiệp 
điện ảnh thì cũng có ngần ấy người 
được cử sang Milan và Paris để học 
thời trang, mỹ phẩm. Các tập đoàn 
như xe Kia, Samsung, Hyundai còn 
thuê cả ê-kip thiết kế của các hãng xe 
Đức như Mercedes, BMW làm việc 
cho họ, với tham vọng xuất khẩu 
xe sang Mỹ và châu Âu. Muốn bán 
cho Tây thì bao bì nhãn mác phải 
có óc thẩm mỹ của Tây, chứ kiểu 
“tròn tròn xinh xinh” của dân châu 
Á, người Tây không thích, không 
bán được. Có những năm mẫu xe 
của Hyundai bán chạy nhất ở Bắc 
Mỹ và châu Âu. Người Mỹ bắt đầu 
nhìn người Hàn với ánh mắt khác, 
ngưỡng mộ, ngạc nhiên và thích thú.  
Ngoài ra, người Hàn cũng cử những 
sinh viên giỏi toán nhất nước theo 
học ngành tài chính ở các trường đại 
học lớn của Mỹ, với tham vọng Seoul 
sẽ thành một London, New York.  
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Các quỹ đầu tư ra đời và họ tự tìm 
kiếm các nhà máy mới khởi nghiệp 
be bé để rót tiền vào, tham gia vào 
quản trị. Họ không hề chỉ trích, chỉ 
góp sức góp trí để xây dựng. Một 
người Hàn giàu có là cả dân tộc Hàn 
giàu có.

Hệ thống bán lẻ Lotte phải có nghĩa 
vụ mang hàng hoá Hàn đi khắp nơi. 
Ông lớn Samsung bắt đầu tuyển 
dụng những sinh viên giỏi nhất châu 
Á để cho học bổng thạc sĩ miễn phí 
với điều kiện tốt nghiệp xong phải 
dành mấy năm phục vụ cho họ. 
Họ gom trí tuệ của cả châu Á để 
chinh phục thị trường điện thoại 
thông minh và máy tính bảng, cạnh 
tranh đối đầu với Apple, đối đầu với 
cả một tập thể trí tuệ thung lũng 
Silicone, cứ như Airbus của châu Âu 
cạnh tranh với Boeing vậy.

Người Hàn Quốc, dù dân thường 
hay sếp lớn, tất tần tật mọi thứ họ 
dùng phải là “Made in Korea”, dù 
vào thập niên bảy mươi sản phẩm 
vô cùng kém cỏi và xấu xí. Nhưng 
nếu người tiêu dùng không ủng hộ 
sản phẩm nhem nhuốc của thời khởi 
nghiệp, thì doanh nghiệp còn tồn 
tại đâu mà có sản phẩm tinh xảo sau 
này?

Tôi nhớ lần đi Hàn đầu tiên, mùa 
thu năm 2005, bà chị ở Việt Nam 
cẩn thận ghi tên mấy nhãn hiệu 
mỹ phẩm ưa thích của chị ấy rồi 
nhắn mình mua giùm. Ở cửa hàng 

mỹ phẩm, cô bán hàng mặc bộ váy 
veston đen, chạy như bay lấy hết sản 
phẩm này đến sản phẩm khác cho 
tôi xem, đều là của Hàn cả. Do tiếng 
Anh không nói tốt nên cô cứ giải 
thích bằng tiếng Hàn đến lúc giọng 
khàn đặc. Đến lúc tôi lấy tay chỉ hộp 
phấn Lancom, thì cô thất vọng oà 
khóc. Cô khóc vì cô đã không thành 
công khi tình yêu nước của cô không 
thuyết phục được khách hàng. Tôi 
nhìn cô ấy sững sờ, lẽ nào chỉ là 1 
cô gái bán hàng bình thường mà có 
lòng yêu đất nước mãnh liệt thế sao? 
Tôi thôi bèn mua mấy hộp mỹ phẩm 
của Hàn, dù chẳng biết có tốt không, 
vì kính phục quá. Lúc tôi bước ra 
khỏi cửa hàng, ngoái lại vẫn thấy cổ 
gập đầu cung kính.

Ngoài phố, gió bắt đầu lạnh, từng 
tốp học sinh chạy tập thể dục rầm 
rập trên vỉa hè, những chiếc áo 
khoác thêu cờ quốc gia ở sau lưng. 
Và tôi biết, sau lưng của mỗi công 
dân luôn là tổ quốc.



HY VỌNG   SỐ-9 ĐÔNG 2017 12

ĐỜI SỐNG

10  kinh nghiệm “xương máu” 
của những người đi trước 
dưới đây sẽ giúp bạn có cơ 

hội chiến thắng trong cuộc đua trên 
đường đời.

Cuộc sống chính là một cuộc đua 
marathon, có người té ngã, có người 
lề mề, có người vượt trội, lại có 
người dễ dàng bỏ cuộc. Có thể chiến 
thắng trong cuộc đua đường đời hay 
không phụ thuộc rất nhiều vào kinh 
nghiệm của mỗi chúng ta. Học hỏi 
10 kinh nghiệm quý báu dưới đây 
của những người đi trước không 
chỉ giúp ta vững bước trên cuộc đua 
đường dài ấy mà còn giúp ta hạn chế 
những lần vấp ngã, hạn chế những 
lần bước nhầm “đường vòng”.        

1. Người không thể chiến thắng khó 
khăn trước mắt, vĩnh viễn sẽ không 
có cơ hội hưởng thụ hy vọng và vinh 
quang trong tương lai.  

2. Trong cuộc sống, có không ít 
những kẻ kiêu ngạo, thích chèn ép 
người khác.  Trong mắt họ, bạn dù 
làm gì cũng vẫn bị coi là thiếu hiểu 
biết.  Vì thế, không cần thiết phải 
giả bộ trước mặt người khác, càng 
không nên tự coi nhẹ bản thân, chỉ 
cần nỗ lực sống tốt với con người 
thật của chính mình là đủ.

3. Hãy cố gắng duy trì một cuộc sống 
tràn đầy năng lượng, đừng để những 
thiếu thốn về vật chất đánh gục ý chí 
chiến đấu của bạn.  Có nhiều người 
sở hữu những khởi điểm tốt hơn ta 
rất nhiều, nhưng cũng có không ít 
người có tiền đề chưa bằng ta, cho 
nên đừng vội khóc lóc, cũng đừng 
oán thán, hãy dựa vào chính những 
gì mình có để phấn đấu, nỗ lực 
không ngừng.

4. Quản lý tốt cái miệng của chính 
mình, điều gì không nên nói tốt nhất 

10 KINH NGHIỆM CỦA 
NGƯỜI ĐI TRƯỚC, 
HỌC ĐƯỢC CẢ ĐỜI SẼ 
KHÔNG PHẢI CHẠY 
"ĐƯỜNG VÒNG"

Theo Ý Linh/Zing News
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đừng nói. Điều này càng phải làm 
cho tốt khi ta tức giận. Trong thời 
đại này, chớ đem chuyện riêng tư 
lên internet để làm “anh hùng bàn 
phím”.  Bởi điều này chỉ biến bạn 
thành kẻ ngốc trong mắt người khác 
mà thôi!

5. Trong cuộc sống chớ làm người 
ham hư vinh.  Đôi khi, cả tủ đồ hiệu 
mà bạn sở hữu cũng chưa chắc đã 
giá trị bằng một lời thăm hỏi chân 
thành từ người khác dành cho ta.

6. Bạn bè là người để chia sẻ, không 
phải là người để bạn khoẻ khoang 
bản thân mình với họ. Kỳ thực, 
những người quan tâm bạn sở hữu 
thứ gì chưa chắc đã là bạn, nhưng 
những người quan tâm đến những 
nỗi khổ đau, vất vả mà bạn đang 
chịu đựng thì xứng với hai chữ 
“bằng hữu”.

7. Không nên áp đặt suy nghĩa của 
mình lên vấn đề của người khác, 
càng không nên ép buộc một ai đó ở 
bên cạnh mình. Nếu họ không bằng 
lòng hoặc có điều khó nói, hãy tôn 
trọng ý kiến và hành động của họ.

8. Vào mỗi thời điểm cảm thấy cô 
đơn, thay vì chịu đựng một mình, 
hãy nhấc điện thoại lên và gọi điện 
cho tri kỷ của bạn. Chỉ có những lúc 
bên nhau như vậy, mối quan hệ của 
bạn với họ mới có thể bền lâu.

9. Thời gian là kho báu quý giá cần 
phải trân trọng từng giây từng phút.  

Đừng tiêu phí quá nhiều thời gian 
của mình vì hư vinh hoặc vì những 
“khách qua đường” trong cuộc đời 
bạn. Càng khiến mình bận rộn vì 
những điều như vậy, tâm hồn của 
bạn sẽ ngày càng trở nên trống rỗng.  
Cuộc đời rất ngắn ngủi, đừng để bản 
thân “sống nhầm” cuộc đời của ai 
khác. Hãy nỗ lực sống là mình một 
cách tích cực và tự hào. 

10. Khắc cốt ghi tâm hai chữ “thản 
nhiên”. Thản nhiên đối mặt với mọi 
việc trong cuộc sống mới có thể 
vững vàng vượt qua mọi biến cố. Cổ 
nhân đã từng có câu: “Đời người có 
không ít gập ghềnh sóng gió, chỉ có 
cách tự mình vượt qua mới có thể 
trưởng thành”.
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Trước khi kết hôn, chúng ta luôn 
tưởng tượng ra hình ảnh hạnh 
phúc sau hôn nhân, nhưng khi 

hai người thật sự chung sống cùng 
nhau thì lại không ngừng đánh mất 
tình cảm dành cho nhau do những 
mâu thuẫn và cuộc sống hiện thực.

Rốt cuộc thì phải làm thế nào để 
duy trì tình cảm với vị hôn phu như 
thuở ban đầu, giữ gìn những sự ngọt 
ngào, ấm áp trước hôn nhân, đi cùng 
nhau cho đến cuối cuộc đời?

Dưới đây là 8 bí quyết dành cho các 
cặp vợ chồng để có cuộc sống hôn 
nhân luôn ngọt ngào đến “đầu bạc 
răng long”:

1. BẮT BẺ ÍT ĐI, THẤU HIỂU NHIỀU HƠN
Mỗi người đều có khuyết điểm, cũng 
sẽ có lúc nói sai, làm sai, nếu khi 
đối mặt với những điều không vui, 
không hài lòng mà chỉ biết không 
ngừng phê bình và oán trách lẫn 
nhau, lâu dần mối quan hệ vợ chồng 
có thể sẽ chỉ còn lại đầy áp lực và 
mất kiên nhẫn.

Hãy thử giữ cho mình tâm thái nhẹ 
nhàng, khoan dung để đối diện với 
khuyết điểm của đối phương và 
những điều không vui nhất thời, hãy 

thấu hiểu nhiều hơn và bắt bẻ ít đi, 
mối quan hệ của các cặp vợ chồng sẽ 
trở nên tốt đẹp hơn.

Có một loại đức hạnh quan trọng 
trong hôn nhân gọi là “Nhẫn”

2. ĐỪNG CỨ LUÔN NHẮC LẠI CHUYỆN CŨ
Dù tình cảm vợ chồng có tốt đến 
đâu thì cũng sẽ có lúc cãi nhau, 
nhưng nếu mỗi lần như vậy cứ luôn 
nhắc lại những chuyện cũ, đếm lại 
từ đầu đến cuối những lỗi lầm của 
đối phương sẽ chỉ đẩy nhau ra xa 
hơn. Hãy thông cảm và tha thứ cho 
những lỗi lầm của nhau, cùng nhìn 
về tương lai phía trước.

“Tất cả là lỗi của tôi” – Bí quyết giúp 
nhà nhà yên ấm, người người hòa 
thuận

3. HIỂU BẠN ĐỜI THẬT SỰ CẦN GÌ
Nếu bạn có thể hiểu được bạn đời 
thật    sự cần điều gì, cẩn thận quan 
sát từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc 
sống và giúp đỡ kịp thời thì có thể 
khiến người bạn đời có cảm giác 
được yêu thương và cũng có thể làm 
cho mối quan hệ của hai vợ chồng 
càng thân thiết hơn.

Ví dụ như khi người ấy làm việc quá 
vất vả hoặc sức khỏe không được tốt, 

8 BÍ QUYẾT ĐỂ CUỘC SỐNG HÔN NHÂN LUÔN 
NGỌT NGÀO ĐẾN “ĐẦU BẠC RĂNG LONG”
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đừng yêu cầu họ nhất định phải làm 
gì cả, hãy pha cho họ một tách trà 
nóng, nhẹ nhàng mát xa đầu cho họ 
một lúc, nói những lời động viên yêu 
thương… những điều này đều thể 
hiện sự chu đáo khác với mọi người 
của bạn.

Không hạnh phúc? Hãy thay đổi bản 
thân, đừng phí thời gian than thở!
4. THỈNH THOẢNG ĐI DU LỊCH CÙNG 
NHAU
Có cặp vợ chồng khi ở bên nhau một 
thời gian dài sẽ khó tránh việc đánh 
mất cảm giác yêu thương. 

Nếu thỉnh thoảng có thể lên kế 
hoạch cho một chuyến du lịch ngắn 
ngày, đến những nơi mới mẻ hoặc 
hâm nóng lại những kỉ niệm của 
những ngày đầu yêu nhau thì không 
chỉ có thể thư giãn mà còn có thể 
tìm lại sự ngọt ngào đã mất đi giống 
như khi đi tuần trăng mật vậy.

5. LUÔN GHI NHỚ LỜI HỨA BAN ĐẦU
Tuy tình cảm là việc giữa hai người, 
nhưng sau khi kết hôn phải đối mặt 
với sự kỳ vọng của gia đình hoặc 
cha mẹ hai nhà, ví dụ như không 
ngừng thúc giục sinh con… những 
điều này sẽ luôn khiến các cặp đôi 
cảm thấy áp lực hơn nhiều, thậm chí 
sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa vợ 
chồng.  Lúc này, bạn hãy trò chuyện 
cùng chồng, hãy ghi nhớ những lời 
hứa ban đầu để những dự tính ban 
đầu và ý kiến chung của hai bạn trở 

thành sức mạnh cổ vũ nhau bước 
tiếp, đừng để những lời nói và áp 
lực bên ngoài tác động đến bản thân 
mình. Tại sao chúng ta hạnh phúc 
khi già đi?  
6. KHI TRANH CÃI HÃY SUY NGHĨ 3 LẦN 
TRƯỚC KHI NÓI
Khi vợ chồng tranh cãi, dù có tức 
giận và mất kiên nhẫn đến mức nào 
thì hãy luôn nhớ rằng có những lời 
nói gây tổn thương mà bạn không 
thể nói bừa được. Nếu nói sai không 
chỉ “châm dầu vào lửa”, mà còn sẽ 
gây nên rạn nứt về tình cảm không 
thể hàn gắn được. Vì vậy, khi muốn 
nói bất cứ điều gì để xả giận thì tuyệt 
đối phải suy nghĩ 3 lần trước khi nói, 
tốt nhất là cân nhắc xem có nên nói 
hay không và hậu quả sau khi nói 
rồi mới mở miệng. Có một nét đẹp 
trong hôn nhân gọi là tu khẩu.
7. ĐỪNG TRANH CÃI TRƯỚC MẶT NGƯỜI 
NGOÀI
Mắng nhiếc đối phương ở nơi công 
cộng, trước mặt bạn bè hoặc trước 
mặt người khác là một trong những 
điều cấm kỵ nhất giữa vợ chồng. Để 
duy trì mối quan hệ tốt đẹp, việc bạn 
nhường bước và thỏa hiệp đúng lúc 
tuyệt đối là điều cần thiết, nếu bạn 
không biết kiểm soát cảm xúc của 
mình, làm đối phương khó xử ở nơi 
công cộng, đến cuối cùng người bị 
tổn thương không chỉ có người kia 
mà còn cả cuộc hôn nhân của hai 
bạn nữa.
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Người ta hay cho là bệnh ung 
thư ở giai đoạn đầu không có 
dấu hiệu gì – thật ra không 
phải thế. Nguy hiểm hơn là 

cách nghĩ như vậy không cho phép 
ta phát hiện bệnh sớm và như vậy 
giảm đi khả năng chữa khỏi bệnh. 
Sau đây là 10 triệu chứng có thể 
chứng tỏ bạn đang có bệnh ung thư 
ở giai đoạn đang phát triển.

1. Mệt mỏi - Người yếu, mệt mỏi, 
đau xương, sưng tấy, viêm nhiễm tái 
phát, táo bón và rối loạn nhịp tim là 
các triệu chứng chính của bệnh ung 
thư xương (szpiczak mnogi, bệnh 
Kahler). Triệu chứng hay gặp là đau 
ở vùng lưng. Khi xét nghiệm máu có 
thấy tăng bạch cầu trong máu hay 
trong nước tiểu, rất nhiều khi chỉ 
số OB có ba chữ số. Ung thư xương 
ít gặp ở trẻ em, trẻ vị thành niên và 
thanh niên mà hay gặp ở người tuổi 
cao, nhất là nam giới.

2. Viêm nhiễm tái phát - Hay bị viêm 
đường hô hấp, cảm kéo dài hơn 
2 tuần thì không nên coi thường. 
Nếu thêm vào đó bạn thấy có hạch 
và người yếu thì phải lập tức thử 

máu vì đó có thể là triệu chứng của 
ung thư hạch bạch huyết: u lymphô 
Hodgkin hay ung thư tế bào máu 
(lymphoma). Hàng năm ở Ba Lan 
số người mắc bệnh Hodgkin là từ 
800 đến 1000 người, nhất là nam 
giới ở các độ tuổi từ 18–25 (đến 
30) và từ 50–55. Xét nghiệm cơ bản 
để phát hiện bệnh ung thư tế bào 
máu là: công thức máu (morfologia 
krwi) và OB (chuẩn từ 10 đến 20 
tùy thuộc giới tính, còn khi bị bệnh 
ung thư thì chỉ số  OB lên đến 70–80 
có khi 100), có mặt của men LDH 
(đặc trưng cho bệnh ung thư máu). 
Nên xét nghiệm cả men gan, u-rê, 
kreatynin và đường. Chiếu phổi 
trước và ngang sườn cũng như chụp 
USG ổ bụng cũng rất quan trọng.

3. Sưng hạch bạch huyết - Các dấu 
hiệu đáng lo của bệnh ung thư ở trẻ 
em là: sưng hạch nhất là ở cổ hay 
bụng kéo dài (trên hai tuần), sốt mà 
không có nhiễm trùng, nôn buổi 
sáng và đau đầu, sưng và/hoặc đau 
xương và khớp, đôi khi đi không 
bình thường (z utykaniem), hay gẫy 
xương bệnh lý, các triệu chứng về 
thần kinh như mắt to mắt bé hay 
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rối loạn thăng bằng, người quá nhợt 
nhạt và tăng độ mệt mỏi, yếu, có 
xu hướng hay bị vết bầm hoặc chảy 
máu, ánh trắng trong con ngươi mắt, 
lác mắt hay đột nhiên bị rối loạn việc 
nhìn, giảm cân nhanh không có lý 
do cụ thể, việc dầy u lên của tế bào 
hay các cơ quan của cơ thể, có khối 
u sờ thấy ví dụ trong ổ bụng, ho kéo 
dài.  Ở người lớn việc hạch bị sưng 
có thể đi kèm với các vấn đề của hệ 
bạch huyết cũng như u ở vú, nhất là 
khi bị sưng hạch ở vùng ngực hay 
vùng xương đòn.

4. Ợ chua - Các nguyên nhân về thần 
kinh hay là nguyên nhân gây ợ chua, 
nhưng trong phần lớn trường hợp 
nó là do dịch dạ dày chảy trào ngược 
vào thực quản hay lên miệng. Hiện 
tượng này do chỗ ngăn tự nhiên giữa 
thực quản và dạ dày không làm việc 
bình thường.

Ợ chua cũng có thể là do dấu hiệu 
của hoạt động tiêu hóa, ung thư ác 
tính, các bệnh của đường mật hay 
do viêm dạ dày. Viêm dạ dày có 
thể phát triển do sự mất cân bằng 
giữa các nhân tố bảo vệ và các nhân 
tố tấn công ví như nhiễm khuẩn 
Helicobacter pylori. Nếu sự viêm 
kéo dài quá lâu do vi khuẩn này gây 
ra thì có thể tạo điều kiện cho bệnh 
ung thư dạ dày tiến triển. Vì vậy ta 
không nên tự chữa bệnh này mà 
phải gặp bác sỹ chuyên khoa để chẩn 
đoán bệnh.

5. Đau đầu - Một cơn đau đầu mạnh 
kèm theo buồn nôn, hay bị nôn cần 
làm ta chú ý, nhất là khi nó đi kèm 
thêm với  mất điều khiển bắp cơ, 
rối loạn lúc nói, nhìn và nghe. Các 
triệu chứng này có thể do trong não 
có khối u. Nhưng nên nhớ là trong 
giai đoạn đầu khi có khối u ở não thì 
biểu hiện duy nhất của bệnh có thể 
chỉ là thay đổi tâm trạng hay cách 
cư xử. Người bệnh sẽ khó tập trung 
hơn, có thể cảm thấy bắp thịt ở mặt 
bị giật hay rối loạn trí nhớ, tưởng 
như rất bình thường vậy.

Ở trẻ em biểu hiện khá hay gặp là 
đâu đầu và buồn nôn buổi sáng, sau 
đó trẻ bắt đầu nôn. Hơn 7% số trẻ 
khi đó có rối loạn hooc-môn mà 
biểu hiện là trẻ không lớn và không 
phát triển nữa. Một xét nghiệm đơn 
giản ban đầu để tiếp tục xét nghiệm 
sâu hơn là kiểm tra đáy mắt và điện 
não đồ (EEG). Nếu kết quả không 
tốt thì để khẳng định hay loại trừ 
nguyên nhân có khối u trong não 
khi đó là đi chụp cắt lớp (tomografia 
komputerowa) hay chụp cộng hưởng 
từ.

6.  Đau bụng - Một trong các triệu 
chứng hay gặp nhất của bệnh viêm 
tụy là đau bụng. Cơn đau xuất 
hiện đột ngột và rất mạnh toàn 
vùng bụng, nhất là phần bụng trên. 
Nguyên nhân gây viêm tụy có thể 
do thực đơn hay sỏi mật. Bệnh rất 
nguy hiểm đe dọa cuộc sống, gây sụt 
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huyết áp rất nhanh, tăng nhịp tim, 
đôi khi dẫn đến sụp hệ tuần hoàn.

7. Tiêu chảy - Hay đi lỏng hoặc táo 
bón, có sự thay đổi thói quen đi 
ngoài và tình trạng phân có thể là 
dấu hiệu thay đổi niêm mạc ruột, 
trong đó có bệnh ung thư đại tràng. 
Dấu hiệu đặc biệt đáng lo là đi ngoài 
ra máu. Bệnh có thể kèm theo các 
triệu chứng như da tái nhợt, thiếu 
máu da mỗi ngày một tăng, giảm 
cân, đau ổ bụng.  Nam giới sau 60 
tuổi hay bị ung thư đại tràng, nguyên 
nhân gây bệnh này có thể do thực 
đơn, di truyền hay do hút thuốc lá.

8. Ho - Hút thuốc là nguyên nhân 
chính gây ho kinh niên, nó là hệ quả 
tác động của các hợp chất hóa học 
trong khói thuốc. Nhưng chính các 
chất độc hại gây ra ho này cũng có 
thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng 
hơn như bệnh phế quản, dãn tế bào 
phổi quá mức và mất tính đàn hồi 
(rozedma płuc), viêm phổi hay ung 
thư phổi.  Ho kinh niên bao giờ cũng 
nên xem là tín hiệu cảnh báo cho 
người nghiện thuốc lá. Đặc biệt các 
dấu hiệu sau kèm theo là rất đáng lo 
ngại: sột, ho ra máu, hơi thở ngắn, 
sụt cân, người yếu, mệt, ăn kém 
ngon, đau lồng ngực do ho, ra mồ 
hôi về đêm, có tiếng rít trong phổi.

9.  Khản tiếng - Những người hút 
thuốc nhiều rất hay bị khản tiếng 
cấp tính. Khản tiếng có thể do thanh 
quản yếu khi bị nhiễm vi-rút nhưng 

cũng có thể do ung thư vòm họng. 
Bệnh ung thư ác tính vòm họng hay 
gặp ở nam giới chủ yếu ở độ tuổi 
trên 60. Có thể chữa lành bệnh ở 
70% tổng số người bệnh, trong đó 
khi phát hiện sớm khả năng khỏi 
đạt đến 96–98%, do vậy việc phát 
hiện sớm bệnh rất quan trọng. Các 
triệu chứng của ung thư vòm họng 
là khản tiếng, đổi giọng, vướng khi 
nuốt, đau lan tỏa đến tai, khó thở, 
nhổ bọt ra máu, sưng hạch ở cổ, 
chán ăn và giảm cân.

10.  Các vấn đề khi đi tiểu tiện - Đi 
tiểu thường xuyên của nam giới hay 
do tuyến tiền liệt (prostata) to lên 
dần gây ra. Nhưng trong các năm 
gần đây bệnh ung thư tuyến tiền 
liệt tăng nhanh và triệu chứng cũng 
tương tự như khi chúng to lên nhẹ. 
Do vậy nam giới bị đi tiểu nhiều nên 
đi khám bác sỹ chuyên khoa bài tiết 
(urolog) vì phát hiện sớm bệnh ung 
thư sẽ có nhiều cơ hội chữa khỏi 
bệnh. Nên xét nghiệm mức PSA 
trong máu vì khi chỉ số này cao có 
thể do thay đổi bệnh lý của tuyến 
tiền liệt, mặc dù không phải cứ PSA 
cao là đã mắc bệnh ung thư.  Đi tiểu 
thường xuyên mà lại đi ra máu thì có 
thể là triệu chứng của bệnh ung thư 
bàng quang. Đi tiểu nhiều cũng có 
thể do có u ở khu vực khung chậu: 
ung thư cổ tử cung, buồng trứng v.v..



Ngôi sao lạ
MỤC SƯ LÊ HOÀNG PHU
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“Hằng năm, vào khoảng 
tháng Chạp, lúc sáng 
sớm người ta thường 

thấy trên bầu trời một hiện tượng 
tuyệt đẹp, đó là ánh sáng rực rỡ của 
Kim Tinh, còn gọi là Sao Mai hay 
Sao Vệ Nữ. Dưới mắt trần, điểm 
sáng ấy long lanh như một viên 
ngọc lớn. Kim Tinh sáng chói vào 
khoảng thời gian này vì đây là lúc 
sao ở gần địa cầu hơn cả. Có người 
gọi Kim Tinh là Sao Mục Đồng, và 
cho rằng đây chính là ngôi sao đã 
dẫn đường các nhà thông thái Đông 
phương đến gặp Chúa Cứu Th ế khi 
Ngài giáng sinh. Sự thật không phải 
như vậy, vì các nhà thiên văn thời ấy 
không lạ gì với hiện tượng Kim Tinh 
đến gần địa cầu theo chu kỳ 18 tháng 
một vòng quỹ đạo. Nếu chỉ thấy hiện 
tượng đó, các nhà thông thái Đông 
phương đã không lên đường tìm 
Chúa Cứu Th ế.

Th ánh Kinh ghi lại câu chuyện họ 
theo ngôi sao để gặp Chúa như sau: 
“Chúa Giê-xu giáng sinh tại thành 
Bết-lê-hem miền Giu-đê, vào thời trị 
vì của Vua Hê-rốt, có mấy nhà thông 

thái ở Đông phương đến thành 
Giê-ru-sa-lem hỏi rằng: Vua dân 
Do Th ái vừa sinh tại đâu? Vì chúng 
tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông 
phương nên đến để tôn thờ Ngài” 
(Ma-thi-ơ 2:1, 2).

Suốt nhiều thế kỷ qua, các nhà thiên 
văn đã đưa ra nhiều thuyết giải thích 
hiện tượng ngôi sao Giáng Sinh. Có 
người cho rằng đây là một sao chổi 
đã xuất hiện vào tháng Ba, năm thứ 
năm trước Công Nguyên, giữa chòm 
sao Capricorn và chiếu sáng suốt 
70 ngày. Một số nhà thiên văn khác 
cho rằng đây có thể là một ngôi sao 
mới (nova) chiếu rực giữa chòm 
sao Aquila vào tháng Tư, năm thứ 
tư trước Công Nguyên. Johannes 
Kepler, nhà toán học và thiên văn 
học người Đức, đã tính ra rằng vào 
tháng Năm, tháng Chín, và tháng 
Mười Hai, năm thứ bảy trước Công 
Nguyên, Mộc Tinh (Jupiter) và Th ổ 
Tinh (Saturn) đã gặp nhau trong 
quỹ đạo, tạo ra ánh sáng chói lọi 
khác thường. Các viện thiên văn có 
mô hình vũ trụ ngày nay thường 
dùng hệ thống hành tinh nhân tạo 
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để chứng minh sự kiện đó. Gần đây, 
một nhà khoa học giải thích: Hiện 
tượng ngôi sao dẫn đường các nhà 
thông thái phương Đông đến tìm 
Chúa Cứu Thế là sự xuất hiện của 
sao Spica sáng chói giữa chòm sao 
Virgo vào tiết thu phân trước giờ 
mặt trời mọc. Dù giải thích bằng 
thuyết nào đi nữa, đối với chúng ta, 
những người sống hơn hai mươi thế 
kỷ sau khi Chúa Cứu Thế giáng sinh, 
ý nghĩa và mục đích thực tiễn của vì 
sao mới là điều quan trọng.

Các nhà thiên văn sử dụng các viễn 
vọng kính tối tân ở Palomar, Kitt 
Peak, Zelenchukskaya, các máy chụp 
hình trên các phi thuyền không gian 
có thể căn cứ vào tốc độ, quỹ đạo, 
quang phổ, hình ảnh của một số 
định tinh, hành tinh để giải thích ý 
nghĩa ngôi sao Giáng Sinh trên bình 
diện khoa học. Nhưng đối với những 
người tìm chân lý, chúng ta chỉ cần 
biết rằng đây là một hiện tượng khác 
thường trong vũ trụ, một hiện tượng 
quan trọng trong cõi nhân sinh, đã 
đập vào mắt người quan sát, khiến 
người ấy phải lưu ý, tìm hiểu. Các 
nhà thông thái phương Đông thời ấy 
đã sử dụng kiến thức khoa học, văn 
học, sử học, đạo đức, và tôn giáo để 
tìm hiểu ý nghĩa của hiện tượng lạ. 
Họ đã kết luận rằng đây là dấu hiệu 
báo tin một số biến cố vô cùng quan 
trọng trong lịch sử, có liên quan mật 
thiết đến cá nhân, gia đình, và dân 
tộc của họ cũng như cho cả nhân 

loại. Dưới mắt của các nhà thông 
thái đang quan sát và nghiên cứu, 
ngôi sao ấy là một tấm bảng chỉ 
đường hướng về vị Cứu Tinh của cả 
thế giới. Nó tượng trưng cho tiếng 
gọi của Đấng Tạo Hóa, tha thiết 
khuyên mời con người đến với Chúa 
Cứu Thế.

Trong cuộc đời, có những lúc Bạn 
đã gặp những bảng chỉ đường ấy. 
Giữa cuộc sống bận rộn và phức tạp, 
có khi Bạn đã nghe được tiếng gọi 
tha thiết ấy. Có thể đó là một người 
Bạn gặp ở sở làm, trong siêu thị, tại 
lớp học, ngoài đảo vắng, hay trong 
trại tị nạn. Người ấy có một cuộc 
sống khác thường, không phải vì bộ 
áo khoác bên ngoài, nhưng vì trong 
tâm tình có điều gì đó chói sáng, ấm 
áp, từ ái, dịu dàng, vị tha, tỏa niềm 
vui, và hy vọng khác thường. Người 
ấy nói với Bạn về Chúa Cứu Thế, về 
tình yêu tuyệt đối, và sự hy sinh của 
Chúa. Người ấy đọc cho Bạn nghe 
những câu Thánh Kinh lúc đầu có vẻ 
xa lạ, khó hiểu, nhưng dần dần trở 
thành đầy ý nghĩa và đáp ứng được 
như cầu tâm linh của Bạn. Bạn cảm 
thấy như người ấy đang chỉ đường 
cho Bạn đến với Chúa Cứu Thế từ 
ái, đầy uy quyền. Ngôi sao ấy có thể 
là một quyển sách nhỏ - chỉ nhỏ về 
hình thức, nhưng nội dung bao gồm 
Tin Mừng lớn cho mọi dân tộc, và 
Tin Mừng riêng cho chính Bạn. Tin 
Mừng đó là Đấng Tạo Hóa Toàn 
Năng đã vào đời, tìm đến Bạn, và 
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sẵn sàng sống với Bạn suốt đời. Ngôi 
sao ấy có thể là một tiếng gọi của 
Chúa Cứu Thế qua một bài giảng 
Phúc Âm. Bạn nghe giải thích một 
lời kêu gọi như: “Những ai đang mệt 
mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, 
Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ” 
(Ma-thi-ơ 11:28). Theo câu chuyện 
trong Thánh Kinh, các nhà thông 
thái phương Đông đã lên đường 
tìm Chúa Cứu Thế nhưng có lúc lạc 
đường. Thay vì đi thẳng theo hướng 
ngôi sao ấy, họ đã tẻ tách đi về 
Giê-ru-sa-lem, một thủ đô mà theo 
họ là nơi hợp lý nhất để tìm Chúa 
Cứu Thế. Lập luận nghe rất hợp lý: 
Vua chúa phải sinh tại thủ đô, trong 
hoàng cung, nhưng trong trường 
hợp này họ đã lầm lẫn tai hại. Vua cả 
hoàn vũ đã rời thủ đô vũ trụ, không 
phải để đi tìm một thứ thủ đô chật 
hẹp, nghèo nàn, vô nghĩa trên địa 
cầu nhỏ bé, nhưng Ngài có thể giáng 
sinh bất cứ nơi đâu, kể cả chuồng 
chiên tối tăm, dơ bẩn của làng Bết-
lê-hem hẻo lánh.

Khi những người đi tìm Chúa biết 
mình lầm lẫn vì đã quá chú trọng 
vào lý luận thông thường, truyền 
thống, hình thức, hay vẻ hào nhoáng 
bên ngoài, thì ngôi sao sáng của 
Chúa lại điều chỉnh hướng đi cho 
họ, để họ trở lại đúng con đường 
dẫn đến Chúa Cứu Thế. Ngôi sao 
đã hướng dẫn các nhà thông thái 
vượt qua vô số trở lực, núi cao, đèo 
cả, rừng sâu, sông rộng. Không ai đi 

tìm chân lý, tìm Chúa Cứu Thế mà 
không gặp phải trở lực khó khăn. 
Nhưng mỗi khi gặp trở lực lớn lao, 
cứ nhìn lên ngôi sao của Chúa thì 
con người được khích lệ, soi sáng, 
và thêm dũng cảm để vượt thắng 
mọi trở lực cho đến khi tìm được 
Chúa. Ngôi sao đã đến mục đích tối 
hậu là Chúa Cứu Thế. Những người 
tìm Chúa Cứu Thế đều nhờ ngôi sao 
hướng dẫn mà gặp được Ngài.

Mùa Giáng Sinh năm nay, chắc hẳn 
Bạn đang tìm Chúa Cứu Thế. Nếu 
Bạn đã lỡ lạc bước, Chúa vẫn còn 
dùng ánh sáng của một ngôi sao 
gần Bạn để điều chỉnh hướng đi cho 
Bạn. Nếu gặp nhiều trở lực lớn lao, 
Bạn đừng nản lòng, Chúa sẽ giúp 
Bạn khắc phục cho đến khi tìm gặp 
Chúa Cứu Thế, là Chân Lý, Đường 
Đi, và Nguồn Sống. Chúa đang đến 
bên Bạn, dùng một thứ ngôi sao để 
chiếu sáng, kêu gọi và dìu dắt Bạn 
đến với Ngài. Chúa gọi Bạn: “Con 
ơi, con đang mệt nhọc và nặng gánh 
ưu tư, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho con 
được nghỉ ngơi.” Bạn có sẵn sàng 
đáp ứng tiếng gọi của Chúa Cứu Thế 
không?
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Nước Mỹ có tất cả 45 vị tổng 
thống trong suốt lịch sử của 
mình. Hầu hết những người 

này đều xưng mình là Cơ đốc nhân, 
và không có ai tuyên bố mình là 
người vô thần.

Mỗi khi đến ngày kỷ niệm các tổng 
thống (ngày 20 tháng 2), người Mỹ 
thường nghĩ đến các nhà lãnh đạo 
lỗi lạc từ thời kỳ lập nước. Một số vị 
tổng thống đặc biệt đứng vững với 
đức tin nơi Chúa và hoàn toàn phụ 
thuộc vào Chúa khi họ ở trong giai 
đoạn bị chỉ trích về đời sống cá nhân 
và đường lối dẫn dắt đất nước. Đây 
là những khích lệ lớn cho người đọc 
khi tìm hiểu về cách họ nhận biết 
rằng dù bản thân họ có nhiều quyền 
lực, họ vẫn biết ai là Đấng tối cao và 
biết rằng họ chỉ có thể thành công 
trong trách nhiệm của họ thông qua 
sự hướng dẫn của Chúa. Dưới đây là 
tám vị tổng thống đặc biệt đáng chú 
ý, đầy dẫy nhân cách và đức tin.

1. GEORGE WASHINGTON
George Washington là vị tổng thống 
đầu tiên của Hoa Kỳ. Niềm tin Cơ 

đốc của ông được ghi lại trong 
quyển Các ghi chép của George 
Washington (Th e Writings of George 
Washington). Washington thường đề 
cập đến Th ẩm Quyền Kinh Th ánh 
và Sự Quan Phòng trong các bài 
phát biểu và bài viết của ông. Th eo 
MountVernon.org, “Washington được 
biết đến là người thường có các buổi 
cầu nguyện cá nhân, và những thì 
giờ đó chiếm phần lớn cuộc đời của 
ông. Một báo cáo nổi tiếng cho biết 
rằng cháu trai của Washington đã 
chứng kiến ông dành giời gian tĩnh 
nguyện với Kinh thánh mở trước 
mặt trong khi đang quỳ gối, cả sáng 
lẫn tối.”

2. JOHN ADAMS  
John Adams là tổng thống thứ 
hai của Mỹ, theo sau George 
Washington. Là một trong những 
Người sáng lập nước Mỹ (Tổ phụ), 
Adams là người đầu tiên yêu cầu có 
lời cầu nguyện chúc phước cho Nhà 
Trắng. Ông cũng khẳng định nước 
Mỹ được thành lập dựa trên các 
nguyên tắc Cơ đốc:

VERONICA NEFFINGER, VÂN ANH DỊCH

8 VỊ TỔNG THỐNG TÌM KIẾM 
SỰ DẪN DẮT TỪ CHÚA

ĐỨC TIN
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 “Những nguyên tắc chung mà cha 
ông đã đạt được là các nguyên tắc 
chung của Cơ đốc. Tôi sẽ công khai 
tuyên bố rằng điều tôi đã tin, và bây 
giờ vẫn tin, đó là những nguyên 
tắc chung của Cơ đốc vĩnh cửu và 
không thay đổi giống như sự tồn tại 
và bản tính của Chúa vậy”, ông nói 
trong một bức thư viết cho Thomas 
Jefferson.

3. ABRAHAM LINCOLN
Là một trong những tổng thống 
đáng lưu ý nhất của Hoa Kỳ vì nhiều 
lý do, nhiều nhà sử học không tin 
Lincoln xưng nhận đức tin Cơ đốc, 
nhưng có bằng chứng cho thấy ông 
có đức tin vào giai đoạn cuối đời.

 “Khi tôi rời Springfield, tôi đã nhờ 
mọi người cầu nguyện cho tôi. Lúc 
đó tôi không phải là một Cơ đốc 
nhân. Khi tôi chôn con trai tôi, thử 
thách lớn nhất của cuộc đời tôi, tôi 
vẫn không phải là Cơ đốc nhân. 
Nhưng khi tôi đến Gettysburg 
và nhìn thấy mộ của hàng nghìn 
người lính của chúng tôi, lúc đó tôi 
đã dâng đời sống mình cho Chúa. 
Vâng, tôi yêu Chúa Giê-xu”, vị tổng 
thống đã lãnh đạo đất nước đi hết 
Cuộc Nội Chiến nói, theo tiểu sử của 
Abraham Lincoln, một Cơ đốc nhân 
(Abraham Lincoln, the Christian) 
bởi William J. Johnstone.

4. JAMES MADISON
James Madison, Tổng thống thứ 

4 của Hoa Kỳ “là một tín hữu Tân 
giáo (Episcopalian) trung tín, đã 
ký vào một dự luật của liên Bang 
để giải ngân cho việc phân phát 
Kinh Thánh”, theo một bài báo của 
tờ Religion News Service. Mặc dù 
Madison sau đó ủng hộ sự tách rời 
của nhà thờ và tiểu bang, niềm tin 
tôn giáo vẫn là trung tâm của nhân 
cách và chức vụ tổng thống của ông.                                                                                                                 

Trong lá thư ông viết cho William 
Bradford năm 1773, Madison cho 
hay, “Đôi khi tôi nghĩ rằng không 
thể có một lời chứng mạnh mẽ hơn 
về tôn giáo hay chống lại những thú 
vui trần tục, thậm chí những thứ 
lý trí và nhân tính nhất, hơn là đối 
với những người đàn ông có vị trí 
cao quý nhất, ở các bộ phận kiếm 
lợi nhất và đang nổi lên trong danh 
tiếng và sự giàu có, công khai tuyên 
bố sự không hài lòng của họ bằng 
cách trở thành những người ủng hộ 
nhiệt tình vì cớ Đấng Christ, và tôi 
ước gì bạn có thể đưa ra bằng chứng 
theo cách này. ”

5. GROVER CLEVELAND
Grover Cleveland có hai nhiệm kỳ 
không liên tiếp làm tổng thống. 
Ông kết hôn trong giai đoạn đó và 
đã có năm người con. Con gái lớn 
nhất của ông, Ruth (Ru-tơ), thường 
được gọi là Bé Ruth, đã qua đời ở 
tuổi 12 vì bệnh bại liệt. Cleveland vô 
cùng buồn rầu về sự ra đi của Ruth, 
nhưng ông vẫn nhìn lên Chúa để có 
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sự an ủi.

“Đức Chúa Trời đã đến giúp tôi để 
tôi có thể điều chỉnh suy nghĩ của 
tôi về cái chết của Ruth yêu quý để 
có niềm an ủi nhiều như sự ích kỷ 
mà nhân loại sẽ cho phép”, đoạn văn 
trích từ nhật ký của ông.

6. JIMMY CARTER
Mặc dù nhiều người bảo thủ và cả 
Cơ đốc nhân không đồng ý với quan 
điểm chính trị của Carter, rất khó 
để bác bỏ đức tin chân thật của ông. 
Carter từng là giáo viên trường Chúa 
nhật của Hội Thánh Báp-tít trong 
một thời gian dài, ông cũng từng 
có thời gian làm giáo sĩ. Ông đọc 
Kinh Thánh hằng ngày trong văn 
phòng và cầu nguyện là một phần 
quan trọng trong cuộc đời của ông.                                                                                                                       
Trong một cuộc phỏng vấn với 
Christianity Today, Carter đã giải 
thích sự liên hệ giữa đức tin với các 
hoạt động chính trị của ông: “Đồng 
thời, không có cách nào để tôi có thể 
tách rời niềm tin Cơ đốc khỏi nghĩa 
vụ của tôi khi là một sĩ quan hải 
quân, hay với tư cách là một thống 
đốc hoặc là Tổng thống, hoặc khỏi 
công việc của tôi hiện giờ. Tôi không 
thể đưa ra những cam kết với tư 
cách là Tổng thống tách ra khỏi niềm 
tin của tôi. Chúng ta tôn thờ Chúa 
Bình An, và một trong những yếu 
tố quan trọng trong cuộc đời tôi khi 
làm Tổng thống trong những thời 
điểm đầy thách thức đó là giữ cho 

đất nước chúng ta được hòa bình”

7. RONALD REAGAN
Ronald Reagan được biết đến như 
là một tổng thống vô cùng bảo thủ, 
nhưng ông cũng nghiêm túc với đức 
tin của mình.

 “Tôi tin tưởng với trọn tấm lòng 
mình là đứng lên cho nước Mỹ có 
nghĩa là đứng lên cho Đức Chúa 
Trời, Đấng đã ban phước cho đất 
nước chúng ta. Chúng ta cần sự giúp 
đỡ của Chúa để hướng dẫn đất nước 
chúng ta vượt qua những cơn bão. 
Nhưng chúng ta không thể mong 
đợi Ngài bảo vệ nước Mỹ trong 
khủng hoảng nếu chúng ta chỉ đặt 
Ngài trên kệ trong cuộc sống hằng 
ngày”, ông nói.

8. GEORGE W. BUSH
George W. Bush, vị tổng thống trong 
thời đại của chúng ta, đã không 
ngại ngần nói về Chúa trong các bài 
phát biểu và diễn thuyết trước công 
chúng. Ông tin rằng Đức Chúa Trời 
có một sự kêu gọi cụ thể trên cuộc 
đời của ông, “Tôi tin rằng Chúa 
muốn tôi trở thành tổng thống”.

Trong một bài phát biểu vào thời 
điểm Mỹ tham gia Chiến tranh Iraq, 
ông Bush nói, “Khi chúng ta tiếp tục 
chống lại khủng bố, chúng ta cầu xin 
Đấng Toàn Năng bảo vệ tất cả những 
ai chiến đấu cho tự do trên toàn thế 
giới và những người đàn ông cũng 
như những người phụ nữ dũng cảm 
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của chúng ta đang làm việc trong 
bộ đồng phục, và chúng ta xin Ngài 
bảo bọc những người vô tội khỏi bị 
tổn hại. Chúng ta công nhận sự hy 
sinh của các gia đình quân đội và xin 
Chúa ban cho họ sự bình an cùng 
sức mạnh. Chúng ta sẽ không quên 

những người đàn ông và phụ nữ đã 
ngã xuống trong khi phục vụ nước 
Mỹ để giành lấy tự do. Chúng tôi cầu 
nguyện rằng người thân của họ sẽ 
nhận được sự an ủi và ân điển của 
Chúa.”

Tôi bước đi trên đường trần lận đận
Vai nặng hoằng chồng chất những lo toan
Thù hận chất chồng, oán giận bất an
Dò từng bước trong nguy nàn khốn khổ.
Bổng một hôm, gặp lại người bạn cũ
Đã một thời cùng học tuổi còn thơ
Anh giờ đây, trông thanh thản vô tư
Như chẳng vướng bận gì trong cuộc sống.
Tôi kể anh nghe nổi niềm tuyệt vọng
Bước công hầu khanh tướng bổng xa bay
Đời phù du một thoáng đã như mây
Muốn kết liễu tấm thân đầy khổ nạn
Anh liền nói có Người mong gặp bạn
Đến cùng Người anh sẽ được bình an
Hãy trao Người gánh nặng anh đã mang
Đến cùng Chúa, nhẹ nhàng, không mệt mỏi.
Chúa sẽ ban bình an như mong đợi
Nào hãy cùng tôi gặp Chúa Giê-xu
Lời hứa Ngài chắc chắn đến ngàn thu
Tin nhận Chúa, được hoàn toàn yên nghỉ.
Tôi giờ đây, sống cuộc đời hoàn mỹ
Gặp Chúa rồi, đổi mới, ngập niềm vui
Bước cùng Cha đi khắp nẻo đường đời
Trong tay Chúa dắt dìu về Thiên Quốc.

    PNL

“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

Gặp
Chúa



CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN ỦNG HỘ ĐẶC SAN HY VỌNG 
Hội Thánh Baptist Sachse TX, Hội Thánh Tin Lành Windsor, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Ottawa, 

Hội Thánh Tin Lành Montreal, Hội Thánh Tin Lành Nguồn Sống, Dr. Huỳnh thị Tuyết Trinh, Chị 
Nguyễn thị Mỹ Duyên, Anh Nguyễn Ngọc Tùng, Anh Thomas Nguyễn.  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
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

LÀM SAO NHẬN BIẾT CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI?

Vì nhìn vào gốc chữ Thiên là bởi hai chữ nhất và đại hợp lại mà 
thành. Ý nói: Đấng lớn nhất là Trời và nhìn vào vũ trụ bao la, tinh 
vi huyền diệu, tôi nhận rằng phải có bàn tay tác tạo...
Ta xem một chiếc đồng hồ,
Nếu không có thợ, bao giờ thành thân,
Phương chi máy tạo xoay vần,
Tứ thời bát tiết muôn phần lạ hơn,
Nên ta phải lấy trí khôn,
Luận rằng có Đấng Chí Tôn sinh thành.

Ông Đổng Trọng Thư nói: “Thiên giả vạn vật chi tổ” (Trời là gốc của 
vạn vật)
Con chim nó hót trên cành,
Nếu trời không có, có mình làm sao ?
Con chim nó hót trên cao,
Nếu Trời không có thì sao có mình ?
Trời là gốc của vạn vật “Thiên giả vạn vật chi tổ”



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

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

Chúng ta sẽ đi về đâu khi đời sống trên đất kết thúc?
Sinh Ký Tử Quy | Sống Gửi Thác Về
Sống gửi có nghĩa cuộc sống ở trần gian chỉ là một cuộc sống tạm. 
Thác về có nghĩa khi chết chính là lúc con người trở về quê hương 
đích thực của mình. Nhưng vì tội lỗi của con người, chúng ta không 
thể trở về quê hương mình với nổ lực, phấn đấu riêng của mình. 
Tội lỗi đã chia cách con người tội lỗi với Đức Chúa Trời thánh khiết. 
Con người chỉ được về thiên quốc qua sự hy sinh cứu chuộc của 
Chúa Giê-su. Chúa Giê-su phán, “Ta chính là Con Đường, Chân Lý và 
Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được.” Cách 
duy nhất để trở về quê hương trên trời là tin nhận Chúa Giê-su làm 
Cứu Chúa của cuộc đời mình. Lời Chúa dạy, “Vì Đức Chúa Trời yêu 
thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận 
Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.”
    Quý vị có muốn được sống ở trên thiên quốc đời đời không? 
   Hãy tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của cuộc đời mình.



HỘI THÁNH BÁP TÍT VIỆT NAM SACHSE
2412 3rd Street, Sachse, TX 75094

SACHSEVBC.ORG | FB: /SACHSEVBC

Trân trọng kính mời quý thân hữu tham dự các chương trình
Giáng Sinh của Hội Thánh:

Chương Trình Sinh Hoạt Giáng Sinh
Vào tối thứ Bảy, ngày 23/12/2017, lúc 7:00PM

Tại Phòng Sinh Hoạt của Hội Thánh
Chương trình gồm có: Tiệc Giáng Sinh, trao đổi quà, trò chơi,...

Chương Trình Kỷ Niệm Chúa Giê-Su Giáng Sinh
(Tổ chức chung với nhà thờ Mỹ)

Vào sáng Chúa Nhật, ngày 24/12/2017, lúc 10:30AM
Tại Phòng Thờ Phượng

Chương trình gồm có: ca khúc Giáng Sinh,
Ban Hòa Tấu Giáng Sinh.

Giáng Sinh


