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CN XVI TN A 

 
TIN MỪNG 
Mt 13,24-43  

Hôm ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân 
chúng nghe một dụ ngôn khác : "Nước Trời 
ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong 
ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ 
thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa 
lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, 
thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến 
thưa chủ nhà rằng : "Thưa ông, không phải 
ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? 
Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?" Ông đáp 
: "Kẻ thù đã làm đó !" Đầy tớ nói : "Vậy ông 
có muốn chúng tôi ra đi gom lại không 
?" Ông đáp : "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ 
lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả 
hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày 
mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : hãy gom cỏ lùng 
lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy 
thu vào kho lẫm cho tôi."  

Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một 
dụ ngôn khác. Người nói : "Nước Trời cũng 
giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo 
trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất 
trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, 
thì lại là thứ lớn nhất ; nó trở thành cây, đến 
nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được." 
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Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : "Nước Trời cũng giống như chuyện 
nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men." 
Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông ; và Người 
không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn 
sứ : Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo 
thiên lập địa. 
Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa 
rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con 
nghe." Người đáp : "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt 
giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo 
cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như 
người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy 
ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm 
gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của 
Người, rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến 
răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha 
họ. Ai có tai thì nghe." 

 
CHIA SẺ TIN MỪNG 

Xin Thầy giải nghĩa thí dụ 
Lương Thực Hàng Ngày 
Một em bé lúc 13 tuổi bị mọi người xua đuổi, vì em mắc bệnh phong cùi nên mất 
quyền sinh sống với cộng đoàn. Một nhà truyền giáo bật chợt đi ngang qua nhìn 
thấy vậy, ông cảm thấy thật đau lòng nên vội vàng xuống xe bênh vực cho em. 
Không những nhà truyền giáo này chỉ bênh vực cho em bé bất hạnh. Mà còn 
đem em về trung tâm của mình để săn sóc. Vừa khóc vừa cảm động, em hỏi nhà 
truyền giáo: 
- Lại sao ông tốt với tôi như vậy? 
Em bé gọi nhà truyền giáo bằng ông, vì đây là một linh mục Công giáo đang 
công tác mục vụ cho bệnh nhân ở làng bên cạnh. 
- Lại sao ông tốt và lo lắng cho tôi như vậy? 
Nhà truyền giáo trả lời: 
- Bởi vì Thiên Chúa là Cha đã dựng nên tôi và dựng nên con. 
Tất cả chúng ta được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh của Ngài, và được 
Ngài yêu thương cách trọn vẹn, Ngài cũng muốn chúng ta yêu thương liên đới 
với nhau. Vì chính Ngài đã sai Con Một mình xuống trần gian là Đức Kitô để 
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giúp cho mỗi người chúng ta sống xứng đáng với phẩm vị của mình là con cái 
Thiên Chúa. Vì thế, vâng lời Ngài dạy, cha săn sóc cho con. Và từ đó em bé 13 
tuổi bị bệnh phong cùi này không những không quên được những cử chỉ của nhà 
truyền giáo, mà còn xin được làm đồ đệ của Chúa Giêsu và dùng những năm 
tháng còn lại của đời em để săn sóc cho các người phong cùi khác nặng hơn em 
lại trung tâm người phong cùi của nhà truyền giáo. 
"Vâng lời Ngài, cha xin săn sóc cho con. Vâng lời Chúa dạy, tôi phục vụ anh chị 
em". Đó là điều Thiên Chúa Cha qua hình ảnh người gieo giống trong Phúc âm 
hôm nay mong đợi nơi những đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô, những kẻ đã lãnh hạt 
giống ân sủng và Lời Chúa trong cuộc đời của mình. 
Câu chuyện về nhà truyền giáo vô danh và em bé phong cùi kia là một trong 
muôn vàn thí dụ cụ thể và cũng là một trong muôn vàn những sự kiện cụ thể để 
chứng minh rằng, qua bao thế hệ lời Chúa vẫn còn trổ sinh những chứng nhân 
của tình yêu, những hoa trái tốt đẹp trong lịch sử nhân loại cũng như trong lịch 
sử của mỗi người. Phải chăng Lời Chúa không trổ sinh bông trái là do chính con 
người là kẻ làm ngơ, thù ghét, muốn bóp chết hạt giống Lời Chúa trong tâm hồn 
của mình hay trong tâm hồn của anh chị em, chứ không phải Thiên Chúa ngưng 
không gieo giống, không ban xuống những ơn lành của Ngài, không phân phát 
Lời Ngài cho con người. 
Thật thế, Thiên Chúa vẫn luôn tiếp tục thực hiện những công việc của Ngài để đổ 
tràn ân phúc và Lời Ngài xuống trên con người, nhưng chính con người từ chối 
không chấp nhận Ngài. Môi trường chúng ta sinh sống có thể còn nhiều thách 
thức, nhiều cám dỗ và nhiều trở ngại khác không cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái 
được. Nhưng nếu trong những môi trường như vậy mà đồ đệ của Chúa cương 
quyết dấn thân sống Lời Ngài dạy, biến đổi cuộc sống của mình trước để trở nên 
thửa ruộng tốt cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái, thì chắc chắn môi trường chúng ta 
sống sẽ được biến đổi cách tốt đẹp. 
Với sức mạnh của ân sủng Lời Chúa, người Kitô hữu có thể biến cánh đồng xã 
hội thành đồng ruộng tốt tươi đầy bông lúa chín vàng mang lại cơm ăn áo mặc và 
hạnh phúc ấm no cho con người, cho anh chị em xung quanh. Nhưng nếu Lời 
chúa không được ăn rễ sâu vào trong tâm hồn của người Kitô hữu, có thể chính 
lúc đó họ đã làm cho những cánh đồng xã hội thành những đám ruộng hoang, cỏ 
lác mọc um tùm, bạo lực hận thù khắp nơi gây hoang mang và bất hạnh cho anh 
chị em. 
Chúng ta là những người Kitô hữu đã lãnh nhận hạt giống Lời Chúa, cho nên 
mỗi người Kitô hữu chúng ta phải có trách nhiệm làm cho Lời Chúa được trổ 
sinh hoa trái. Bởi vậy, xin đừng ngồi than, đừng trách xã hội lịch sử con người 
của mình, nhưng hãy biết lợi dụng mọi biến cố, mọi ân sủng của Lời Chúa để 
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làm cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái tốt đẹp, biến đổi cuộc sống của mình, biến đổi 
cuộc sống của anh chị em và làm chứng cho tình thương của Chúa.  

 
SỐNG ĐẠO 

Ngôi nhà ở làng Bui   
Khi Tạ Thị Ngọc Điệp (28 tuổi, giảng viên Trường cao đẳng nghề Gia Lai) dẫn 
sinh viên về làng Ja Rai ở xã Ia Ka (huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai) để giúp dân 
làm chuồng bò, hình ảnh một người mẹ nghèo cùng đàn con nheo nhóc đã ám 
ảnh cô. 

Cô giáo Điệp và mẹ con chị Bunh bên 
ngôi nhà sắp hoàn thành    

Người mẹ nghèo ấy tên Bunh. Chồng 
Bunh chết rồi, chị một mình nuôi bảy đứa 
con. Hằng ngày Bunh phải đi làm thuê, 
nhổ củ mì về đổi gạo cho con. Đêm đêm, 
trên tấm chiếu manh mấy mẹ con nằm ôm 
nhau co ro trên nền đất giá buốt. Lúc Điệp 
đến, mấy mẹ con Bunh đang ngồi bốc 

cơm trên tàu lá chuối đặt giữa nền đất. Những đứa trẻ, đứa thì mặc quần áo, đứa 
chẳng mặc gì, mặt mày bê bết bùn đất, nước mũi lò thò giành nhau từng hạt cơm 
chấm muối trắng.  
Tớ góp 50.000 đồng được không? 
Trở về Pleiku, Điệp trăn trở trên Facebook cá nhân của mình về trường hợp chị 
Bunh. Cô bảo cô sẽ đóng vai người đi xin, sẽ xin khắp nơi, làm trung gian, làm 
đầu mối kết nối mọi người để kiếm tiền giúp xây cho chị và các cháu một ngôi 
nhà. Ngay khi những dòng đầu tiên cô giáo trẻ viết lên Facebook, câu chuyện về 
bà mẹ nghèo nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Đã có những phản hồi 
đầu tiên của những người bạn hứa sẽ quyên góp cùng Điệp thực hiện ước mơ xây 
nhà cho Bunh. 
Ngày 15-2-2014, khi đã “gom” được trong tay những đồng tiền đầu tiên từ bạn 
bè góp, Điệp nhờ sinh viên lên huyện xin bảng dự toán xây một căn nhà, rồi về 
hì hục tính toán, vẽ ảnh mô hình ngôi nhà để tiếp tục đưa lên Facebook. 
Ngày 17-2, khi số lượng những người bạn cùng chung tay với Điệp đã nhiều lên 
thì cô giáo trẻ tiếp tục xuống làng vận động bà con. “Dân góp được chừng nào 
thì góp, nhưng cũng phải tổ chức để bà con đóng vào để họ sống thêm tình cảm 
với nhau”. Điệp viết trên Facebook: “Sáng nay người trong làng đã họp dân, họ 
bảo từ khi cô giáo nói sẽ cùng với người dân làm nhà cho Bunh, dân làng 
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vui lắm. Làng ấy còn 76 hộ nghèo nhưng họ đã góp được 410.000 đồng. Bao 
nhiêu cũng được, có bạn hỏi mình: tớ góp 50.000 đồng được không? Tôi nhận, 
nhận hết, tiền không đơn thuần là tiền nữa mà bao hàm cả sự chia sẻ, động viên. 
Biết được chuyện này chị Bunh khóc. Ừ, khóc cũng phải thôi, phải hi vọng chứ. 
Tôi hi vọng tôi làm được, còn chị, hi vọng chị có nhà”. 
Ngày 20-2, cô giáo trẻ chạy xe máy một mạch xuống làng để thực hiện một việc 
trọng đại: động thổ xây nhà cho mẹ con chị Bunh. Việc động thổ có sự hiện diện 
của chính quyền xã, già làng, Đoàn thanh niên. Điệp được nhận một vinh dự lớn 
lao: đứng ra làm chủ lễ cúng xin phép thổ địa cho động thổ xây nhà. 
Chung tay 
Bunh kể rằng trước đây Nhà nước cũng đã cho chị một cái nhà nhưng mấy năm 
sau đó, chồng Bunh uống rượu miết rồi một hôm không có tiền, về dỡ cả mái tôn 
ra bán lấy tiền mua rượu. Cái ăn đã cơ cực, mái tôn cũng chẳng thể mua nổi nên 
ngôi nhà thành hoang phế từ đó. Sau ngày chồng mất, mẹ con Bunh được người 
làng dựng cho một cái chòi nằm giữa cánh đồng để nuôi nhau. 
Cô giáo Điệp kể những ngày đi xin tiền xây nhà, chẳng đêm nào Điệp ngủ được. 
Nhắm mắt lại là thấy căn nhà nhỏ hiện lên, bảng quyết toán chi phí, những con 
số cứ nhảy múa trong đầu. Hết giờ lên lớp, Điệp lại chạy khắp nơi trò chuyện ý 
định với bạn bè, rồi liên hệ với nhiều cơ quan để xin tiền ủng hộ. 
Có hôm vừa xin được tiền mừng quá, cô giáo chạy xe mải miết rồi bị công an 
giao thông giữ lại. Bước xuống xe, Điệp chỉ cười trừ bảo: “Tôi đang nhẩm trong 
đầu tiền xây nhà cho chị Bunh ở làng Bui, không biết quá tốc độ”. Mấy anh công 
an nghe qua cười xòa rồi bảo: “Thôi chẳng phạt nữa, chúng tôi cũng góp thêm 
cho chị”. Điệp kể thêm hôm chạy xe đi tìm nhóm thợ xây nhà, ông tổ trưởng tổ 
thợ xây nghe qua câu chuyện của Điệp cũng chặc lưỡi: “Tụi tui cũng khổ, mà 
thấy chị như thế nên góp cho mấy ngày công. Số ngày công được quy ra tiền 
giúp đỡ mẹ con Bunh”. 
Cô giáo Điệp cho biết đến hôm nay tổng số tiền cô quyên góp gần 50 triệu đồng, 
trong khi quyết toán nhà cho mẹ con chị Bunh hết 47 triệu đồng. Số tiền dư cô sẽ 
trực tiếp mua cây bời lời về trồng thành một khu vườn cho mẹ con chị Bunh 
“làm kinh tế”. Chuẩn bị bước vào nhà mới để ở, Bunh mừng tủi nói rằng ngày 
làm lễ vào nhà sẽ mời cả làng đến chung vui, nhờ già làng cúng Yàng để cảm ơn 
mọi người và cầu sức khỏe cho cô giáo. 
Xin Yàng phù hộ cho cô giáo 
Một ngày đầu tháng 3, Điệp dẫn chúng tôi trở về thăm ngôi nhà ở làng Bui. Dưới 
cái nắng bỏng rát của tháng 3 Tây nguyên, những đứa con nhỏ của Bunh cứ thế 
ngồi trên đống cát nheo mắt ngước nhìn thợ xây đang hoàn tất những công đoạn 
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cuối cùng cho ngôi nhà bêtông kiên cố. Không kìm được lòng, chị Bunh nắm tay 
cô giáo Điệp bật khóc: “Mình khổ quá, chẳng bao giờ nghĩ sẽ có nhà để ở đâu. 
Vậy mà cô giáo ở đâu đến cho mình cái nhà, mình sẽ làm lễ cúng xin Yàng phù 
hộ cho cô giáo thêm sức khỏe”.  

Thái Bá Dũng  

 
TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

ĐTC trao đổi với báo chí về các vấn đề lạm dụng tình dục và mafia 
Theo Zenit- Trong một cuộc nói chuyện với biên tập viên Eugenio Scalfari, đồng 
thời là nhà sáng lập cũ của báo ‘La Repubblica’, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc 
tới những tệ nạn bao gồm lạm dụng tình dục trong giáo hội, mafia, giáo dục giới 
trẻ và kiến thức. 

Trong một bài báo phát hành ngày chủ nhật của ‘La Repubblica’, Scalfari chỉ 
cho thấy rằng đây là lần thứ ba ông đến nhà khách Santa Marta ở Vatican để có 
cuộc nói chuyện thân tình với Đức Thánh Cha. 

Scalfaria thuật lại rằng Đức Thánh Cha rất nhạy cảm và bận tâm đến các vấn đề 
lạm dụng tình dục trong Giáo Hội. Ông cho biết Giáo Hoàng Phanxicô tiết lộ 
rằng, các báo cáo cho thấy chỉ một con số rất nhỏ-2%- các linh mục có liên quan 
tới lạm dụng tình dục trong Giáo Hội, nhưng Đức Cha Phanxicô cân nhắc con số 
này là cực kì nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Cùng liên quan tới vấn đề 
này, Đức Thánh Cha lên án cách mạnh mẽ những ai, ngay trong GIáo Hội, đã im 
lặng hoặc đứng qua một bên không công khai tố giác tội phạm. Ngài khẳng định 
sẽ tiếp tục ngăn chặn chứ không thỏa hiệp với tội mà Ngài gọi là “bệnh phong 
của lạm dụng tình dục”. 

Scalfari cũng cho biết mối lo thứ hai mà Đức Thánh Cha là vấn nạn mafia mà 
Đức Thánh Cha sẽ lên án không ngừng. Và Ngài bày tỏ ước nguyện biết cách 
bọn tội phạm suy nghĩ và cách họ tuyên xưng đức tin. 

Đức Thánh Cha cũng đề cập nhiều đến giáo dục và bày tỏ quan ngại trước sự 
thật trong xã hội ngày nay dường như giáo dục không còn là trách nhiệm chính 
của các bậc phụ huynh nữa. Ngài liên tục cho rằng cha mẹ dường như quá bận 
rộn với những vấn đề và trách nhiệm khác. Ngài chỉ ra rằng sẽ là một thiếu sót 
trầm trọng nếu nói rằng giáo dục con trẻ nghĩa là đồng hành yêu thương với 
chúng đề hướng tới điều tốt, khuyến khích, động viên trẻ trong việc xây dựng 
tính cách và các mối tương quan với những người khác. Đức Thánh Cha 
Phanxicô cho rằng giáo dục một đứa trẻ giống như việc chăm sóc một vườn hoa, 
bảo vệ nó khỏi sự khắc nghiệt của thời tiết và thoát khỏi những côn trùng kí sinh. 
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Tha thứ và hòa giải là một trong những chủ đề được Đức Thánh Cha đề cập 
trong buổi nói chuyện. Để đáp lại cho câu hỏi của Scalfari về giá trị của sự ăn 
năn vào cuối ngày, có lẽ chỉ vì lo sợ trách nhiệm sau sự chết, Đức Thánh cha trả 
lời “Chúa biết mọi sự”. Ngài cho biết rằng chúng ta không thể xét đoán sự hối 
cải đó là thật hay giả, nhưng Chúa biết và chính Chúa xét xử. Và điều này cũng 
đúng trong trường hợp ai đó làm điều xấu trong xác tín rằng đó là điều tốt. Thiên 
Chúa thiết lập luật chứ không phải con người. Chúng ta đều biết rằng chính Chúa 
tạo nên loài người và không gì có thể che dấu trước mặt Thiên Chúa vì đó là 
những gì người đã mặc khải cho chúng ta. 

Về vấn đề tội ác và lương tâm, Đức Thánh Cha cho biết chúng ta phải nghiên 
cứu sách Khôn Ngoan trong Tin Mừng. Ngài chỉ cho thấy rằng chúng không chỉ 
chứa đựng những vấn đề trọng tâm về thần học nhưng cũng về văn hóa hiện đại 
mà Ngài nhấn mạnh là một trong những điểm trọng yếu của Công Đồng Vatican 
II. 

Thông cáo văn phòng báo chí Toà Thánh chỉ cho thấy cuộc đàm luận giữa Đức 
Thánh Cha và Scalfari rất thân mật , thú vị và bao gồm những vấn đề như vết 
thương lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và thái độ của Giáo Hội đối với 
mafia. 

Cha Lombardi cho biết, Scalfari trong vài trường hợp đã trích dẫn lời Đức Thánh 
Cha trong ngoặc kép; tuy nhiên đó chỉ là dựa vào những gì Scalfari có thể nhớ lại 
chứ không hề có việc ghi chép lại hay thu âm lại, ngay cả Đức Thánh Cha cũng 
không kiểm tra hay duyệt qua trước khi phát hành. 

Vatican: cổ võ nền kinh tế toàn diện 

Vatican – Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức một hội nghị kéo 
dài hai ngày, 12-13 tháng bảy, tại Vatican về khái niệm “nền kinh tế toàn diện”, 
mà Đức Thánh Cha Phanxicô đề xuất trong Tông Huấn Evangelii Gaudium 
(Niềm Vui của Tin Mừng). 

Cuộc hội nghị này gồm 70 học giả và đại diện của các doanh nghiệp và tổ chức 
quốc tế tham dự, nhằm làm sâu sắc hơn tư tưởng và quan điểm về công bằng xã 
hội mà Đức Thánh Cha Phanxicô đặt ra trong Tông huấn của ngài Evangelii 
Gaudium. 

Đức Ông Mario Toso, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình đã 
đưa ra vài nhận định. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Vatican, 
ngài nói rằng Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết đưa ra một “nền kinh tế 
toàn diện hơn” không có nghĩa là từ bỏ nền kinh tế thị trường. Đồng thời ĐTC 
cũng lên án một “nền kinh tế giết chết” khi tiền bạc được sùng bái như thần 
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tượng. 

Trong nhận định của mình, Đức Ông Toso nhấn mạnh toàn cầu hóa đã làm tăng 
khoảng cách và sự bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo. Các nhà kinh 
tế phải lưu tâm đến các vấn đề của ngày nay. Phát triển kinh tế cần có tầm nhìn 
xa, phải đảm bảo tính bền vững về môi trường và tránh các cuộc khủng hoảng tài 
chính. 

Đức Ông giải thích rằng cuộc hội nghị này được coi là “Vì thiện ích chung của 
tòan cầu” để hướng tới một nền kinh tế toàn diện hơn. Cuộc hội nghị được tổ 
chức kín vì nhiều nội dung mang tính nhạy cảm. Ngài cho biết nội dung bàn thảo 
mang tính thời sự cao, phản ánh sự quan tâm đến suy nghĩ của Đức Thánh Cha 
về công bằng xã hội, về các vấn đề hiện tại và nghiêm trọng trên thế giới. 

Những lời của Đức Thánh Cha được các tham dự viên lưu tâm bởi vì chúng diễn 
tả được nhu cầu của người dân về kinh tế, nền hòa bình và sự phát triển mang 
tính bền vững.  

Đại diện Toà Thánh tại LHQ bênh vực người tỵ nạn 

GENEVE. Trong bài tham luận hôm 1.7 vừa qua tại khóa họp thứ 60 của hội 
đồng thượng vụ Cao Ủy tị nạn LHQ ở Geneve, Đức TGM Silvano Tomasi đã 
kêu gọi bảo vệ và tôn trọng các quyền của người tị nạn và nhắc lại rằng hiện nay 
trên thế giới có hơn 50 triệu người tị nạn, một con số cao nhất kể từ thế chiến thứ 
2. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là các cuộc bách hại, vi phạm nhân quyền, 
xung đột võ trang, tình trạng nghèo đói cùng cực đe dọa sự sống, thiên tai… 

Ngài cũng nhấn mạnh rằng những người tị nạn và di tản là những chủ thể có 
quyền lợi và nghĩa vụ giống như mọi người khác, chứ không phải chỉ là những 
đối tượng cần được giúp đỡ. Theo Đức TGM, vấn đề người tị nạn cần được xử lý 
bằng những chính sách biên giới uyển chuyển hơn, những thủ tục công nhận 
quyền tị nạn dễ dàng hơn, tạo cơ hội hơn cho sự định cư những người di tản.  

Ngân sách Toà Thánh thiếu hụt 24 triệu EURO trong năm 2013 

VATICAN. Theo thông cáo do sở kinh tế của Tòa Thánh công bố hôm 8.7 vừa 
qua, ngân sách của Tòa Thánh bị thiếu hụt gần 24 triệu 500 ngàn Euro 
(24.470.549) trong khi ngân sách năm 2012 trước đó dư được 2 triệu 100 ngàn 
Euro. Trong số ngân khoản thiếu hụt có 14 triệu Euro là do sự suy giảm giá trị 
đầu tư của Vatican về vàng. Trong năm ngoái, giá vàng sụt hơn 29% so với năm 
2012. Ngoài ra, có chi phí cho việc tổ chức của ĐGH Biển Đức 16 hồi tháng 2 
năm ngoái, rồi mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng và lễ khai mạc sứ vụ của Đức 
Tân Giáo Hoàng Phanxicô. 

Tuy nhiên, ngân sách năm ngoái của Phủ Thống Đốc Quốc Gia thành 
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Vatican dư được hơn 33 triệu Euro (33.040.583), tăng khoảng 10 triệu so với 
năm 2012 trước đó. Bù qua sớt lại cho hai ngân sách thì Vatican dư được 8 triệu 
rưỡi Euro trong năm 2013. Số tiền Giáo Hội hoàn vũ đóng góp cho Tòa Thánh, 
chiếu theo khoảng giáo luật số 1271, hầu như không thay đổi tức là 22 triệu 400 
ngàn Euro, tăng thêm 100 ngàn so với năm 2012.  

Thiên Chúa là sức mạnh của các bệnh nhân 

Roma: Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ các bệnh nhân bệnh viện bách khoa 
Gemelli can đảm làm chứng cho thấy chỉ có Thiên Chúa mới là sức mạnh của 
họ.  
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp video, mà ban giám 
đốc bệnh viện đã cho trình chiếu cho các bệnh nhân xem sáng Chúa Nhật 13-7-
2014. Trong sứ điệp Đức Thánh Cha bầy tỏ tiếc nuối đã không thể đến thằm các 
bệnh nhân tại bệnh viện Bách khoa Gemelli, như đã dự kiến ngày 27-6-2014, lễ 
Thánh Tâm Chúa Giêsu và nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập bệnh viện này. 
Ngài hiểu sự vỡ mộng của các bệnh nhân, bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế đã cố 
gắng chuẩn bị mọi sự cho cuộc viếng thăm, nhất là họ không được cùng ngài cầu 
nguyện trong thánh lễ đáng lẽ do ngài chủ sự. Mọi sự đã sẵn sàng, nhưng ngay từ 
ban sáng hôm ấy Đức Thánh Cha đã bị nhức đầu, và ít phút trước khi khởi hành 
cơn đau đầu mạnh hơn ban đầu khiến ngài bị ói, nên phải bỏ chương trình viếng 
thăm. 
Trong sứ điệp Đức Thánh Cha nói: Mùa hè là thời gian khó khăn hơn cho các 
bệnh nhân, đặc biệt là người già và người bệnh cô đơn, trong các thành phố lớn. 
Chính vì vậy tôi lại càng muốn gặp gỡ các bệnh nhân hơn nữa. Nhưng chúng ta 
không là chủ cuộc sống của mình và muốn định liệu nó theo ý mình. Cần phải 
biết chấp nhận các giòn mỏng của con người thôi. Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi 
người biết vun trồng việc nếm hưởng các điều của Thiên Chúa, và làm chứng 
rằng chỉ có Chúa là sức mạnh của mình mà thôi. Với kinh nghiệm sự giòn mỏng 
của mình các bệnh nhân có thể làm chứng cho thấy Tin Mừng, tình yêu thương 
xót của Thiên Chúa Cha qúy báu như thiện ích của sự sống, chứ không phải tiền 
bạc và quyền bính. Cả khi con người là nhân vật quan trọng tới đâu đi nữa, nó 
cũng không thể kéo dài cuộc sống của mình cho dù chỉ là một ngày. Đức Thánh 
Cha cám ơn các bác sĩ, nhân viên y tế phục vụ tại bệnh viện bách khoa Gemelli, 
cũng như các tín hữu đến từ Milano, Brescia, Piacenza và Cremona cho địp này. 
Ngài phó thác mọi người cho Mẹ Maria và xin họ cầu nguyện cho ngài. 
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Luật pháp Hoa Kỳ và Giáo luật về ấn tín toà giải tội 

WHĐ (11.07.2014) – Mới đây, Toà án tối cao của tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ 
vừa đưa ra phán quyết buộc một linh mục phải làm chứng về những điều nghe 
được trong toà giải tội vào năm 2008 liên quan đến một vụ án lạm dụng tình 
dục. 

Cha Jeff Bayhi phải đối mặt với vạ tuyệt thông tiền kết nếu vi phạm ấn toà giải 
tội. Ngược lại, ngài cũng có thể phải đối mặt với việc vào tù nếu bị kết tội bất 
tuân lệnh toà án, vì từ chối ra làm chứng. 

Đó là trường hợp một cô gái 14 tuổi (vào năm 2008) cho biết cô đã nói với linh 
mục chính xứ giáo xứ Thánh Gioan Baotixita ở Zachary là cha Bayhi trong toà 
giải tội rằng cô đã bị một giáo dân trong giáo xứ –nay đã qua đời– lạm dụng tình 
dục. 

Cha mẹ của cô gái đã kiện cha Bayhi và giáo phận Baton Rouge về 
việc không tố cáo vụ lạm dụng này. Họ thắng kiện tại toà án cấp quận khi đòi 
vị linh mục phải làm chứng, nhưng thua kiện tại Toà phúc thẩm Địa hạt I của 
tiểu bang Louisiana, trước khi Toà án tối cao của tiểu bang đảo ngược và huỷ 
phán quyết của Toà phúc thẩm. 

Trong một phát biểu ngày 7 tháng Bảy vừa qua, cha Bayhi cho biết: “Như quý 
vị biết, một trong các bí tích cao cả để chữa lành của Giáo hội là bí tích giải 
tội. Bí tích này mang lại niềm hy vọng và an ủi cho mọi người Công 
giáo qua bao thế kỷ cho đến tận hôm nay”. “Ấn tín toà giải tội là điều bất khả 
xâm phạm. Khi đến toà giải tội các tín hữu phải luôn được bảo vệ, đến mức, với 
tư cách linh mục thậm chí tôi còn không được nói ai đã xưng tội với 
mình, chứ đừng nói là tiết lộ nội dung những gì đã nghe”. 

Hôm 7 tháng Bảy, giáo phận Baton Rouge cũng ra một tuyên bố, nói rằng quyết 
định của Toà án Tối caoTiểu bang đã vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến 
pháp Hoa Kỳ. 

“Một giáo lý nền tảng của Giáo hội Công giáo Roma hàng ngàn năm nay là ấn 
tín toà giải tội là tuyệt đối và bất khả xâm phạm. Tuân giữ lời thề hứa với Giáo 
hội, một linh mục bị buộc không bao giờ được vi phạm ấn tín này. Linh 
mục cũng không được phép tiết lộ ai đã xưng tội với mình. Nếu cần, linh mục 
sẽ phải chấp nhận mang tội chống lệnh toà và chịu vào tù chứ 
không được phạm thánh, vi phạm ấn toà giải tội và nghĩavụ với hối nhân”. 

“Đây là điểm rất rõ ràng trong giáo lý Giáo hội Công giáo Roma. Một linh 
mục giải tội vi phạm ấn toà giải tội tức khắc bị vạ tuyệt thông tiền kết”. 

Tuyên bố của giáo phận nói thêm: “Trong vụ án này, cha Bayhi đã 
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hành động một cách thích đáng và sẽ không làm chứng về những lời được coi là 
xưng tội. Luật Giáo hội không cho phép nguyên đơn (trong vụ án này là hối nhân 
bí tích giải tội) hay bất kỳ ai vi phạm ấn toà giải tội. 

Tuyên bố nêu rõ: “Vấn đề này đụng đến cốt lõi của đức tin Công giáo, và việc 
một tòa án dân sự đòi hỏi điều tra xem một trường hợp cụ thể nào đó có phải 
là bí tích giải tội hay không, chính là hành động vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ một 
cách trắng trợn và thô bạo” . 

“Vấn đề này gây hậu quả nghiêm trọng đối với tất cả các tôn giáo, chứ không 
chỉ riêng Công giáo. Các điều luật liên quan đến vấn đề này nói 
đến “sự hiệp thông thiêng liêng” vốn là bí mật và được miễn trừ việc buộc phải 
báo cáo”. 

Tuyên bố kết luận: “Một toà án dân sự can thiệp vào tự do tôn giáo là một sự vi 
phạm rõ ràng và vấn đề này sẽ được Giáo hội đưa lên toà án cao nhất của quốc 
gia để bảo vệ việc tự do hành đạo”. 

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Lớp Huấn Luyện Thừa tác Viên Lời Chúa 

Địa điểm: Nhà thờ St. Frances Xavier Cabrini 
                 12687 California St., Yucaipa, CA 92399 
Thời gian: Thứ Sáu 29/8/2014 từ 6:45pm đến 8:45 pm 
                  Thứ Bẩy 30/8/2014 từ 9:00 am đến 12:00 pm 
Phụ trách hướng dẫn: LM Phạm Toàn và Anthony Đại Bùi 
Kính mời quý anh chị trong Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa và những ai muốn học 
hỏi về Phụng Vụ tham dự lớp huấn luyện. 

Liên hệ: Hồ Tuấn Anh 714-837-0398      

Chúc Mừng Tân Ban Mục Vụ CĐ ĐMLV 2014-2016  
Chủ tịch: Sương Nguyễn 
Ngoại vụ: Dung Nguyễn 
Xã hội: Tâm Nguyễn 
Lời Chúa: Oanh Vũ 
Thánh Thể: Tuấn Anh 
Phòng Thánh: Hà Đỗ & Chris Phan 
Thư ký & Kế toán: Thoại Đoàn 
Giáo lý & Việt ngữ: Trí Mai 
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Cảm Tạ  

CĐ ĐMLV chân thành cảm tạ quý thành viên BMV 2012-2014 đã nhiệt tâm 
phục vụ Cộng Đoàn giúp CĐ ngày càng thăng tiến và phát triển. 

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và quý quyến về sự quảng đại và 
những hy sinh vất vả trong những công tác mục vụ trong suốt 2 năm vừa qua. 

CĐ cũng chân thành cảm tạ Ban Tổ Chức Bầu Cử đã hoàn thành nhiệm vụ được 
trao phó. 

Chân thành cảm tạ, 

BMV CĐ ĐMLV 

 

VƯỜN ADONG & EVA 
Ông tây, cô hàng phở và một chuyện tình... 

Mike kể với tôi, rằng ông không thích phở của Việt Nam, có chăng chỉ thích thịt 
bò. Nhưng, có lẽ vì cô chủ quán cuốn hút mà sau đó, chiều tối nào ông cũng ghé 
qua ăn phở bò hoặc gà… 

Cặp đôi hạnh phúc viên mãn Mike - Bình 

Quán phở bên bờ vịnh Hạ Long một đêm đầu 
năm 2003, Michael W.Crisham (tên thường gọi 
Mike) - giáo viên tiếng Anh tình nguyện của 
Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã khiến chị 
Nguyễn Thị Bình - cô bán hàng phở nghèo 
đang một nách 3 con phải ngỡ ngàng khi ông 
trịnh trọng cầu hôn bằng một dòng chữ tiếng 

Việt hoàn toàn không dấu, viết trên một tờ giấy, rằng “tôi muốn làm chồng em, 
em đồng ý không?”.  

Tưởng chỉ là sự lãng mạn nhất thời của một người đàn ông xa quê với phụ nữ 
bản xứ như thường thấy, nhưng hóa ra hơn 10 năm qua, họ đã cùng nhau viết nên 
một chuyện tình lạ như cổ tích. 

Quán phở tình yêu 

Mike lúc ấy 52 tuổi, độc thân, người Anh gốc Ireland, làm tình nguyện viên cho 
Ban Quản lý vịnh Hạ Long từ năm 2002, lưu trú tại một khách sạn trên phố Bến 
Đoan bên bờ vịnh Hạ Long. Hồi đó Hạ Long quán xá không nhiều như bây giờ, 
ông thường vào ăn tối ở quán phở lụp xụp của chị Bình gần đó, một phụ nữ ở 
tuổi 44. Để nuôi 3 con ăn học sau cuộc hôn nhân tan vỡ, chị làm quần quật từ 
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14 giờ hôm trước cho đến 2-3 giờ sáng hôm sau, cho đến khi thực khách cuối 
cùng ra về. 

Mike kể với tôi, rằng ông không thích phở của Việt Nam, có chăng chỉ thích thịt 
bò. Nhưng, có lẽ vì cô chủ quán cuốn hút mà sau đó, chiều tối nào ông cũng ghé 
qua ăn phở bò hoặc gà. Rồi cũng một phần lớn vì cô chủ quán phở mà sau khi 
hết thời gian 2 năm làm tình nguyện viên ở Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Mike 
quyết định ở lại và tìm việc khác. 

Thời điểm đó đêm nào ông cũng ngồi rất lâu trong quán chị Bình, vừa ăn vừa 
nhâm nhi bia và suy tư... Thường rất khuya, ông mới cuốc bộ về khách sạn. Ngồi 
lâu thành quen thân, nhiều lần ông ra, gặp bữa cơm gia đình, biết ông thích món 
canh khoai tây, chị Bình mời ông cùng ăn. “Ông không quen các món ăn Việt, 
nên thỉnh thoảng tôi lại nấu món canh khoai tây mời ông. Ông thường ăn canh 
thì thôi phở, nhưng vẫn cứ trả tiền bằng bát phở” - chị Bình kể. 

“Một năm sau, ông xin... ăn chung với gia đình, nhưng chỉ ăn bữa tối, với mức 
đóng góp 500.000 đồng/tháng” - vẫn lời chị Bình - “thực đơn là những món ăn 
đơn giản, gói gọn trong mâm cơm của một gia đình nghèo. Gọi thêm gì bên 
ngoài, ông móc túi trả tiền thêm món đó. Ông rất sòng phẳng và rõ ràng”. 

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một hôm, Mike trịnh trọng ngỏ lời cầu hôn chị 
hàng phở bằng một dòng chữ tiếng Việt hoàn toàn không dấu viết trên một tờ 
giấy. Phải đánh vần rất lâu và dựa vào suy luận từ nghĩa tình đôi bên đã được ấp 
ủ từ lâu, cuối cùng chị Bình hiểu dòng chữ trên, mà theo chị, chắc do Mike mò 
mẫm qua từ điển để ghép thành, có nghĩa là “Tôi muốn làm chồng em, em đồng 
ý không?”. 

Chị Bình không trả lời ngay và tiếp tục giữ im lặng khi ông “đòi” chị câu trả lời 
một tuần sau đó. Một ngày thứ 7, ông mời chị đi ăn nhà hàng. Ăn xong, ông lại 
hỏi, rằng đồng ý hay không đồng ý lời cầu hôn của ông thì nói một câu ngắn gọn, 
không cần giải thích lý do. Chị vẫn không trả lời. 

“Sao chị làm vậy? Có phải chị sợ sự khác biệt về văn hóa?” - tôi hỏi. “Tôi không 
sợ sự khác biệt về văn hóa. Tâm trạng tôi lúc đó nửa thực, nửa mơ và không hiểu 
vì sao ông ấy lại sẵn sàng lấy một người phụ nữ đã qua một đời chồng, nghèo 
khó, lại có đến 3 đứa con. Đây là điều tôi lo lắng nhất, vì sợ không sống chung 
được với nhau lâu” - chị trả lời. 

“Vì sao ông cưới chị Bình? Khi ngỏ lời cầu hôn, ông có lường trước được phản 
ứng của chị ấy không?” - tôi tò mò hỏi Mike và nhận được câu trả lời rất tinh 
ranh, khác hẳn với nụ cười đôn hậu của ông: “Lý do tôi cưới Bình thì cũng giống 
như lý do... cậu lấy vợ cậu thôi”. Chị Bình tiếp lời: “Tôi đã phải suy nghĩ rất 
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nhiều và hỏi, tham khảo ý kiến của gia đình, bạn bè. Mấy hôm sau, sau bữa tối 
với gia đình tôi, ông ấy lặp lại câu hỏi. Và lần này, tôi... gật đầu”. Họ tổ chức lễ 
cưới đơn giản trên vịnh Hạ Long vào tháng 6.2003. 

Hạnh phúc viên mãn 

Sau quyết định “lịch sử” ấy, ông bảo chị đi tìm mua ngôi nhà khác vì không thể 
ở chung trong một quán phở nhỏ và lụp xụp như thế. Chị ậm ừ vì trong túi chưa 
bao giờ có dư đến một triệu đồng, mà cũng không thể bảo ông bỏ tiền ra mua 
được. Hiểu ý, ông bảo chị cứ đi tìm nhà, ông lo chuyện tiền bởi “đã là vợ chồng 
thì có gì phải ngại”. 

Căn nhà đầu tiên ở trung tâm thành phố chỉ có 19m2, 1 tầng, 1 gác xép, không đủ 
chỗ cho sinh hoạt, nên ban ngày ông ở với chị, đến tối lóc cóc đạp xe về khách 
sạn. Ông lại giục chị tìm mua nhà khác rộng hơn vì ngoài vợ chồng, còn có ba 
con của vợ, “mà sau này còn thêm các cháu nội ngoại nữa chứ”. 

Ngôi nhà thứ hai khang trang, rộng rãi hiện vợ chồng chị đang ở tại tổ 1C, khu 
6A, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long có giá 525 triệu đồng. Tuy nhiên, thời gian 
đầu, chưa kịp làm giấy kết hôn, nên ban ngày ông về nhà với vợ, tối phải đến 
trường dân tộc nội trú - nơi ông dạy tiếng Anh - để ngủ. 

Thời điểm đó, Mike không được phép đứng tên chủ ngôi nhà, nên khi làm giấy 
sang tên đổi chủ, cán bộ địa chính phường mời ông lên và khéo léo nói rằng ông 
viết cam kết sau này có chuyện gì thì không được tranh chấp tài sản. Chị ngại 
quá vì tiền mua nhà là của ông; cán bộ địa chính cũng biết điều đó, nhưng lường 
trước những phức tạp sau này nên đành làm vậy. Nhưng Mike lại dửng dưng: 
“Vợ tôi đứng tên thì có sao đâu?”. 

Sau khi lấy Mike, chị Bình bán phở thêm một thời gian ngắn nữa rồi nghỉ hẳn do 
“quán phở tình yêu” bị giải phóng mặt bằng để xây các công trình lớn của thành 
phố, và quan trọng hơn, ông không muốn chị vất vả. Với ba đứa con của chị (khi 
đó một học lớp 12, một học lớp 7, một học lớp 3), ông luôn động viên, khuyến 
khích phải học tiếp. 

“Mike chu đáo chăm lo cho mấy đứa nhà tôi. Tiền ăn học toàn ông lo. Thậm chí, 
sau này lấy vợ, gả chồng cho cả 3 đứa cũng một tay ông làm. Ông bỏ tiền tổ 
chức đám cưới, tiền mừng ông cũng cho chúng nó luôn để làm vốn. Ba đứa con 
tôi trưởng thành như bây giờ có công rất lớn của Mike” - chị Bình nói, giọng đầy 
ngưỡng mộ và biết ơn người chồng ngoại quốc của mình. 

Giờ chỉ có Mike và chị ở ngôi nhà tổ 1C, khu 6A, phường Hồng Hải, TP.Hạ 
Long. Ba người con của chị sống và làm việc ở nơi khác, cùng 5 đứa cháu nội - 
ngoại. Vài ba năm một lần, ông lại dẫn vợ về Anh và Ireland thăm họ hàng và 
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bạn bè ở Anh. Bố mẹ ông đã mất cách đây nhiều năm. 

Chị vẫn gắn bó với nghề nấu ăn, đơn giản vì nghiên cứu các món ăn tây cho 
chồng do ông vẫn chưa quen với các món ăn Việt. “Vợ tôi nấu món tây cũng 
ngon lắm. Xem dạy nấu ăn trên T.V, thử vài ba lần là cô ấy nấu thành công” - 
Mike khen vợ. Chiều chiều, chị đi tập thể dục thẩm mỹ, hoặc tập luyện cùng đội 
văn nghệ phường. “Cô ấy hát hay và khiêu vũ cũng giỏi. Thỉnh thoảng giành giải 
nhất ở các cuộc thi văn nghệ đấy” - Mike khoe. 

Với Mike, sau khi hết hợp đồng 5 năm làm việc cho Sở Giáo dục và Đào tạo 
Quảng Ninh, gần đây ông làm hiệu đính tiếng Anh cho Đài Phát thanh - Truyền 
hình Quảng Ninh và dạy tiếng Anh trình độ nâng cao tại nhà. Mỗi ngày, ông vẫn 
dành khoảng thời gian nhất định để học tiếng Việt. Nên giờ, theo chị Bình, tiếng 
Việt của Mike khá hơn tiếng Anh của chị nhiều. 

Tuy nhiên, hai vợ chồng chị thường nói chuyện với nhau bằng cả 2 thứ tiếng thì 
mới hết được câu chuyện. Dẫu vậy, mỗi khi bàn về việc gì hệ trọng của gia đình 
đôi bên, hai vợ chồng chị đều viết ra giấy – như cái cách mà ngày nào Mike cầu 
hôn chị. “Thật ra là để không hiểu sai ý của nhau, chứ ông là người sống vì mọi 
người, miễn là vợ con vui thì ông đều đồng ý hết” - chị Bình giải thích. 

Thấm thoắt đã gần 15 năm kể từ ngày Mike sang làm tình nguyện viên ở đất mỏ 
Quảng Ninh. Mike bảo ngày rời quê hương đến Việt Nam, ông không nghĩ một 
ngày nào đó, đôi chân từng đi khắp nơi trên thế giới sẽ chọn nơi đây là bến đậu. 
Còn với chị Bình, dù đã sống với nhau hơn 10 năm, nhưng giờ nghĩ lại, nhiều khi 
chị vẫn có cảm giác như một giấc mơ, vì có người chồng sống tình nghĩa, giản 
dị, cùng con đàn, cháu đống thành đạt, mạnh khỏe. 

Bạn tôi - một người Việt Nam - hàng xóm của chị Bình lúc nào cũng xuýt xoa, 
ngưỡng mộ về tổ ấm hạnh phúc của chị, nhất là trong cách lo toan, chăm sóc vợ, 
gia đình vợ, cũng như trong cách ứng xử với hàng xóm láng giềng của Mike. Ai 
bảo đàn ông phương Tây chỉ biết sống cho riêng mình? 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Chuyện ở West Point - Học viện Quân sự Hoa kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

     
Ở Mỹ, đi xin việc làm, nếu vào thấy có ứng viên tốt nghiệp trường West Point 
cùng tham gia thì thôi coi như mình cầm chắc 1 suất rớt. Đi về cho nhanh, khỏi 
phỏng vấn nữa. Rất đông các CEO của các tập đoàn ở Mỹ tốt nghiệp trường 
West Point, tỷ lệ CEO trên sinh viên tốt nghiệp (nhớ là tỷ lệ nhé) cao hơn 
Harvard, Stanford hay Yale...Ở Mỹ nghe ai nói tao từng học ở West Point, người 
ta nhìn mình từ trên xuống dưới, như 1 thực thể lạ, một con người hoàn hảo. 
Không xếp hạng được vì nó không có thể có tiêu chuẩn để xếp. 
Vậy West Point là trường gì? Đó chính là học viện quân sự Hoa Kỳ. Điều khá lạ 
là mặc dù là học viện quân sự, nhưng lại cung cấp các quản trị cao cấp cho nền 
kinh tế Mỹ và thế giới. Sau 5 năm bắt buộc phải phục vụ trong quân đội, phần 
lớn các bạn rời bỏ binh nghiệp, học thêm một MBA rồi đi làm cho các tập đoàn. 
Rồi thăng tiến rất nhanh. Ở West Point, có một slogan là cứ đưa cho tôi một 
người không phải tâm thần, tôi đều có thể đào tạo thành 1 công dân ưu tú. 
Mỗi năm WP chỉ tuyển khoảng 1300 bạn. Và trong 4 năm học, bắt buộc phải loại 
thải 10%/năm. Tức năm cuối chỉ còn dưới 1000 bạn ra trường. Chương trình học 
từ thiên văn vũ trụ đến cách bắt tay, cách uống rượu vẫn tỉnh táo, cách gấp mùng 
mền chiếu gối đến tranh luận các tác phẩm của Victor Hugo. Trên thông thiên 
văn, dưới tường địa chất, giữa thấu nhân tâm. Tony quen với anh bạn, tốt nghiệp 
trường WP và đang làm sếp một công ty đa quốc gia ở Singapore, mỗi lần gặp, 
ảnh kể về trường WP với một thái độ tự hào, mình nghe mà say mê, chiếc nhẫn 
biểu tượng của cựu sinh viên WP trên tay anh lấp lánh. 
Ảnh kể, sinh viên vừa vào trường đã phải bị khủng bố tinh thần. Quan niệm là 
trụng nước sôi 100 độ rồi đem qua trụng nước đá. Nên sau này, dù có sự cố gì 

 
Toàn cảnh Học Viện West 
Point bên bờ sông Hudson, 
New York 

 
Nhà ăn của Học viện nơi phục vụ 
cho toàn bộ 4,400 người cùng lúc 
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trong đời, họ cũng cảm thấy bình thường, chẳng xi nhê gì. Đầu tiên là họ nhốt 
sinh viên từng tốp vào trong phòng, 2 giờ sau thì thả ra, yêu cầu trả lời các câu 
hỏi như có bao nhiêu bóng đèn trong phòng, bàn ghế màu gì, lúc vào mấy giờ 
mấy phút, lúc ra mấy giờ mấy phút, người ngồi bên trái bạn có đeo đồng hồ 
không, người bên phải tên gì....Trả lời không được là tự động cuốn gói về nhà. 
Bài học đầu tiên về ÓC QUAN SÁT, cái quan trọng nhất của một nhà quản trị tài 
ba. Và nhiều bài học tương tự như vậy. Sau này, ảnh đem các bài học này chế 
biến lại thành tài liệu dạy sinh viên các đại học khác hay nhân viên thực tập cho 
tập đoàn, cứ 1 đứa "đoạt giải nhất ngáo ngơ toàn quốc" vào mà chịu học, 6 tháng 
sau thì lột xác thành 1 người mới hoàn toàn, thành Steve Job luôn. Tony xin tài 
liệu của ảnh, đem về VN dịch, áp dụng cho hãng của mình và đang biên tập lại 
cho câu lạc bộ con dượng. 
Rõ ràng dấu ấn đào tạo rất quan trọng với người trẻ. Nếu chịu khó và có phương 
pháp đào tạo đúng, ngây ngô ngáo ngơ vẫn trở thành xuất sắc, vì chúng ta giỏi 
lắm chỉ sử dụng có 1/10 khả năng của bộ não. Giáo dục Mỹ nói chung là kỹ, vì 
họ đào tạo cho nước Mỹ có thể sử dụng, không phải chỉ với mục đích xuất khẩu 
giáo dục như một số nước khác. Nên với sinh viên ngoại quốc, đầu vào cũng rất 
khó, phải vượt qua các kỳ thi như Toefl, SAT, GMAT, GRE…tuỳ theo cấp và 
ngành, còn trường nào không kiểm tra đầu vào, thì trường đó hoặc là diploma 
mill, hoặc chẳng ai biết tới. Họ cho rằng, việc học viên có được các chứng chỉ 
này thể hiện sự nghiêm túc trong việc theo đuổi học thuật. Thật ra, các kỳ thi 
này, so với khả năng của sinh viên VN, thì chẳng là gì, vì để vào đại học VN, 
kiến thức còn khổng lồ hơn nhiều, khó hơn nhiều. Cũng vì là đào tạo để nước 
Mỹ có thể sử dụng, nên thời gian cũng lâu hơn, như MBA cũng phải mất 3 
năm….so với 12 hay 18 tháng ở một số nước. 
Trở lại hạc viện WP lừng danh bên bờ sông Hudson, cách không xa New York, 
đây là ước mơ của mọi ông bố khi có đứa con ra đời, và muốn nó ” đã mang 
tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”. Đào tạo trở thành công dân 
có ích, giỏi giang, để thoả chí tang bồng hồ thỉ, vùng vẫy giữa đất trời. Khi 18-30 
tuổi, trong lúc đám ngây ngô kia đốt tuổi trẻ trong các quán bar, các quán cà phê, 
vũ trường, rũ rượi xoã tóc đi ra đi vô vì không biết làm gì, suốt ngày chat chit 
nhăng cuội, ngủ nhiều hơn học và làm nên đầu óc u u mê mê, nông cạn, cái gì 
cũng làm biếng, cũng lười…thì các bạn này đã phải vất vả đầu tư trí lực và thể 
lực. Thư viện WP mở 24/24, ở đó người ta thấy những cái đầu cắm cúi ghi ghi 
chép chép, những cuốn sách dày cộm phải đọc xong trong một vài ngày. Đọc 
nhanh và rất nhanh, để sau này đi làm, giấy tờ công văn, đọc nhoay nhoáy để 
phúc đáp, chứ thể loại thấy chữ nhiều đọc nhức mắt, thì thôi khỏi tuyển dụng. Nó 
đánh vần 1 công văn đọc xong mất hết cả ngày, năng suất lao động sẽ kém. Trí 
thức là phải đọc nhanh để làm việc giỏi, mà muốn đọc nhanh thì phải tập 
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luyện. 
Kỹ năng thuyết trình, thuyết pháp sao cho người khác nghe mà rụng rời tay chân 
nằm trong chương trình học. Những bức tường ở WP luôn đông nghẹt học viên 
đứng nhìn vào đó, tập nói với bức tường, thu âm, nghe đi nghe lại, nói đi nói lại 
sao cho hay mới thôi. 
Dưới trời tuyết lạnh khủng khiếp, họ phải lăn lê bò trườn để tập thể lực. 5 giờ 
sáng là kẻng đánh thức dậy, tập thể lực bằng các bài tập với cường độ nặng của 
vận động viên nhà nghề. Tập bơi, đứng nước 5 giờ, ai đuối quá thì vớt lên, coi 
như rớt. Rồi tập vượt mọi địa hình. Rèn luyện thể lực sao cho mọi điều kiện thời 
tiết đều phải thích nghi, nóng 45 độ ở châu Phi hay âm 20 độ ở Alaska đều chịu 
được. 
Kỹ năng tồn tại và óc sáng tạo được chú ý đào tạo kỹ. Những lần trong đêm tối, 
họ bị thả giữa rừng, và tìm cách về lại trường bằng mọi khả năng có thể, nhìn các 
vì sao trên trời đoán hướng, tìm thức ăn, dựng lều. Kiến thức lãnh đạo phải có và 
phải nhớ vanh vách. Và có khi đang ngủ say giấc, 2giờ sáng bị đánh thức dậy để 
kiểm tra, với các câu hỏi như 10 vị tướng giỏi nhất mọi thời đại là ai, tướng Võ 
Nguyên Giáp dùng chiến thuật gì trong trận Điện Biên Phủ, nếu bạn là Napoleon, 
bạn sẽ viết lại lịch sử của Waterloo như thế nào….Không trả lời được, phải đứng 
ngoài hành lang cả đêm để suy nghĩ. Đào tạo để mỗi WPer có được dáng vóc của 
một người mẫu, sức khoẻ của một vận động viên Olympic, trí tuệ của một học 
giả, ăn nói như một thuyết gia, cư xử như một chuyên gia tâm lý…. 
Khi về già, họ thành lập các hội WPer alumni, đi câu cá bên bờ biển Caribe, đi 
ngắm hoàng hôn ở Bali, thong dong tự tại, phong lưu tuyệt đỉnh, vì ai cũng có 
một tuổi trẻ học và làm như điên. Còn có những người đàn ông trên đời, về già 
rồi, mà vẫn cứ vật lộn mưu sinh, xin tiền vợ, xin tiền con cái, thì cũng có thể họ 
kém may mắn, nhưng cũng có thể họ đã lãng phí tuổi trẻ một cách vô bổ trong 
các trò trai gái, ăn chơi đàn đúm, xài tiền của cha mẹ, hay đơn giản là lười nhớt 
thây. Làm biếng thì sau này phải khổ, thế thôi. Trách ai. 
Nhìn các hạc viên WP đánh đàn, nhảy, khiêu vũ, võ thuật, hát, ảo thuật, thám 
hiểm, vẽ…hay thậm chí tỉ mỉ ngồi cắt tỉa giấy để rèn luyện đôi tay khéo léo, bạn 
sẽ thấy mình sẽ phải cố gắng thật nhiều. Một ngày chỉ có 24 giờ, là công bằng 
cho tất cả mọi người. Chúng ta phải ngủ 6-8 tiếng, ai cũng chỉ còn 16 giờ trong 
ngày. Nên phải chia ra, làm gì, học gì trong quỹ thời gian ít ỏi đó. Một WPer nếu 
sáng sớm không nộp được bảng mô tả công việc trong ngày (daily to-do list) cho 
bạn trưởng nhóm, thì coi như nắm chắc suất cuốn gói về quê. Không có chuyện 
ngủ dậy và ngày đó không biết mình phải làm gì. 
Sinh viên người Việt ở West Point khá đông, nhưng đều là Việt kiều, nữ nhiều 
hơn nam. Du học sinh quốc tế ở WP một năm chỉ vài ba chục bạn, vì đầu vào 
khó quá. Con trai cả của thủ tướng Cambodia Hun Sen cũng tốt nghiệp 
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trường này. Bạn mà nhìn thấy cậu này, không mê thì thôi. Đẹp ngời ngời từ 
ngoại quan đến nhân cách, mạnh mẽ nam tính và thông tuệ, quý phái từ cốt cách 
đến tinh thần, một nụ cười cũng chứa sự bao dung như trời đất, thật là không có 
gì có thể so sánh nổi. Sự cố tranh chấp đền Preah vihear với Thái Lan, hai bên 
quyết không bên nào chịu nhường bên nào, thậm chí đã vang lên tiếng súng. 
Trước tình hình cấp bách đó, anh nhận nhiệm vụ của tổ quốc và lên đường đi 
đàm phán với người Thái. Và chỉ với ánh mắt ấm áp và vài câu nói sắc sảo theo 
phong cách West Point, bên Thái Lan phải xin lỗi và rút quân, nhường lại ngôi 
đền này cho quê hương Cambodia của anh… 

Tony 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền 
Giáo Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: 714-797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 

Website: www.svdvocations.org 

Congregation of the Holy Spirit 
Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 

               Vocation Director 
Off 773-734-4418 
Cell 501-908-6188 
brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

Phở Đà Lạt 
Vietnamese Cuisine 

39400 Murrieta Hot Spring Rd #107 
Murrieta, CA 92563. 
Tel: 951-600-5700 

Hours: Mon-Sun: 10:00am-9:00pm 

Hiệp Hội Thánh Lễ Đời Đời 
Mỗi hội viên sẽ được nhớ đến và cầu nguyện trong những Thánh Lễ  

hàng ngày và được thông phần công đức do các linh mục và tu huynh thuộc 
Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đang phục vụ trên các cánh đồng truyền giáo. 

Hiệp hội Thánh Lễ Đời Đời có thể xin cho người thân còn sống  
hay đã qua đời. 

Liên hệ: Cha Nguyễn Văn Long SVD. Phone ( 951 )454 - 0529 
Email: nguyenvanlong59@yahoo.com 

EJ Belle Tiệm Tóc - Nail Day SPA. 
Cựu Giáo Sư thẩm mỷ (40+ năm kinh 

nghiệm). Nhận dạy bằng về tóc hoặc da, 
cung cấp mỷ phẩm,trị các loại mụn 

không để lại thẹo không cần uống thuốc, 
sơn môi giữ nguyên ngày, lip conditioner 
cho phái nam chống khô môi, thâm môi 

Liên lạc: Cô Đào: 714 675 3950 
www.ejbelle.com 

Land For Sale: 
Hesperia City. one half acre 
corner lot on paved road near 
Freeway 15 and Main Street off 
ramp.  Zoned 2-8 units per acre. 
Water and electrical @ street. 
Near new Walmart, new hotels, 
and shopping. Only 60k. 
Owner 714 675-3950.

Cha Trương Bửu Diệp: 
Nếu ai có thiện ý muốn xin ký thỉnh nguyện thơ cho cha Cha Trương Bửu 
Diệp được phong thánh xin liên lạc: Minh Bùi, điện thoại: 909-528-7823

GIÁO XỨ NGHÈO MIỀN BẮC VIỆTNAM 
Ước mong đón nhận hảo tâm của Quí Vị Ân Nhân, xin Thiên Chúa trả công bội hậu 
cho những tấm lòng vàng. Suốt 100 năm qua, Giáo Xứ ước mơ một mái ấm đơn sơ 

cho con cháu có nơi học hành. 
Lm. Quản Xứ: Jacintô VÕ THÀNH CHÂU, SVD: email: hyachau@gmail.com 

Giáo Xứ Trang Cảnh                                                L/L tại Mỹ: 
Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An                              13552 Garden Grove Blvd. 
Xứ Nghèo Miền Bắc - Việt Nam                                Garden Grove, CA 92868 
Tel: 0903-877-053                                                  Tel: 714-226-6175, 714-750-0266

Cho share Phòng 

Nhà gần freeway 15 và Clinton 
Keith, dư 2 phòng cho share,  
bao giặc, sấy, điện và nước, 

điều kiện dễ dàng 
liên lạc: 951-473-0533  
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Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc 
Bùi Hoài Albert, OMD.  Nhận: Bảo Hiểm 

Chuyên Trị: Đau nhức, nội ngoại thương, tai nạn xe cộ, 
nghề nghiệp. 

29950 Hunter Rd, #101,  Murrieta, CA 92563 
Cell: (702)-376-3971 
Off: (951) 461-8377 

Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với phòng khám. 

29798 Haun Rd. #203 
Menifee, CA 92586 

951-301-9188 

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, 

Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. 
Cell:  951-303- 8695 

Chuyên môn sản xuất hột vịt 
lộn organic 

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật. 
Anh Chị Ba:  951-926-9986 

951-786-8693 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

Direct 858-610-2246 Home 951-694-6780 
COUNTRYLAND 

 REAL ESTATE & MORTGAGE 
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115 
Office: 619-282-9696  Fax: 619-516-1279 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862  
email: asianprinting@gmail.com  

Chuyên in Thiệp Cưới và  
mọi dịch vụ Ấn Loát

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
41680 Ivy St, #A        Tel 951-677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks  

Liên hệ 951-813-5362  

Blinds & Shutters 
100% basswood shutters 
2”&2.5” basswood blinds 

2”&2.5” fauxwood blinds vertical 
Free In-Home quote 

 Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.  Đặc 
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và 
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn 
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân .  Xin liên lạc: Kim  

Tel  951-235-8103 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591. 

DAN VO Nhận sửa xe 26955 Holly Grove Ct., Murietta, CA 
Certified Toyota Master Technician, Certified Toyota Hybrid 

Vehicle,Certified Master ASE 
Dùng phụ tùng thay thế như của Dealer. 

Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm 
Xin gọi phone làm hẹn: 951-445-9362

FULL REALTY – Service, Inc. 
Realtor DRE License # 01806276 

Liên lạc:  D. “Chris” Nguyen.  Cell:  951-834-7701 
Email: nguyenchris@hotmail.com     Fax: 951-870-4053 

Website: www.chrisnrealestate.com

King Restaurant 
Bánh Mì & Phở 

31333 Temecula Parkway, Suite 130 
Temecula, CA 92583.  

Phone:  951-303- 8405 
 

Rental: Nhà mới xây (có solar energy) 3 
phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1800 sq.  ft. 
vùng Murrieta cho mướn.  Sân rộng, gần 
trường Alamos Elementary và Bella Vista 
Middle School rất tốt.  Góc 
Murrieta/Winchester.  $1550/tháng.   
L/L Hà Nguyễn 949-702-3122 
Có thể dọn vào: Feb/1/2013 

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh 
Đấng Cứu Thế đầy quyền năng.  Nay con cầu khẩn Cha giúp con 
vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay.  Đọc những lời nguyện này 
9 lần/1 ngày. Đọc liên tục 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại 
nguyện . Được việc hứa in lời nguyện này và tình Cha Trương 
Bửu Diệp.  Gia Đình Thuý Trần 

Smile Dental Care, Steven T. Nguyễn 
Cosmetic, Braces & Implants 

Office Hours: Mon-Tue, Fri: 9:00am-5:30pm 
Thu: 10am-6:30pm, Sat: 9am – 2pm 

25100 Hancock Ave. # 112 
Murrieta, CA 92562 
Tel 951-304-7881 

www.murrietasmiledental.com 
 


