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TIN MỪNG CHỦ NHẬT XXVIII 
QUANH NĂM A  

Mt 22, 1-10  

"Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời 
vào dự tiệc cưới". 

 Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các 
đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những 
dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như 
vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua 
sai đầy tớ đi gọi những người đã được 
mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu 
đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: 
"Hãy nói cùng những người đã được mời 
rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò 
và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn 
sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". 
Những người ấy đã không đếm xỉa gì và 
bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi 
buôn bán; những người khác thì bắt đầy 
tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua 
nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh 
lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu 
huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua 
nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã 
dọn sẵn sàng,  nhưng  những  kẻ  đã được

(Tiếp theo)
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(Tiếp theo Trang 1) 
mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì 
mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, 
đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. 
Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người 
không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: "Này bạn, sao 
bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh. Bấy 
giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: "Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi 
tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì 
nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
XIN CHO Ý CHA THỂ HIỆN  
Lm Augustine S.J.  
Sơ Lêôni, 66 tuổi, vừa trở lại Canađa sau 36 năm truyền giáo tại nước 
Tuynidi (Bắc Phi). Thể theo nguyện vọng của Sơ, Bề trên đã cử Sơ về 
thành phố Quê-Bếc, nơi Sơ có thể đi lại thăm nom người chị cả đã 86 tuổi, 
sống độc thân trong một căn hộ nhỏ. 
Gia đình Sơ Lêôni được cả thảy 6 anh chị em. Ngoài người chị cả này và 
hai người anh là tu sĩ Dòng Tên, Sơ còn hai người anh bại liệt, không thể tự 
lo liệu cho bản thân. Chính vì thế mà chị cả của Sơ đã hy sinh không lập 
gia đình riêng, nhưng chọn cuộc sống độc thân để phụng dưỡng cha mẹ già 
và chăm sóc hai người em tật nguyền cho đến lúc họ qua đời. Hơn nữa, 
người chị cả đã chọn con đường như thế để ba người em đi tu được yên 
tâm phục vụ Giáo Hội hơn. Sơ Lêôni nhớ lại năm 1960, khi Sơ vừa khấn 
trọn đời, thì nhà dòng sai đi truyền giáo ở Tuynidi. Một trong hai người 
anh linh mục của Sơ lúc đó cũng đang truyền giáo tại Ðảo quốc Haiti. 
Cũng như một số người Ả Rập cực đoan theo Hồi giáo trong vùng, chính 
quyền Tuynidi chỉ cho phép các thừa sai ngoại quốc đến mở các công cuộc 
từ thiện, chứ không được trực tiếp truyền giảng Tin Mừng. Thế nên cộng 
đoàn của Sơ Lêôni đã đến sống tại một khu phố nghèo, mở một thư viện 
cộng đồng cho dân chúng đến đọc sách và những lớp học tình thương dạy 
chữ cho các trẻ em nghèo thất học. Dù phải vất vả học tiếng Ả Rập, lại 
không có được thiện cảm của chính quyền địa phương cũng như của các 
thành phần Hồi giáo quá khích, các sơ vẫn hết lòng yêu mến người 
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Tuynidi và phục vụ đất nước của họ. Vào năm 1991, khi Mỹ và Phương 
Tây mở cuộc chiến tranh Vùng Vịnh để trừng phạt Irắc đã xâm lăng một 
lân quốc nhỏ, các sứ quán Phương Tây tại các nước Ả Rập đã khuyên các 
kiều dân của họ tại các nước ấy nên đến tá túc tại các cơ quan ngoại giao để 
tránh bị bắt làm con tin hoặc bị sát hại (cắt cổ) bởi những phần tử cực đoan 
muốn trả đũa Phương Tây. Thế nhưng các Sơ vẫn chọn ở lại trong khu phố, 
sẵn sàng chết như đã sống hết mình cho dân tộc Tuynidi. Ba mươi sáu năm 
trời trôi qua thật mau, thật đẹp, nhưng cũng không thiếu những cam go thử 
thách. Trở lại Canađa, Sơ Lêôni thật hạnh phúc vì có được cơ hội gần gũi 
người chị cả quảng đại, trong những ngày tháng cuối đời của chị ấy.  
Thế nhưng hạnh phúc đó đã chẳng kéo dài bao lâu. Một năm sau đó, Sơ 
Lêôni được cử vào ban cố vấn cho Mẹ Giám Tỉnh và phải thuyên chuyển 
về Nhà Giám Tỉnh cách xa đó 250 cây số. Một lần nữa, Sơ lại từ bỏ ý 
riêng, gác qua một bên lợi ích của người thân, hầu đáp lại tiếng Chúa mời 
gọi, thể hiện qua quyết định của Bề trên. 
Tiếng Chúa đáng được tuân phục trên tất cả 
Dụ ngôn tiệc cưới hôm nay bao gồm hai hồi rõ rệt. Hồi một nói đến việc 
Nhà Vua mời thực khách (c.1-10); hồi hai liên quan đến người thực khách 
không chịu mặc y phục lễ cưới (c.11-14). 
Cùng mang một chủ đề với hai dụ ngôn "Hai người con" và "Tá điền sát 
nhân" của hai Chúa Nhật trước, hồi một của dụ ngôn "Tiệc cưới" ám chỉ 
trước tiên việc người Do Thái, dân Thiên Chúa tuyển chọn, đã từ khước lời 
mời gọi tham dự vào Nước Thiên Chúa (tiệc cưới), nên các dân ngoại đã 
đến thế chỗ họ trong bàn tiệc Nước Trời. Tuy nhiên thái độ từ khước của 
nhóm khách mời thứ nhất có thể cũng là thái độ của một số Kitô hữu ngày 
nay. Thật vậy, Chúa luôn mời gọi chúng ta tiến vào Nước của Người bằng 
một cuộc sống gắn bó hơn với Chúa, chan hoà hơn đối với tha nhân. Lời 
mời gọi của Chúa đôi lúc thúc bách, nhưng cũng có lúc thật nhẹ nhàng, đòi 
phải có một thái độ bình tâm mới nghe thấy được. Thế nhưng, dù nghe 
thấy, chúng ta không phải lúc nào cũng lẹ làng đáp lại. Chẳng hạn, có 
người thân đau yếu tôi phải đi thăm, nhưng chương trình truyền hình tối 
nay hay quá...; có những công việc chung cần gánh vác, nhưng tôi chẳng 
dại gì nhúng tay vào vì ai cũng tránh né như vậy; tôi phải bác ái hơn với 
người này người kia, nhưng ai mà chịu đựng nổi hạng người đó; tôi nên 
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dành nhiều thời gian hơn để chăm lo việc đạo nghĩa và việc học cho con 
cái, nhưng đợt hàng này nhiều quá, lại có ăn, nên thôi cứ để lũ trẻ tự lo liệu 
v.v... Và như thế, chúng ta có thể kéo dài đến vô tận danh sách những việc 
lẽ ra tôi phải làm theo sự thúc đẩy của Chúa và của tiếng lương tâm nhưng 
tôi đã không làm. 
Câu chuyện của Sơ Lêôni và gia đình đã nêu cho chúng ta một gương sáng 
về việc tiếng Chúa mời gọi đáng được tuân phục trên tất cả mọi sự, trên cả 
những công việc xem ra là nghĩa vụ chính đáng mà ta phải đảm nhận (c.5: 
thăm trại; đi buôn...). Thật vậy, Sơ Lêôni lẽ ra có quyền chọn không đi tu 
để ở nhà giúp chị cả lo lắng cho bố mẹ và hai người anh đau yếu. Hai 
người anh linh mục của Sơ lẽ ra có thể ở lại trong đời thường, lập gia đình 
để dòng họ có người nối dõi. Sơ Lêôni đã có thể từ khước một cách chính 
đáng việc phải thuyên chuyển về Nhà Giám Tỉnh cho đến lúc người chị qua 
đời v.v... Thế nhưng Sơ và hai người anh đã đặt tiếng Chúa gọi lên trên tất 
cả, để hoàn toàn phục vụ Thánh Ý Chúa.  
Tiếng Chúa gọi đôi lúc bất ngờ, đi ngược lại những toan tính của con 
người. Nhưng nếu con người biết vâng theo, thì sự vâng phục của họ sẽ 
đem lại nhiều hoa trái. Tiếng gọi đó không nhất thiết phải là lời mời gọi 
sống đời dâng hiến; nhưng ở mỗi bậc sống, mỗi hoàn cảnh, Thiên Chúa đã 
kêu gọi mỗi người đến một tình trạng hoàn thiện hơn theo bậc sống của 
mình. Chẳng hạn thánh Lê Văn Gẫm ắt cũng phải phiền lòng khi phải rời 
chủng viện để về giúp đỡ bố mẹ già yếu. Thế nhưng nhờ sống theo lòng 
mến Chúa đặt trong tim, mà thánh nhân đã trở nên một trợ tá đắc lực cho 
các thừa sai nước ngoài; lén lút đưa các ngài vượt biển từ Mã Lai vào Nam 
Kỳ, cũng như đưa các chủng sinh từ Nam Kỳ qua Mã Lai du học. Và cuối 
cùng, ngay trong bậc giáo dân, thánh nhân đã được phúc tử đạo trong lúc 
phục vụ Giáo Hội và trở nên một vị Thánh lớn trong số các vị tử đạo của 
Việt Nam. 
Tiếng Chúa đáng được thực thi đến cùng 
Hồi thứ hai của dụ ngôn (c.11-14) có thể khiến người đọc kinh ngạc về sự 
nghiêm khắc của nhà Vua khi ông cho tống cổ một thực khách không mặc 
y phục lễ cưới khỏi bàn tiệc. Thế nhưng chi tiết này của dụ ngôn chỉ nhằm 
nói lên rằng: chỉ chấp nhận lời mời dự bàn tiệc Nước Thiên Chúa vẫn chưa 
đủ; nhưng còn phải khuôn mình theo lối hành xử của các "công dân Nước 
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Trời". Nói cách khác, "theo Ðạo" thôi thì chưa đủ, còn phải "sống Ðạo", 
thực hành Lời Chúa cho đến kỳ cùng. "Chiếc áo lễ cưới phải khoác" trong 
dụ ngôn này chính là biểu tượng cho việc sống Ðạo, cho việc thực thi tiếng 
Chúa mời gọi vang lên trong lương tâm mỗi người. Về điểm này, Ðức 
Giêsu từng dạy rằng: "Không phải bất cứ ai nói: Lạy Chúa! Lạy Chúa! là 
được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là 
Ðấng ngự trên Trời, mới được vào mà thôi" (Mt 7,21) 
 Ðến đây, chúng ta rút ra bài học sau từ dụ ngôn Tiệc Cưới: hãy mau mắn 
đáp trả đến kỳ cùng lời mời của Thiên Chúa. Thế nhưng có những người sẽ 
thắc mắc tại sao lại phải dự tiệc. Nói cách khác, Tiệc cưới ở đây có ý nghĩa 
gì?  
Tiếng Chúa mời gọi mọi người đến với ơn cứu độ 
 Thật ra hình ảnh "đại tiệc" đã được sử dụng nhiều lần trong Cựu Ước để 
ám chỉ sự khôn ngoan của Thiên Chúa (Cách Ngôn 9,1-10) và ơn cứu độ 
cánh chung Thiên Chúa dành cho nhân loại (Isaia 25,6-12). Ngày đó, Chúa 
các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc trên núi này: tiệc thịt béo, tiệc 
rượu ngon... Người sẽ xé bỏ chiếc khăn tang che phủ mọi dân,... sẽ vĩnh 
viễn tiêu diệt tử thần,... sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người... (Is 
25,6-8). Cũng vậy, sách Cách Ngôn có viết: "Ðức khôn ngoan xây cất nhà 
mình, dựng trên bảy cây cột; hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn và sai 
các nữ tì ra đi... Hãy bước đi trên con đường hiểu biết và các con sẽ được 
sống."  
Nếu mọi người hiểu được ý nghĩa trên đây của "tiệc cưới", ắt họ đã mau 
mắn đáp lại "Lời mời của Thiên Chúa" đến kỳ cùng, để được chung hưởng 
sự khôn ngoan và bàn tiệc cứu độ Người dọn sẵn cho mọi người. Ðó chính 
là ơn mà chúng ta cần xin cho nhau hôm nay. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì 
tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có Lời ban sự sống đời đời. Amen.  

SỐNG ĐẠO 
Em đã giành trước mà! 
Hãy cho đi những gì bạn có thể, sau đó hãy sẵn sàng để Thiên Chúa 
tuôn đổ cho bạn nhiều hơn nữa! 
Đứa con trai Manuel 3 tuổi của tôi đang chơi trò chơi có tính học tập trên 
máy vi tính thì chị gái Alondra 6 tuổi đòi phải đến lượt cô bé. Phản ứng của 
Manuel là: “Em đã giành trước mà!” 
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Tôi không biết Manuel đã học ở đâu câu nói ấy, nhưng nó đã khiến tôi suy 
nghĩ. Trong xã hội loài người, quy luật thông thường là “ai giành trước” thì 
có quyền hơn những người đến sau. Người đầu tiên đặt chân lên vùng đất 
chưa khai phá thì có được quyền sở hữu vùng đất đó. Người đầu tiên tìm 
thấy viên ngọc trai trên bãi biển, hay đào trúng mạch vàng hay dầu thì có 
thể tuyên bố đó là của mình. Người đầu tiên thực hiện một phát minh hay 
một khám phá khoa học có thể được cấp bằng phát minh và đòi lợi nhuận 
cho kết quả ấy. Người đầu tiên ngồi vào bàn ăn tại nhà hàng sẽ có quyền 
hơn người đến sau. Người đầu tiên đến giành một chỗ nào đó trên bãi biển 
thì sẽ trở thành người chủ của chỗ ấy trong một ngày. 
Trong trường hợp của các con tôi, nếu một đứa trong bọn chúng đã chơi 
máy vi tính trong nửa tiếng, thì tôi bảo cậu bé hay cô bé rằng đã đến lượt 
của người khác. Có lẽ hầu hết các bậc cha mẹ khác đều làm như thế. 
Nhưng quy tắc ấy lại không hề được áp dụng trong mọi lĩnh vực xã hội. 
Bạn có thể tưởng tượng được một ngày nào đó một người địa chủ bỗng nói: 
“Tôi đã sở hữu mảnh đất này được một thời gian rồi, vậy đã đến lúc tôi 
nhường nó lại cho người khác!” không? Hay bạn có thể tưởng tượng được 
một người có được công việc tốt, nhưng sẵn sàng giao lại công việc đó cho 
một người khác đang thất nghiệp và hết tiền không? 
Những ví dụ trên có lẽ hơi quá xa vời, chúng ta hãy nghĩ đến những hành 
động nhỏ nhặt thể hiện sự quan tâm đến người khác xem sao. Đã bao lần 
bạn nhìn thấy những người đang có chỗ ngồi trên xe buýt hoặc trên xe điện 
ngầm nhường chỗ cho những người vừa mới bước lên, chỉ đơn giản bởi vì 
trông họ như mong đợi được có cơ hội cho đôi chân mệt mỏi nghỉ ngơi? 
Những hy sinh nhỏ nhặt ấy liệu có quá sức mong đợi không? - Hay chúng 
ta đã không làm như thế chỉ vì chúng ta không thấy ai làm và cũng không 
một ai thật sự mong đợi điều chúng ta làm? 
Bản chất của vấn đề chính là lòng ích kỷ, và tính ích kỷ chính là một phần 
trong bản chất tội lỗi của con người. Nhưng tình yêu của Chúa Giêsu có thể 
giúp bạn phá vỡ khuôn khổ đó, giúp bạn vượt qua được những phản ứng 
ích kỷ của bạn, giúp bạn lội ngược dòng, và làm mọi việc bằng tình yêu. 
“Ai xin, thì anh hãy cho; ai vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi” (Mt 
5,42), và “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong 
cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh 
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em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em 
bằng đấu ấy” (Lc 6,38). Đó chính là những tư tưởng mang tính cách mạng 
trong thời đại ngày nay. Chúng ta nghĩ quá nhiều đến những quyền lợi ích 
kỷ của mình! Tuy nhiên, thứ tình yêu cho đi, không vị kỷ ấy chính là điều 
Thiên Chúa mong muốn nơi tất cả chúng ta ngay từ thuở sơ khai - và tình 
yêu của Ngài có thể giúp chúng ta đạt được điều ấy. Nếu chúng ta thực 
hành thứ tình yêu ấy, rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết. Thế giới này sẽ 
trở thành một nơi khác. Vậy tại sao không thử? Hãy cho đi những gì bạn có 
thể, sau đó hãy sẵn sàng để Thiên Chúa tuôn đổ cho bạn nhiều hơn nữa! 
 Những người cho đi cách vui vẻ 
Thiên Chúa cũng giống như những người cho đi một cách vui vẻ - những 
người cho đi một cách tự nguyện bởi vì họ biết điều đó làm vui lòng Ngài, 
họ giúp đỡ những người khác và không mong đợi sự đáp trả. Hành động 
cho đi ấy có thể là niềm vui thích lớn lao nhất, bởi vì nó giống như việc túi 
tiền thì cạn kiệt nhưng trái tim thì đầy ắp. “Người rộng lượng được phương 
phi béo tốt, chính kẻ cho uống lại được thoả thuê” (Cn 11,25). “Cho thì có 
phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). 
Người giàu nhất trong Vương quốc của Thiên Chúa sẽ là những người chia 
sẻ tất cả những gì mình có cho Ngài và cho những gì là của Ngài. 

Nghi Ân dịch 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha nói: Từ lúc sanh đến lúc tử, ai ai cũng 
có một thiên thần hộ mệnh 
  
VATICAN (CNS) -- Đức Thánh Cha Benedict 
XVI nói: Có các Thiên Thần hộ mệnh che chở 
cho đời sống con người từ lúc khởi sự cho đến 
lúc chấm dứt. 
 Ngài nói trước Kinh Truyền Tin: "Thiên Chúa 
luôn luôn gần kề và sống động trong lịch sử 
nhân loại, và ngài cũng đồng hành với chúng ta 
cùng với sự hiện diện độc đáo của các thiên 
thần của Người, và Giáo Hội hôm nay mừng kính trong "ngày Lễ Các 
Thiên Hộ Mệnh" ngày 2 tháng 10. 
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 Ngài nói: Thiên Thần Hộ Mệnh là "các thừa tác viên chăm sóc thiêng liêng 
cho mỗi người." 
 Đức Thánh Cha nói với các khách hành hương tụ tập tại Quảng Trường 
Thánh Phêrô: "Từ lúc sanh ra cho đến lúc chết, đời sống con người bị bao 
bọc bởi những sự che chở không ngừng."  
 
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ công bố tài liệu '6 vấn đề nghiêm trọng' 
để hướng dẫn cho cuộc bầu cử năm 2012 
Trần Mạnh Trác10/4/2011/ 
Người Công Giáo có nghĩa vụ phải chống lại sự dữ và phải hành động 
để phát huy công lý và thúc đẩy công ích. 
Với lời giới thiệu ngắn gọn trên, các vị chủ tịch của HĐGMHK và 9 ủy ban 
đã đặt bút ký vào văn kiên "Forming Consciences for Faithful Citizenship" 
( "Rèn luyện Lương tâm cho người Công dân có đức Tin",) được công bố 
ngày 4 tháng 10 vừa qua. 
Từ 35 năm qua, mỗi lần có bầu cử Tổng Thống, HĐGMHK đều công bố 
một văn kiện để hướng dẫn giáo dân chọn lựa trong tinh thần "trung thành 
với đức tin và đáp lại lời kêu gọi dấn thân làm môn đồ của Chúa trong thế 
giới chính trị." 
"Đây không phải là một tài liệu hướng dẫn cử tri hay là một bảng chấm 
điểm các ứng cử viên hoặc là một chỉ dẫn về thể thức bầu cử" lời giới thiệu 
viết. "Đây là những nguyên tắc luân lý Công giáo áp dụng cho một loạt các 
vấn đề quan trọng và đồng thời là những cảnh báo chống lại các mưu đồ 
khơi động đến 'lương tâm' của người dân nhưng lại sai lệch vì có ý phớt lờ 
đi các điều cơ bản của luân lý, hoặc thu nhỏ các mối quan tâm đạo đức của 
Công Giáo vào một hoặc hai vấn đề mà thôi, hoặc biện minh cho một sự 
lựa chọn mà chủ ý chỉ là để thúc đẩy sự thắng lợi cho một đảng phái, tuyên 
truyền cho một tư tưởng cá nhân hoặc là vì một lợi ích riêng tư." 
Văn kiện nêu ra một danh sách gồm 6 "vấn đề hiện tại và cơ bản, trong đó 
một số vấn đề liên hệ đến việc phải chống lại sự dữ còn số khác thì có 
những vấn nạn đạo đức nghiêm trọng:" 
1 - Nạn Phá thai "và các mối đe dọa đối với cuộc sống và phẩm giá của 
những người dễ bị tổn thương, bệnh tật hoặc bị cố tình bỏ rơi." 
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2 - Những nguy cơ liên quan đến quyền Lương tâm của người Công giáo 
trên lãnh vực y tế, giáo dục và xã hội. 
3 - "Những nỗ lực càng ngày càng gia tăng nhằm định nghĩa lại Hôn Nhân" 
hoặc những nổ lực có ý làm suy yếu định chế hôn nhân là: "một sự kết hợp 
vĩnh viễn, trung thành và sinh hoa kết trái của một người nam và một người 
nữ." 
4 - Cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm gia tăng nạn thất nghiệp, nghèo đói 
trên bình diện quốc gia và trên toàn thế giới. Cần phải có những nỗ lực để 
"bảo vệ những người nghèo đói và dễ bị tổn thương cũng như bảo vệ cho 
các thế hệ tương lai." 
5 - "Một thể chế Di Cư đã hư hỏng nhưng mọi nỗ lực sửa chữa vẫn là 
những thất bại." 
6 - "Những vấn đề đạo đức nghiêm trọng" phát xuất ra vì chiến tranh, 
khủng bố và bạo lực ",đặc biệt sự vắng mặt của công lý, an ninh và hòa 
bình tại Đất Thánh và khắp vùng Trung Đông." 
Bản văn thúc giục người Công giáo "chia sẻ thông điệp này và sử dụng tài 
liệu này để rèn luyện lương tâm của mình. Lời giới thiệu cũng nhấn mạnh 
rằng "trách nhiệm chính trị là một đòi hỏi của đức tin cũng như là một 
nhiệm vụ công dân." 
Một website mới đã được thành lập để cung cấp những bình luận và tài liệu 
để hỗ trợ các cha xứ, giáo xứ, các tổ chức Công giáo và cá nhân:  
www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship 
Bản văn chính có thể truy cập tại:  
www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/upload/Forming-
Consciences-for-Faithful-Citizenship-2011.pdf. 
 
Thư gởi tổng thống Mỹ về tính thánh thiện của Hôn nhân 
Sunday, 02 October 2011  
Hãy để tôi chia sẻ với bạn lá thư tôi gởi tổng thống Barack Obama về việc 
Bảo vệ Luật Hôn nhân. 



 10

 
 

Thưa ngài Tổng thống, 
Thể chế hôn nhân được xây dựng trên chân lý này, đi vào điểm cốt lõi của 
cái mà các Giám mục Công giáo tại Hoa Kỳ, và hàng triệu công dân ủng hộ 
chúng tôi về vấn đề này, muốn cho con cái mình và những điều tốt đẹp phổ 
biến của xã hội. 
Thưa ngài Tổng thống, 
Đó là lý do nó gây rất rối loạn khi chính phủ của ngài, qua nhiều tài liệu tòa 
án, các tuyên bố và các chính sách đã xác định trong tài liệu phân tích được 
đính kèm, quy cho những người ủng hộ DOMA là động lực thúc đẩy có 
nguồn gốc từ định kiến và xu hướng. Vậy là rất sai và bất công đánh đồng 
sự chống lại việc tái xác định hôn nhân với sự phân biệt chủng tộc do chủ 
tâm hay cố ý, như chính phủ của ngài vẫn khăng khăng thực hiện. 
Chúng tôi, các Giám mục Công giáo, nhận biết nhân phẩm vô hạn và giá trị 
bình đẳng của các cá nhân, kể cả những người có sức thu hút đồng giới, và 
chúng tôi bác bỏ mọi sự thù hằn và cách đối xử bất công với bất kỳ ai. 
Chúng tôi quan tâm sâu xa đối với hôn nhân là sự kết hợp bổ sung và sinh 
hoa kết quả của người đàn ông và người đàn bà không phủ nhận mối quan 
tâm của chúng tôi đối với mọi người nhưng củng cố điều đó. Khi mọi 
người được chúng ta tôn trọng đầy đủ, không mối quan hệ nào khác cung 
cấp những điều tốt đẹp phổ biến mà hôn nhân giữa vợ chồng đem lại. Luật 
pháp nên phản ánh thực tế này. 
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Blog.ArchNY.org) 
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THƯ MỤC VỤ GỬI HỌC SINH – SINH VIÊN 
NĂM HỌC 2011-2012 
Kon Tum, ngày 01 tháng 10 năm 2011 
Các con thân mến, 
Các con đã bắt đầu năm học mới 2011-2012 được 45 ngày rồi mà tới hôm 
nay cha mới gửi thư chúc mừng. Dịp Tết Trung Thu vừa qua bận đón tiếp 
Đức Sứ Thần Tòa Thánh Léopoldo Girelli, nên cũng không viết cho các 
con một chữ nào. Nhưng Cha vẫn nhớ các con và hiệp thông với các con 
trong kinh nguyện. Hôm nay khi mừng lễ Thánh trẻ Têrêxa, cha nhớ đến 
các con cách đặc biệt, cha chia sẻ với các con vài tâm tình mà cha hằng ấp 
ủ và cách riêng luôn nhớ tới trong suốt cuộc hành trình công tác tại Pháp, 
quê hương của Thánh nữ Têrêxa tuần vừa qua (từ 16.09 đến 22.09.2011), 
nhất là khi đặt chân lên đất Na-uy ở cực bắc, nơi có một nền giáo dục thật 
tích cực và phát triển. 
I. Giáo hội với công cuộc giáo dục. 
Các con rất thân mến, 

Tại nhiều xứ đạo Việt nam thấy vẫn còn thấy 
treo khẩu hiệu “Giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai”! Đây là 
khẩu hiệu lấy từ Thư Chung của HĐGMVN năm 2007! Khẩu hiệu muốn 
nói gì? Muốn biết một gia đình văn minh tiến bộ thế nào, cứ việc bước vào 
nhà bếp, nhà vệ sinh sẽ biết ngay! Muốn biết một đất nước tiến bộ ra sao, 
cứ nhìn đám trẻ sẽ hiểu ngày mai sẽ ra sao! Nhìn Nước Nhật, Nước Hàn 
ngày nay phát triển mau chóng đứng ngang tầm các quốc gia tiên tiến và 
còn hơn thế nữa là nhờ những thập niên qua họ đã biết đầu tư rất nhiều vào 
công cuộc giáo dục đào tạo lớp trẻ, để ngày nay có những lớp nhà lãnh đạo 
có khả năng trí tuệ, có khả năng đạo đức, có ý thức trách nhiệm và biết 
hành xử đúng đạo lý “làm người lớn”! Vì “Giáo dục giữ một vai trò vô 
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cùng quan trọng trong đời sống con người và ảnh hưởng của nó luôn gia 
tăng trên đà tiến triển của xã hội hiện nay” (Vat.2, GD mở đầu). Bởi 
vì “Tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, giai cấp và tuổi tác, do 
phẩm giá con người, đều có một quyền bất khả nhượng là phải được hưởng 
một nền giáo dục đáp ứng sứ mạng riêng, phù hợp với cá tính của từng 
phái, thích nghi với văn hóa và truyền thống dân tộc, đồng thời mở rộng sự 
hợp tác huynh đệ với các dân tộc khác, để hỗ trợ công cuộc hợp nhất chân 
chính và hòa bình trên trái đất” (Vat.2, GD số 1). 
Tại Việt Nam, nhà chức trách đã và đang luôn cố gắng nhiều trong lãnh 
vực giáo dục và đào tạo. Sau 1975, chính quyền đã có sẵn rất nhiều cơ sở 
giáo dục của các tư nhân và các tôn giáo cùng hàng ngũ đông đảo giáo 
chức lành nghề của Miền Nam Việt Nam. Sau đó cũng đã có thêm nhiều cơ 
sở mới, các lớp đào tạo các giáo viên mới, nhưng báo chí, đài mạng và dư 
luận quần chúng vẫn không ngớt than phiền và nói tới tình trạng ngày càng 
sa sút trầm trọng của nền giáo dục Việt Nam hôm nay!? Đã có nhiều nhận 
định, phân tích với nhiều đề nghị tích cực, nhưng công việc vẫn chưa thấy 
sáng sủa! Tại sao Phẩm chất giáo dục lại chưa đạt? (x. Thư Chung 
HĐGMVN 2010 số 7).  Có nhiều nguyên do. Chủ yếu  có phải vì “…. Chủ 
trương tương đối và hưởng thụ, tình trạng giáo dục bất cập, những cách 
trình bày chân lý nửa vời trên các phương tiện truyền thông… đã đưa 
nhiều bạn trẻ đến một não trạng và đời sống thực dụng, làm bất cứ điều gì 
để hưởng lợi… có dấu hiệu phá sản lương tâm”. (x. Thư Chung HĐGMVN 
2010, số 5). Hay vì“Nền giáo dục Việt Nam chưa có một triết lý giáo dục 
nhân bản đích thực và toàn diện” (x. Thư Chung HĐGMVN 2010, số 
7)?Có phải chính cái triết lý “duy vật cộng sản vô thần” đã và đang làm 
lệnh lạc cán cân đào tạo giáo dục người trẻ nên con người quân bình hài 
hòa giữa cái hồn và cái xác, giữa vật thể và tâm linh, giữa cá nhân và tập 
thể, giữa cái thật và cái giả chăng? Con người chỉ được phát triển hài hòa 
giữa hai chiều kích phàm nhân và thần linh, giữa chiều kích đạo lý và tôn 
giáo. Hình ảnh trục tọa độ trong toán học có thể giúp hiểu vấn đề dễ dàng 
hơn! 
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Trục hoành độ là trục quan hệ giữa con người 
với con người là những thụ tạo có sống có chết. Đó là trục đạo đức dạy con 
người “sống tốt với nhau”, sống “ăn ngay ở lành”. Trục tung độ là trục tôn 
giáo, trục tâm linh nói tới mối quan hệ giữa con người thụ tạo với Đấng 
Tạo Hóa. Đó là trục tôn giáo. Lý tưởng nhất, hài hòa nhất, tốt đẹp nhất là 
chỗ điểm O của hai trục gặp nhau. Nói theo ngôn ngữ của Tin Mừng thì 
trục hoành độ diễn tả lòng yêu người còn trục tung độ, tình yêu Chúa. Yêu 
Chúa yêu người là một! (x. Ga 13,34.35; Mt 22,37-45). Không thể chọn 
một bỏ một! Thiếu một là khập khễnh. Nghiêng nặng về một bên là “quá 
khích hoặc cuồng tín, chỉ gây thảm họa cho bản thân và cho tha nhân”! 
Lịch sử ghi lại bao mất mát bao đau thương do các nền giáo dục què quặt 
sản sinh những nhà độc tài tàn bạo như Hitler, như Staline, như Mao Trạch 
Đông….! Ngày nay cũng đầy dẫy những con người “tàn bạo” như thế đã và 
đang bị đào thải như vừa xảy ra ở Tunisia, Ai Cập, Libya! Khởi đầu với 
một chàng sinh viên nghèo Bouazizi, 26 tuổi, bị cảnh sát tịch thu gánh 
hàng rong trên hè phố! Cảm nghiệm cảnh “bị áp bức”, anh đã quyết dùng 
mạng sống mình làm cây đuốc sống để soi đường chỉ lối cho dân tộc anh 
cũng như cho toàn thế giới đứng lên tìm cuộc sống mới vào ngày Thứ 
Sáu,17/12/2010!  Anh đã tắt thở ngày 04.01.2011)! 
Có điều đáng suy nghĩ và khó hiểu là dưới trướng của các lãnh tụ độc tài, 
độc đoán, độc ác… lại có rất nhiều nhà trí thức, có học vị cao, có bằng cấp 
đầy mình, có chữ đầy đầu mà vẫn nhắm mắt vùi đầu phục vụ tiếp tay giết 
người, cướp của mà không thấy ngượng ngùng xấu hổ? Nền giáo dục nào 
đã đưa đẩy con người “thơ bé” thành những người “man dại” đến như 
vậy?  Thật đáng khiếp sợ! 
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II. Nguyện ước vươn tới! 
Các con rất thân mến, 
Quả thực, ngày nay các con đang được hưởng một nền giáo dục “có vấn 
đề”!? Quanh các con, không biết bao nhiêu thứ vây bủa và tấn công khối 
óc, con tim và cả ngày sống! Những căn bệnh gian dối, lừa đảo, ích kỷ, 
hưởng thụ… không để các con được an bình lành lặn! Cái nạn “thành tích, 
gian dối”, cái dịch “học thêm, kèm thêm”, đang bào mòn óc thông minh, trí 
sáng tạo và sức lực của các con! Những thứ đó đã và đang sản sinh những 
lớp người “giả” cho thế hệ ngày mai. Chúng đã và đang len lỏi vào tận 
trong cung lòng thâm sâu của các con và ngay cả trong gia đình các con. 
Có khi cả trong các cơ sở đào tạo của các tôn giáo nữa! Rất quỷ quyệt! Quá 
tinh vi! Thật khôn lường! Cần thận trọng để vượt qua! 

 
Trong khi đó, “…Các tôn giáo cũng như nhiều người thiện chí vẫn chưa 
có điều kiện pháp lý để đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đất Nước, 
cách riêng trong lãnh vực giáo dục, y tế và bác ái”. (Thư Chung 
HĐGMVN 2010, số 6). Cần có bàn tay đóng góp của mọi thành phần trong 
dân, nhất là các tôn giáo, mới hy vọng có một nền giáo dục quân bình và 
tiên tiến! 
Phần các con, hãy sống một cuộc sống hài hòa thống nhất giữa đức tin và 
lý trí! Đừng coi nhẹ bên nào. Hãy chăm ngoan học hành tu luyện con 
người mình. Học làm người, làm người con Chúa, làm anh em với mọi 
người. Hãy dốc toàn tâm toàn ý cho việc học tập. Biết phân định tốt xấu 
trong đục qua cuộc sống! Can đảm tôi luyện thành những người công dân 
có một đức tin tôn giáo sống động, một vốn kiến thức phong phú sáng suốt 
hầu góp phần xây dựng một xã hội giàu bác ái yêu thương, cùng nhau biết 
tôn trọng sự thật và sự sống! Cần xác định rõ sự hài hòa thống nhất giữa 
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đức tin và lý trí như Thánh Augustinô đã nói “Bạn hãy hiểu để tin; bạn hãy 
tin để hiểu” (x.GLCG số 157& 158) hay như Thánh John Henry Newman 
đã viết“Mười ngàn nỗi khó khăn không làm thành một sự hồ nghi”! 
Cụ thể, cha nhắc lại cho các con mấy việc mà các con có thể làm ngay ngõ 
hầu bù đắp phần nào thiếu sót hôm nay: 
1. Chăm học. Tất cả cho việc học. Học làm người tốt. Học Lời Chúa. Học 
chữ. Học nghĩa. Học có phương pháp. Các bậc cha mẹ cần cương quyết 
chăm lo việc học Lời Chúa và Giáo huấn của Hội Thánh cùng với việc học 
văn hoá! Không chọn một bỏ một! Các thầy cô Công Giáo cần đi đầu trong 
việc loại bỏ cái nạn dạy thêm dạy kèm bằng cách chuẩn bị bài vở dạy thật 
tốt ngay tại trường lớp! Cần chấp nhận một cuộc sống “khó nghèo” để 
không biến “giáo dục” thành “thương mại”. 
2. Sống đạo tốt! Người công giáo phải là người tốt. Người tốt là người 
sống chân thật yêu thương. Nơi người tốt không có gian dối hay giả hình; 
không có lười biếng hay ích kỷ; không có kỳ thị hay phân biệt đối xử hoặc 
bất công. 
3. Với cái hồn tông đồ: Các con hãy sống tinh thần “được sai đi” dưới tác 
động của Chúa Thánh Thần! Sống như men như muối như ánh sáng trần 
gian (x. Mt 5,13.14) ngay trong gia đình cũng như ngoài xã hội, trong 
trường lớp cũng như ngoài đường phố. Khắp mọi nơi, trong mọi lúc, với 
hết mọi người! 
4. Cầu nguyện: Cầu nguyện cho một nền giáo dục chân chính! “Vì không 
có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5;x. Thư Chung 2010, số 
37). Cầu nguyện Chúa soi sáng cho các nhà chức trách thấy rõ thực trạng 
giáo dục hôm nay và can đảm trao lại cho các tư nhân và các tôn giáo cái 
quyền giáo dục cũng như các cơ sở giáo dục đang nắm giữ để cùng nhau 
góp phần đưa nền giáo dục nước nhà đi lên! 
Các con thân mến, 
Nguyện xin Chúa ban cho các con một năm học tốt đẹp thực sự, để trở 
thành những con người có cái tâm ngay thẳng, có cái đầu minh mẫn để trở 
nên những con người phát triển quân bình toàn diện ngõ hầu phục vụ Đất 
Nước và hăng say loan báo Tin Mừng tình thương cho mọi người. 
Xin Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng bầu cử cho các con để các con biết noi 
gương Chị Thánh sống chứng nhân Tin Mừng ngay trong môi trường học 
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đường và khắp mọi nơi. 
Thân mến, 
+ Micae Hoàng Đức Oanh 
Giám mục Giáo phận Kon Tum. 
 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
 

Sinh Hoạt Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ  
Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ đã bắt đầu khai được 3 tuần lễ. Có 7 em tham dự 
lớp học:  
_ 5 em đã xưng tội rước lễ lần đầu: An Nguyễn, Điền Trần, Jacob Nguyễn, 
Tammy Nguyễn, Thùy Dương Trần 
_ 2 em chưa xưng tội rước lễ lần đầu: Dan Nguyễn, Dave Võ.  
Tài liệu giảng dạy: 
_ Sách Việt Ngữ: Bộ Sách Giáo Khoa Việt Ngữ do Trung Tâm Việt Ngữ 
Văn Lang-San Jose xuất bản gồm 12 tập. 
_ Sách Giáo Lý: Bộ sách Giáo Lý song ngữ do LM Giuse Nguyễn Việt 
Hưng, ICM biên soạn gồm 9 tập.  
Hai bộ sách Giáo Lý & Việt Ngữ này đang được hầu hết các giáo xứ Việt 
Nam ở Hoa Kỳ và các trung tâm Việt Ngữ sử dụng.  
Thời khóa biểu: 
12:00-12:40 pm: học Việt Ngữ 
12:40-12:50 pm: nghỉ giải lao: ăn nhẹ 
12:50-1:30 pm: học Giáo Lý 
Homework: 
Sau mỗi buổi học các em đều có bài tập làm ở nhà để giúp các em có cơ 
hội ôn tập, đồng thời quý phụ huynh có cơ hội hướng dẫn, nhắc bảo các em 
thực hành những việc đạo đức hàng ngày như cầu nguyện trước khi đi ngủ, 
cầu nguyện mỗi khi ăn… 
Thu Hoạch 
Sau khi học xong bài Giáo Lý về Giáo Hội Duy Nhất, các em đã làm bài 
kểm tra  theo nhóm và trình bày bài Giáo Lý đã học bằng hình vẽ như sau: 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Nhà điện toán thần kỳ Steve Jobs qua đời, 56 tuổi 
 

 
Từ năm 21 tuổi thành lập công ty điện toán, với Apple II nhỏ nhắn ra đời 
năm 1976  so với những máy kềnh càng cùng thời, cho đến khi lìa đời ở 
tuổi 56 ngày hôm qua, 5-10-2011, ông Steve Jobs đã đưa ra những viễn 
kiến kỹ thuật làm thay đổi thế giới với những sản phẩm thông dụng ngày 
nay như iPhone, iPod, iPad, mà hầu như ai ai cũng biết đến. Nhận được tin 
ông Jobs qua đời vì căn bệnh ung thư tụy tạng, Tổng Thống Barack Obama 
đã gửi lời chia buồn, trong đó ghi nhận: “Steve là một trong những nhà 
canh tân, phát minh người Mỹ vĩ đại nhất 
 - đầy lòng dũng cảm để suy nghĩ khác người, đủ sự mạnh dạn để tin rằng  
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ông có thể thay đổi thế giới, và có đủ tài năng để thực hiện điều đó”.  
PALO ALTO - Là người đồng sáng lập Công ty điện toán Apple và là nhà 
phát minh điện thoại di động kiêm điện toán nổi tiếng như iPhone, iPad, 
iPod và iMac,..., ông Steve Jobs đã qua đời ở tuổi 56. Ông Jobs đã chiến 
đấu với căn bệnh ung thư tụy tạng từ nhiều năm qua. 
Ông Jobs ra đi để lại nhiều cảm phục, lẫn đau đớn cho các đồng sự và nhân 
viên công ty. Ông để lại một gia tài kỹ thuật điện toán, như máy điện toán 
để bàn sản xuất phim ảnh hoạt họa dễ dàng và nhanh chóng, không thua gì 
di sản của nhà sáng chế Thomas Edison cuối thế kỷ 19. Ông cũng là người 
có công đầu sáng tạo máy điện toán thương mại thành công đầu tiên. 
Năm 21 tuổi, ông Jobs đồng thành lập hãng điện toán Apple Computer 
trong nhà để xe của ông ở Cupertino, California, vào năm 1976. Năm sau, 
ông và người hùn hạp Steve Wozniak, tung ra thị trường loại máy điện toán 
Apple II, rất nhỏ so với hầu hết các máy điện toán khác vào thời đó to kềnh 
càng. Với âm thanh và hình vẽ màu, Apple II là máy điện toán để bàn đầu 
tiên bán đắt như tôm tươi. Người sử dụng có thể nối với TV chơi game, 
giới tiểu thương dùng thảo chương của nó để buôn bán thuận tiện. Apple II 
làm cho Apple trở thành một nhà chế biến điện toán lớn nhất trong kỹ nghệ 
điện toán còn sơ khai. 
Nhưng đến năm 1981, Apple gặp phải cạnh tranh với IBM. Công ty này 
tung ra máy điện toán cá nhân PC. IBM đã là một thương hiệu có tiếng từ 
lâu. Ông Jobs chỉ là một chàng trai California chưa ra đâu vào đâu nên 
không ưa loại văn hóa cạnh tranh bất kể đạo đức trong nghề với nhau ở 
Miền Đông mà IBM đang cạnh tranh Apple. 
Vì thế ông Jobs tung ra loại Macintosh, máy điện toán đầu tiên có con 
chuột điều khiển, kéo xuống hay di chuyển những hình ảnh và nội dung 
trên màn ảnh tùy theo ý muốn với kỹ thuật tưởng như phép lạ. Sáng kiến 
này của ông Jobs làm cho việc sử dụng điện toán dễ dàng. Ai cũng có thể 
làm được, từ bà ngoại đến cháu chắt, dù không có kinh nghiệm. Macintosh 
đã trở thành định nghĩa cho sự nghiệp trọn đời của ông Jobs. Đó là sáng tạo 
những máy điện toán dễ dàng sử dụng. Và thông điệp này ông đã gửi đi 
khắp thế giới lúc tung ra thị trường Macintosh vào năm 1984. Trong một 
quảng cáo phát hình một lần trong trận Super Bowl, một phụ nữ mặc quần 
soọc màu sặc sỡ chạy vào trong phòng có những người lớn tuổi, ném một 
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cái rìu lên màn ảnh có Big Brother, tượng trưng cho IBM, đang nói. Quảng 
cáo kéo dài 1 phút ám chỉ đến cuốn tiểu thuyết 1984 của nhà văn George 
Orwell. Đoạn phim này đã trở thành một quảng cáo thương mại nổi tiếng 
nhất trên màn ảnh nhỏ mọi thời. Quảng cáo đó cũng diễn tả niềm tin của 
ông Jobs cho rằng, máy điện toán là khí cụ giải phóng sức sáng tạo của con 
người. Macintosh là kết quả làm việc đầy sáng tạo của các nhạc sĩ, nghệ sĩ, 
các chuyên viên sở thú và sử gia. Họ cũng trở thành những khoa học gia 
hay nhất thế giới về điện toán. 
Nói cho cùng, ông Jobs là thi sĩ của thế giới điện toán. Ông đã sang Ấn Độ 
để trở thành Phật tử quy y. Ông sử dụng loại ma túy LSD mà ông cho rằng 
nói khai mở trí tuệ ông đến những phương pháp tư duy mới. Nhưng những 
tư tưởng đả phá cái cũ cực đoan của ông Jobs làm cho người khác khó làm 
việc với ông. Ông là một tổng giám đốc CEO hung thần và là một quản trị 
viên khó tính. Ông bị hội đồng quản trị loại ra vào năm 1985 trong một 
cuộc đảo chánh, do John Sculley lãnh đạo. Chính ông Jobs mướn Sculley 
làm CEO cho Apple. Ra đi với một trí tuệ điện toán phong phú, ông Jobs 
mua lại một phân bộ của hãng phim Lucas và đặt tên lại là Pixar. 
 

 
Năm 1995, Pixar tung ra một bộ phim hoạt họa được thực hiện hoàn toàn 
bằng máy điện toán. Cuốn phim đó, tên Toy Story, thành công lớn. Từ đó, 
Pixar tung ra những phim hoạt họa nổi tiếng khác. Trong khi đó, Apple thất 
bại kể từ ngày ông Jobs ra đi, nay hội đồng quản trị mời ông về và điều 
khiển Apple với chức CEO vào năm 1998. 
Sáng chế đầu tiên của ông Jobs trở về mái nhà xưa là iMac, và một lần nữa, 
ông làm sống lại kỹ nghệ điện toán. Một nhà tư bản đã ví iMac là máy 
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điện toán đầu tiên mang tiềm năng sáng tạo ra Internet sau này. Ba năm sau 
iMac, ông Jobs mở rộng Apple sang lãnh vực âm nhạc với máy iPod khai 
thác MP3 vào năm 2001. iPod trở thành cái máy nghe nhạc cầm tay, mọi 
người trên thế giới đều tiện dụng ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào, nên đã 
đi tìm mua ào ào. iPod nhìn xinh xắn, dễ dùng. Apple bán 10 triệu cái iPod. 
Sau đó, Apple tung ra loại iTune trở thành món hàng số một tại các tiệm 
âm nhạc bán lẻ. 

 
Sáu năm sau, Apple tung ra iPhone với hình dáng nhìn thanh lịch và người 
sử dụng mau chóng sử dụng quen thuộc với bộ phận nghe điện thoại và 
chơi nhạc. 
Đến năm 2010, Apple lại tung ra một sáng chế khác là iPad như máy điện 
toán bỏ túi. Màn ảnh màu và sử dụng cảm ứng, các ô vuông cho người 
dùng cái khả năng lướt tìm trang mạng, gửi e-mail, xem video và đọc sách. 
iPad như một máy điện toán có tất cả mọi thứ. iPad lại bán không kịp sản 
xuất. 

 
Tính đến tháng 1-2011, Apple đã đạt một thành tích vạn dặm khi tung ra 10 
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tỷ download từ Apple Store. Đây là một dấu hiệu cho thấy các máy của 
công ty đã trở nên nổi tiếng với giới tiêu thụ như thế nào. Một người đã 
làm việc lâu năm với ông Jobs đã tóm tắt tài nghệ của ông như sau: “Đơn 
giản hóa cái phức tạp rắc rối không phải là việc đơn giản”. Đó là món quà 
vĩ đại nhất mà một người như ông Jobs cống hiến cho nhân loại. 
Chưa bao giờ có người chỉ bấm con chuột, gửi một bức hình qua Internet, 
in một cuốn sách từ máy điện toán nhà hay thưởng thức âm nhạc xách tay 
hoặc coi phim ngay ngoài trời, như ngày nay. Đó là công lao trí tuệ của 
người vừa giã từ trần gian ra đi mang cái tên nổi danh Steve Jobs.  
Cuộc đời thơ ấu 
Theo trang web wikipedia, ông Jobs ra đời tại San Francisco, được hai ông 
bà Paul và Clara Jobs nhận làm con nuôi, và đặt tên ông là Steven Paul. 
Cha ruột của ông là Abdulfattah Jandali, một sinh viên đại học người Syria, 
sau này là giáo sư khoa học chính trị. Mẹ ruột của ông là Joanne Simpson, 
một sinh viên người Mỹ, sau này trở thành người dạy ngôn ngữ. 
Ông Jobs theo học trường trung học Cupertino và Homestead tại 
Cupertino, một thành phố nhỏ phía Tây San Jose. Sau giờ học, ông thường 
đến công ty Hewlett-Packard tại Palo Alto gần đó. Sau đó, ông được mướn 
và làm việc tạm thời cùng Steve Wozniak. 
Năm 1972, ông tốt nghiệp trung học và vào đại học Reed College ở 
Portland, Oregon. Mặc dù bị đuổi sau một mùa học, ông vẫn tiếp tục dự 
thính các lớp học tại Reed College, trong đó có lớp vẽ. 
Trong thời gian này, ông phải ngủ dưới sàn nhà của những người bạn, đổi 
lon nước ngọt để lấy tiền ăn và nhận các bữa ăn miễn phí mỗi tuần tại ngôi 
đền Hare Krishna. 
Sau này, khi thành công, ông có lần nói: “Nếu tôi không học ở trường, Mac 
sẽ không bao giờ có có nhiều kiểu chữ hay phông chữ cách nhau với tỉ lệ 
cân xứng như vậy.” 
Hai năm sau, ông Jobs quay trở lại California và bắt đầu tham dự các buổi 
gặp mặt của câu lạc bộ Homebrewe Computer cùng với Wozniak. Rồi ông 
làm kỹ thuật viên  cho hãng Atari, một công ty sản xuất trò chơi điện tử, 
đồng thời để dành tiền cho chuyến đi thăm Ấn Ðộ cùng với Daniel Kottke, 
người bạn học tại Reed College. Daniel Kottke sau này là nhân viên đầu 
tiên của Apple. 
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Trở lại Mỹ như một tín đồ Phật giáo, đầu cạo trọc và mặc đồ truyền thống 
của Ấn Ðộ, ông Jobs quay lại công việc trước đây tại hãng Atari và được 
giao nhiệm vụ tạo một mạch điện tử cho trò chơi Breakout. 
 Mặc dù chỉ kiếm được $1 mỗi năm trong vai trò tổng giám đốc điều hành 
Apple, ông Steve Jobs nắm giữ 5.426 triệu cổ phần của công ty và 138 
triệu cổ phần của tập đoàn giải trí Disney. 
Ông cũng là sở hữu hoặc đồng sở hữu khoảng 230 bằng sáng chế tại Hoa 
Kỳ. 
Tạp chí Forbes từng ước tính tài sản của ông trị giá khoảng $5.1 ti vào năm 
2009, đứng hạng thứ 43 trong số những người giàu nhất Hoa Kỳ. 

 
Dấu mốc cuộc đời và sự nghiệp của Steve Jobs 
24 tháng 2, 1955: Steven Paul Jobs chào đời tại California. Ông lớn lên 
trong khu vực bây giờ gọi là thung lũng Silicon. 
1974: Ông Jobs làm kỹ thuật viên cho nhà sản xuất trò chơi điện tử Atari. 
Để dành tiền đi Ấn Độ để tìm sự giác ngộ. 
1 tháng Tư, 1976: Ông Jobs và Steve Wozniak lập công ty Apple sau khi 
thiết kế máy tính đầu tiên trong garage nhà Jobs. Họ đặt tên máy Apple 1.  
24 tháng 1, 1984: Apple trình làng Macintosh, máy tính để bàn nguyên 
khối, được xem là cuộc cách mạng trong ngành máy tính cá nhân.  
Tháng 9, 1985: Ông Jobs rời Apple sau tranh chấp kéo dài với nhiều người 
trong ban giám đốc. 
1986: Ông Jobs lập NeXT, Inc., một công ty biên soạn phần mềm mới, và 
mua một phòng sản xuất hình hoạt họa bằng máy tính của George Lucas, 
cha đẻ của loạt phim Stars Wars. Cơ sở mang tên Pixar sản xuất nhiều bộ 
phim hoạt hình dùng kỹ xảo máy tính, như Toy Story, A Bug's Life, 
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Monsters Inc., và Finding Nemo. 
1997: NeXT gặp khó khăn và được Apple mua lại vào lúc Apple cũng có 
khó khăn. Ông Jobs trở lại Apple và kế tiếp trở thành tổng giám đốc.  
1998: Dưới sự lãnh đạo của Steve Jobs, Apple ra mắt máy tính mới iMac, 
công ty có lời trở lại. 
Tháng 10 2001: Apple trình làng máy chơi nhạc kỹ thuật số cá nhân iPod, 
quảng cáo máy này là “1.000 bản nhạc trong túi bạn.” 
28 tháng Tư, 2003: Apple tung ra cửa hàng âm nhạc iTunes, bán online 
200.000 bản nhạc giá 99 xu một bản để tải xuống. Cùng lúc, công ty giới 
thiệu máy iPod được cải tiến, thon hơn, nhẹ hơn, lưu được 7.500 bản.  
Tháng 8, 2004: Bác sĩ chẩn đoán ông Jobs mắc bệnh ung thư tụy tạng và 
phải qua phẫu thuật. 
Tháng 12, 2004: iPod bán được 10 triệu chiếc. Số lượng bản nhạc được tải 
xuống từ cửa hàng iTunes là 200 triệu. 
Tháng 10, 2005: Apple ra mắt iPod mới có video đi kèm nhạc. Cửa hàng 
iTunes bán được 1 triệu video trong vòng chưa đầy 3 tuần. 
Tháng 1, 2007: Apple trình làng iPhone. 
Tháng 9, 2007: Apple trình làng iPod Touch, sử dụng công nghệ dùng 
ngón tay sờ màn hình và có thể nối mạng không giây. 
Tháng 6, 2008: Apple giới thiệu iPhone kiểu mới, có thể chạy các ứng 
dụng phần mềm, thường gọi là App, do các công ty khác lập trình, dẫn đến 
phong trào sản xuất App cho điện thoại. 
Tháng 7, 2008: Apple mở cửa hàng App Store chuyên bán các App trong 
lúc trình làng iPhone 3G mới. Trong vài ngày đầu tiên, hơn 10 triệu App 
được tải xuống từ cừa hàng này. 
Tháng 2, 2009: Ông Jobs nghỉ 6 tháng vì l   ý do sức khỏe, sau này được tiết 
lộ là ông được cấy ghép lá gan. 
Tháng 1, 2010: Apple trình làng máy tính bảng iPad đầu tiên.  
Tháng 1, 2011: Steve Jobs nghỉ dưỡng bệnh lần thứ nhì nhưng cho nhân 
viên Apple biết ông vẫn can dự các quyết định chiến lược quan trọng.  
Tháng 3, 2011: Đích thân ông Jobs giới thiệu máy tính bảng iPad 2 trước 
cử tọa đông người. Báo Financial Times cho biết giá cổ phiếu Apple tăng 
2% trong vòng vài phút Jobs bắt đầu nói. 
10 tháng 8, 2011: Apple qua mặt trong một thời gian ngắn tập đoàn dầu 
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hỏa ExxonMobil để trở thành công ty có giá trị tài sản lớn nhất thế giới. 
24 tháng 8, 2011: Steve Jobs từ chức tổng giám đốc Apple. Tim Cook, 
giám đốc điều hành, lên thay. 
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