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TIN MỪNG CN XVII Quanh Năm A   
Mt 13, 44-46 
"Anh bán tất cả những gì anh có mà mua 
thửa ruộng đó". 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân 
chúng rằng: "Nước trời giống như kho 
tàng chôn giấu trong ruộng, người kia 
tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng 
trở về bán tất cả những gì anh có mà mua 
thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như 
người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm 
được một viên ngọc quý, anh về bán mọi 
của cải mà mua viên ngọc ấy. 
"Nước trời lại giống như lưới thả dưới 
biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, 
người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa 
chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì 
ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng 
vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt 
kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những 
kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc 
và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những 
điều đó không?" Họ thưa rằng: "Có".
Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy 
thông giáo am tường về Nước trời cũng 
giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng 
những cái mới, cũ trong kho mình" 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 

KHO BÁU NƯỚC TRỜI  

Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ  

Aman là một làng chài lưới. Không có dấu hiệu vật chất bên ngoài chứng 
tỏ dân làng Aman giàu có. Nhưng niềm vui tươi nở trên mặt, chứng tỏ cái 
nghèo vật chất không ngăn cản họ sống hạnh phúc thật sự. 

Phải, tất cả mọi người trong làng đánh cá này đều sống trong an vui. 

Nhưng rồi một ngày kia, hai anh em đánh cá trong làng là Sô-Pốt và Sô-Pa 
lưới lên một thùng rất nặng. Khi thuyền về đến bờ, họ tò mò mở nhanh 
thùng ra và rất đổi ngạc nhiên, khi thấy thùng chứa đầy những viên ngọc 
quý. Hai anh em không biết làm gì với kho tàng, bèn bàn nhau đến hỏi ý 
kiến nhà hiền triết A-ki-an sống gần bên. 

Sô-pốt hỏi: 

- “Thưa ngài, chúng tôi phải làm gì với những hạt ngọc này?”. Số lượng 
đủ để phân phát cho dân trong làng chúng tôi, mỗi người một hạt và như 
thế mỗi người chúng tôi sẽ trở thành giàu có. 

Nghe thế nhà hiền triết liền trả lời cách khô khan: 

- Hãy đem đổ lại xuống biển! 

“Thưa ngài chúng tôi phải làm gì với những hạt ngọc quý này?”. Câu hỏi 
của hai anh em Sô-pốt và Sô-pa làm cho chúng ta nghĩ ngay đến câu hỏi 
của chàng thanh niên giàu có trong Tin Mừng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì 
để được sống đời đời?”. Giống như câu trả lời của nhà hiền triết trong câu 
chuyện, Chúa Giêsu không đề nghị với chàng thanh niên hãy lo tích chứa 
của cải thêm để được hạnh phúc, nhưng Ngài bảo phải về bán đi tất cả 
những gì anh có rồi đến theo Ngài. Ngài là tất cả. Có Ngài là có được tất 
cả. Ngài là hạnh phúc. 

Chàng thanh niên giàu có không dám bán những gì anh sở hữu mà cho 
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người nghèo, rồi theo Đức Giêsu. Anh chưa hiểu được rằng tình bạn với 
Đức Giêsu chính là viên ngọc quý, chính Ngài là sự sống đời đời mà anh 
đang mong mỏi kiếm tìm (Mt 19,16-22). Bởi vậy, anh không dám bỏ sự an 
toàn hiện tại của mình để đi theo một Đấng không có chỗ ngả đầu (Mt 
8,20). Anh sợ mình “thả mồi bắt bóng”. 

Trong dụ ngôn Chúa Giêsu vừa kể cho chúng ta hôm nay, chúng ta thấy 
người nông dân nghèo tình cờ tìm được kho báu trong ruộng cũng như 
người buôn ngọc bất ngờ tìm được một viên ngọc quý, cả hai lật đật hối hả 
trở về nhà, trong đầu chỉ mang một ý nghĩ duy nhất là phải mua ngay, nếu 
không sẽ lỡ cơ hội ngàn vàng. Và để mua ngay thì phải bán ngay lập tức 
những gì mình đang có. Như thế, kho báu thật có giá trị hơn gấp bội nhà 
cửa, tài sản của anh nông dân; viên ngọc quý làm át đi vẻ ngời sáng của 
những viên ngọc người thương gia hiện có. Kho báu và viên ngọc có một 
sức hấp dẫn kỳ diệu. Từ ngày gặp được, cả hai thấy mình phải chiếm lấy, 
dù phải đánh đổi bắng tất cả tài sản của mình. 

Cả hai người bán tất cả những gì mình có, người buôn ngọc chắc chắn phải 
bán nhiều hơn anh nông dân nghèo, nhưng cả hai đều phải bán tất cả. Bán 
“cái tất cả cũ”để mua được kho báu và ngọc quý là “cái tất cả mới”. Chỉ 
cần được “cái tất cả mới”này là cả hai người được mãn nguyện, cuộc đời 
không còn như xưa nữa. Chính vì thế, việc bán cái cũ không diễn ra trong 
nuối tiếc và dằn vặt, nhưng trong niềm vui chan chứa. Tuy nhiên, người 
ngoài có thể không hiểu nổi thái độ của hai người. Một thửa đất, một viên 
ngọc: có cần mất tất cả để mua được không? Cuối cùng, chỉ ai thấy mới 
hiểu được. 

Đức Hồng Y Martini thường hay kể câu chuyện sau đây mà Ngài lấy làm 
tâm đắc: Có người đến gặp vị ẩn tu trong sa mạc và hỏi: “Thưa cha, cha là 
người có nhiều kinh nghiệm, xin cha giải thích cho con rõ, tại sao có nhiều 
người trẻ vào tu trong sa mạc này, nhưng sau đó lắm người bỏ về, và có ít 
người bền đỗ?”. Khi ấy, vị ẩn tu trả lời: “Chuyện này giống như một con 
chó đuổi theo một con thỏ, vừa đuổi vừa sủa inh ỏi. Nhiều con chó khác 
nghe nó sủa và thấy nó chạy, liền chạy theo. Chẳng bao lâu, những con sau 
này đều mệt lả và ngừng lại. Chỉ có con chó đầu tiên, lúc nào cũng tiếp tục 
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chạy cho đến khi bắt được con thỏ, còn những con chó kia không thấy! Vị 
ẩn tu muốn nói rằng, chỉ có người nào thấy được Đấng mình theo đuổi, 
người ấy mới dám theo Đấng ấy tới cùng, dù phải chịu nhiều hy sinh từ 
bỏ”. Vậy vấn đề chủ yếu ở đây là: chúng ta có thấy Nước Trời, là kho báu 
hay có thấy Đức Kitô là viên ngọc quý không? Nếu chúng ta thực sự thấy 
và xác tín như vậy, thì việc từ bỏ mọi sự chúng ta có, sẽ dễ dàng hơn. 

Nhưng, thưa anh chị em, làm sao chúng ta có thể thấy Nước Trời là kho 
báu khi chúng ta vẫn bị giam hãm trong cái thế giới khả giác này, khi thế 
gian hằng dạy cho chúng ta biết kho báu duy nhất là tiền của, quyền lực và 
khoái lạc? Làm sao chúng ta có thể thoát ra khỏi lối đánh giá của người đời 
và cảm nếm được tính ưu việt của Nước Trời? 

Có một người đã sẵn sàng bán tất cả của cải, vật chất cũng như tinh thần, 
để được Đức Kitô: Thánh Phaolô. Ngài đã nói: “Tôi coi tất cả thiệt thòi, so 
với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi, vì Ngài, 
tôi đánh mất hết, và tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Kitô và được kết 
hợp với Ngài” (Pl 3,8-9). Thánh Phaolô đã từ bỏ mọi sự vì đã cảm nghiệm 
được kho báu lớn lao và quý giá mà ngài lãnh nhận. 

Thì ra Nước Trời mới thật là kho báu, là viên ngọc mà con người đáng bỏ 
công đi tìm kiếm và sẵn sàng từ bỏ tất cả để chiếm cho bằng được. Đây 
mới là sự khôn ngoan đích thực đem lại hạnh phúc vĩnh cửu (x. 1V 3,4-14) 
“Được lời lãi cả thế gian mà mất sự sống đời đời thì được ích gì?”. Vấn đề 
đã rõ ràng. Công việc quyết định lựa chọn dứt khoát chỉ còn tuỳ ở mỗi 
người chúng ta. Hãy chọn cho đúng thứ thiệt. Hãy chọn cho kịp thời, kẻo 
trễ mà “mất cả chì lẫn chài”khi mẻ lưới đã được kéo lên bờ và số phận của 
những con cá đã được quyết định, không thể thay đổi được nữa, như trong 
dụ ngôn kết thúc Tin Mừng hôm nay. 

SỐNG ĐẠO 
Chuyện một người Cha và một người Mẹ 

Người môn đệ chân chính của Đức Kitô biết soi rọi đời mình vào tấm 
gương Lời Chúa. 
Cách nay ít lâu, tôi đã đọc thấy câu chuyện sau đây trên tờ báo Tuổi Trẻ. 
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Một người cha đi tàu lửa cùng với hai đứa con, ông ta mua vé nằm. Chiều 
tối, nhân viên đoàn tàu đến soát vé. "Ba người, sao chỉ mua một vé ?", 
nhân viên hỏi. Người cha đáp : "Dạ, hai cháu còn nhỏ, đứa 4 tuổi, đứa 5 
tuổi". Người soát vé không nói, không rằng cúi xuống đánh thức đứa lớn 
dậy, hỏi : "Cháu học lớp mấy ?"- "Dạ cháu học lớp hai ạ !". Nhân viên 
quay nhìn người cha. "Ông đã nghe chưa ?" Thế là người cha lẳng lặng rút 
tiền ra mua vé bổ sung cho đứa con. 
Nhưng khi người soát vé vừa ra khỏi phòng, ông ta giận dữ tát cho đứa bé 
một cái như trời đánh : "Đồ mày ngu ! Tao đã bảo, khi ai hỏi, mày phải nói 
mày 5 tuổi, sao không chịu nói ?". 
Bài báo ngưng lại đây, chắc cố ý để lửng như thế cho độc giả tự tìm câu kết 
luận. 

*** 
Câu chuyện làm tôi nhớ lại một câu chuyện khác mà tôi được nghe trong 
dịp Tĩnh Tâm Mùa Chay tại Trung Tâm Công Giáo Sài Gòn. Chuyện do 
một linh mục kể. 
Khi còn ở ngoại quốc, ông có quen biết một gia đình. Lần nọ hai vợ chồng 
dắt đứa con 5 tuổi đi tắm ở một hồ bơi. Sau khi tắm, người ta phải mua vé 
vào dội nước sạch và thay quần áo. Bà mẹ nói với con : "Con khỏi phải 
mua vé tốn tiền. Thấy cửa nào mở con cứ vào tự nhiên như người có vé". 
Chiều tối về nhà, gia đình đọc kinh chung, nghe đoạn sách Tin Mừng trong 
đó Đức Giêsu dạy phải ngay thẳng thật thà "Có nói có, không nói không". 
Sau giờ kinh đứa nhỏ thắc mắc với mẹ : "Sáng nay, sao mẹ bảo con không 
có vé mà cũng dội nước như người có vé ?" Bà mẹ nghe con nói, liền ôm 
mặt khóc. 

*** 
Người Kitô hữu có thể không tốt lành hơn ai. Họ cũng yếu đuối mỏng dòn 
như mọi người, và cũng như mọi người. Họ dễ dàng vấp ngã trong cuộc 
chiến đấu cam go với sự xấu, sự tội. Nhưng người môn đệ chân chính của 
Đức Kitô biết soi rọi đời mình vào tấm gương Lời Chúa, biết đón nhận sự 
phê phán và động viên của Lời Chúa để không ngừng uốn nắn, điều chỉnh 
lại bản thân. Chúa nói với họ qua Kinh Thánh, qua lương tâm, qua Giáo 
Hội, xã hội, tha nhân và qua cả cuộc sống nữa. 

Lm. Nguyễn Hồng Giáo 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
“HÃY ĐƯA TRẺ EM RA NGOÀI THIÊN NHIÊN!”  

Castel Gandolfo, Ý, 10 - 7-
2011 -  Đức Bênêđictô XVI 
khuyến khích các bậc cha 
mẹ dạy cho con cái biết quý 
yêu thiên nhiên. 
ĐTC đưa ra lời mời gọi này 
trưa nay sau khi đọc kinh 
Truyền Tin cùng với các 
đoàn tín hữu hành hương tụ 
tập ở lâu đài mùa hè của 
ngài ở Castel Gandolfo. 

Khi lên tiếng với các tín 
hữu nói tiếng Pháp, ngài nói: “ Ta muốn khuyên anh chị em trong thời gian 
nghỉ hè này hãy làm cho tinh thần được phấn chấn lên bằng cách chiêm 
ngưỡng những vẻ đẹp huy hoàng của tạo vật .” 

Ngài còn nói: “ Các bậc cha mẹ hãy dạy cho con cái biết nhìn xem thiên 
nhiên, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên như tặng phẩm diễm lệ hằng nói lên 
sự cao cả vĩ đại của Đấng Tạo Hóa!” 

Ám chỉ đoạn Tin Mừng hôm nay, trong đó Chúa Giêsu nói về dụ ngôn 
người gieo hạt giống, ĐTC nói : “Chúa Giêsu đã dùng ngôn ngữ của thiên 
nhiên để giải thích cho các môn đệ Ngài về các mầu nhiệm Nước Trời.” 

“ Ước chi những hình ảnh Ngài sử dụng trở nên quen thuộc với chúng ta,” 
ĐTC nói. “ Chúng ta hãy nhớ rằng thực tại thần linh được dấu ẩn trong đời 
sống thường ngày của chúng ta như hạt giống dưới mặt đất. Ước mong hạt 
giống ấy sẽ trổ sinh hoa trái nơi chúng ta! Cha chúc tất cả anh chị em một 
Chúa Nhật tốt lành!”  
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Tòa Thánh và Malaysia quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao 

 
ROMA - Tòa Thánh và Malaysia - quốc gia có 60% dân số là người Hồi 
giáo - đã quyết định thiết lập các quan hệ ngoại giao, theo một thông cáo 
báo chí của Phòng Báo chí Tòa thánh ngày 18-7. 
ĐTC Biển Đức XVI đã tiếp kiến Thủ tướng Malaysia, Najib Bin Abdul 
Razak, và sau đó Thủ tướng đã hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, 
Quốc vụ khanh Tòa thánh, cùng với Đức Tổng Giám Mục Dominique 
Mamberti, Thư ký Tòa thánh về các Quan hệ với các Quốc gia (tức Ngoại 
trưởng Tòa Thánh). 
Cuộc gặp riêng giữa ĐTC và Thủ tướng Malaysia kéo dài hơn hai mươi 
phút, theo đài phát thanh Vatican. Cùng đi với ông có phu nhân, các quan 
chức chính phủ, đại diện của người Hồi giáo, và Tổng giám mục của tổng 
giáo phận thủ đô Kuala Lumpur. 
Trong các cuộc gặp gỡ tại điện Castel Gandolfo, hai bên bàn đến “các phát 
triển tích cực trong quan hệ song phương, và bàn việc thiết lập quan hệ 
ngoại giao giữa Malaysia và Tòa Thánh". 
Hơn nữa, theo thông cáo báo chí, "tình hình chính trị và xã hội trên thế giới 
và ở châu Á đã được thảo luận, với qui chiếu đặc biệt đến tầm quan trọng 
của đối thoại liên văn hóa và liên tôn, để thúc đẩy hòa bình, công lý và một 
sự hiểu biết lớn hơn giữa các dân tộc". 
Theo Đài phát thanh Vatican, Thủ tướng Malaysia, một tín hữu Hồi giáo, 
nhắc lại rằng ông từng là học sinh của một trường học Công giáo của các 
Sư huynh Kitô (tức Dòng Lasan). Khi trao đổi quà tặng theo truyền thống, 
ĐTC tặng Thủ tướng một bình sứ có hình Quảng trường Thánh Phêrô. Thủ 
tướng tặng ĐTC một tranh thêu quý giá có hình hoa biểu trưng của 
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Malaysia. 
 
Cộng với Malaysia, Toà Thánh duy trì quan hệ ngoại giao với 179 nước 
trên thế giới, chưa kể đến Cộng đồng châu Âu và Cộng hòa Malta. (Zenit 
18-7-2011) 
 
CHIẾC ÁO LÓT ĐẪM MÁU NGÀY ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II BỊ 
MƯU SÁT HIỆN ĐƯỢC LƯU GIỮ TRONG TU VIỆN CÁC NỮ TU 
VINH SƠN Ở ROMA   
 

 
ROMA: Chiếc áo lót đẫm máu ngày Đức Gioan Phaolô II bị mưu sát và 
được cắt bỏ trước cuộc giải phẫu tại nhà thương Gemelli, hiện đang được 
trưng bầy như thánh tích trong nhà nguyện tu viện các nữ tu thánh Vinh 
Sơn ở Roma. 
Chiều ngày 13-5-1981 Đức Gioan Phaolô II đã bị Ali Agca mưu sát tại 
quảng trường thánh Phêrô. Một viên đạn đã vào bụng và xé rách ruột của 
Đức Gioan Phoalô II. Khi ngài được đưa vào nhà thương Gemelli, các bác 
sĩ đã tận lực chiến đấu để cứu sống Đức Thánh Cha. Họ cắt bỏ chiếc áo lót 
đẫm máu của ngài, vứt nó trên sàn và không ai chú ý tới nó nữa. Nhưng chị 
y tá Anna Stanghellini đã cuộn nó trong một chiếc khăn, sau đó đem về nhà 
và cất giữ trong tủ suốt 20 năm trời. 
Nữ tu Beatrice bề trên tu viện đã cho biết chính chị Anna để lại thánh tích 
này cho các nữ tu. Nó gắn liền với một giai đoạn cuộc đời chị. Trước kia, 
chị Anna cũng đã tu trong dòng thánh Vinh Sơn, nhưng sau một thời gian 
sống trong tu viện chị thấy ơn gọi đời tu không hợp với chị. Do đó năm 
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1964 chị ra đời học ngành y tá, rồi làm việc trong nhà thương bách khoa 
Gemelli. Nhưng khi về hưu năm 1996, chị lại xin được sống trong nhà 
dòng với các nữ tu. 
Vào một buổi chiều tháng 3 năm 2000 sau bữa tối, chị xin chị Bề trên 
Beatrice lên phòng chị và mở tủ lấy ra một chiếc áo lót và cho biết đó là áo 
lót Đức Gioan Phaolô II mặc ngày ngài bị mưu sát. Chiếc áo bị cắt ở hai 
bên phải và bên trái, hơi nhăn, có vết thuốc sát trùng, và ngang tầm bụng 
có vết máu khô, 3 lỗ nhỏ ghi dấu chỗ đạn bắn vào người Đức Gioan Phaolô 
II. Ở cổ có thêu hai chữ mầu đỏ ”J.P”. Soeur Beatrice quyết định giữ chiếc 
áo lót đó và đóng khung, nhưng giữ kín cho tới khi chị Anna qua đời ngày 
22-7-2004. 
Một năm sau, tuy không nghi ngờ gì, nhưng chị Beatrice muốn có sự 
chứng thực, nên viết một bức thư và gửi chiếc áo lót cho một vị Hồng Y 
trong Giáo triều. Chị thầm nghĩ chắc sẽ không bao giờ được trông thấy 
chiếc áo lót đó nữa. Nhưng khoảng 2 tuần sau chị lại nhận được nó. Đã 
không có cuộc thử nghiệm nào, vì lá thư của chị đã là bằng chứng sự trung 
thực của nó. Kể từ ngày ấy thánh tích thuộc nhà dòng các nữ tu Vinh Sơn 
Roma. Ngày nay chiếc áo lót của Đức Chân Phước Gioan Phaolô II được 
treo trong lồng kính đặt ở gian bên trái nhà nguyện của dòng. Mẹ Beatrice 
nói: ”Nó cho thấy nỗi đau đớn, sự âu lo và đức tin sâu thẳm của Đức Giáo 
Hoàng, nhưng cũng cho thấy sự che chở của một bàn tay vô hình 
nữa” (KNA 18-7-2011). 
Một hiện tượng lạ về Thánh Thể tại Hoa Kỳ 
 

Minnesota, Hoa Kỳ [CWN 15/7/2011] - Một hiện 
tượng lạ về bí tích Thánh Thể đã xảy ra tại Tổng 
giáo phận St Paul, bang Minnesota, Hoa Kỳ. 

Trong thánh lễ hôm 29 tháng 6 năm 2011, một linh 
mục đã vô tình làm rơi một bánh thánh xuống sàn nhà. 
Vị linh mục đã nhặt lên, cho hòa tan trong nước để sau 
đó đổ vào giếng thánh trong nhà thờ. Tuy nhiên, vị 

linh mục cho biết Bánh Thánh đã không hoàn toàn hòa tan trong nước, mà 
trái lại biến thành màu đỏ. 
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Hiện Tổng giáo phận St Paul đang cho điều tra về hiện tượng này. 
Vị linh mục nói trên là cha John Echert, cha sở các giáo xứ thánh 
Augustinô và Chúa Ba Ngôi tại miền nam thành phố St Paul, nói rằng ngài 
cũng như giáo phận không đưa ra bất cứ tuyên bố nào về hiện tượng bất 
thường này. Nhưng ngài khẳng định: đây là một hiện tượng lạ lùng cần 
được theo dõi. 
Cha Echert cho biết: trong 24 năm làm linh mục, ngài chưa bao giờ chứng 
kiến một hiện tượng như thế, khi Bánh Thánh được cho vào trong nước đã 
biến thành màu đỏ tựa như máu. 
Bí mật tòa giải tội và luật pháp Ai-len (Ireland) 
  

Ai-len [CNS 15/7/2011] - Tiếp theo những vụ tai 
tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo 
Hội tại Ai-len, chính phủ nước này loan báo sẽ 
ban hành luật để buộc các linh mục giải tội phải 
tố cáo với cảnh sát bất cứ người nào đến xưng 
thú về tội lạm dụng tình dục trẻ em. 

Phản ứng trước đòi hỏi này, Hiệp hội các linh mục 
Ai-len khẳng định rằng bí mật tòa giải tội là một bí 

mật tuyệt đối mà không một ai có thể vi phạm được. 
Về phía chính phủ Ai-len, bộ trưởng đặc trách thiếu nhi Frances Fitzgerald 
tuyên bố rằng nếu chính phủ ban hành luật thì luật này phải được mọi 
người tuân thủ. 
 
Chính phủ Ai-len cho biết sẽ ban hành một luật nhằm buộc các linh mục 
phải tiết lộ chi tiết về lạm dụng tình dục, ngay cả khi biết được các chi tiết 
này trong tòa giải tội. Theo luật, ai bất tuân sẽ bị phạt đến 5 năm tù. 
Chính phủ loan báo như trên sau khi một ủy ban điều tra về các vụ lạm 
dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Cloyne cho biết đã có nhiều cáo buộc 
về lạm dụng tình dục trong giáo phận, nhưng bị bao che và không được 
trình báo với cảnh sát. 
 
Hôm 14 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Ai-len, ông Enda Kenny tuyên bố 
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rằng giáo luật không thể đứng trên luật pháp quốc gia. Ông Fitzgerald còn 
cho rằng chính phủ không "màng" đến "luật lệ của bất cứ tổ chức nào". 
Ông nói rằng đây là luật pháp quốc gia về việc bảo vệ trẻ em. Nếu một đứa 
trẻ có nguy cơ bị lạm dụng tình dục, chúng ta không thể nói là đừng nên tố 
giác. Ông khẳng định: "Luật pháp quốc gia đã rõ ràng và không hàm hồ". 
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ 
CNS, Ðức cha John McAreavey, Giám mục Dromore cho biết: các Giám 
mục Ai-len đang chờ chính phủ công bố luật trước khi đưa ra lập trường 
của mình. Ngài nhấn mạnh rằng Giáo Hội không hề nại đến bí mật tòa giải 
tội để ngăn cản việc tố cáo với cảnh sát về việc lạm dụng tình dục trẻ em. 
Theo dự trù, chính phủ Ai-len sẽ cho bàn hành luật mới về vấn đề này vào 
mùa thu tới đây. Các nguồn tin thân cận với các Giám mục Ai-len nói rằng 
các Giám mục sẽ mở chiến dịch để vận động bảo đảm cho bí mật tòa giải 
tội được bảo đảm. 
 
Ông David Quinn, giám đốc viện "Iona" chuyên cố vấn về chính trị cho 
Giáo Hội, gọi luật mà chính phủ Ai-len định ban hành là một điều vô tiền 
khoáng hậu. Nếu luật này được hình thành, thì Ai-len sẽ là nước duy nhất 
trong thế giới Tây phương ban hành một luật như thế. Ngay cả trong thời 
Cách mạng Pháp sau năm 1789, mặc dù Giáo Hội bị bách hại một cách dã 
man, chính phủ thời đó cũng không hề ban hành một luật đòi hỏi phải phá 
vỡ bí mật tòa giải tội. 
 
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNS, ông 
Quinn nói rằng "rõ ràng là chính phủ Ai-len không nhận ra điều mà mọi 
chính phủ đều nhìn thấy là: ít nhất một luật như thế sẽ không thuyết phục 
được ai, mà trái lại sẽ có tác động hoàn toàn trái ngược. Xã hội sẽ ít an toàn 
hơn." Theo ông, "sẽ không có một kẻ lạm dụng tình dục trẻ em nào còn 
dám tìm đến với một linh mục để xưng tội, vì biết rằng vị linh mục sẽ đi tố 
với cảnh sát. Nhưng ngăn cản tội nhân tìm đến với tòa giải tội, thì họ cũng 
sẽ không còn có ai để thuyết phục mình làm thêm một bước nữa là ra đầu 
thú." 
 
Về bí mật tòa giải tội, thiết tưởng cũng nên đọc lại qui định của Giáo Hội. 
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Ðiều 983 của Giáo Luật hiện hành quy định như sau: "Bí mật tòa giải tội là 
điều bất khả xâm phạm. Do đó, tuyệt đối cấm ngặt linh mục giải tội không 
được phản bội hối nhân bất cứ cách nào, hoặc bằng lời nói hay bằng cách 
khác và vì bất cứ một lý do nào". 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
 
Những Giây Phút Thinh Lặng trong THÁNH LỄ  
 Trong nghi thức Thánh Lễ Misa mới, linh mục chủ tế và cộng đoàn Dân 
Chúa cùng cầu nguyện trong thinh lặng, đặc biệt: 
_ khi linh mục chủ tế đọc lời cầu nguyện đầu tiên trong Thánh Lễ. 
_ sau bài giảng thuyết Phúc âm. 
_ sau khi mọi người đã được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa. 
Giây phút thinh lặng rất quan trọng giúp chúng ta suy nghĩ sâu sa hơn về 
Lời Chúa và lời cầu nguyện của chúng ta. Đặc biệt các bạn trẻ cần được 
hướng dẫn để hiểu biết về giá trị của sự cầu nguyện trong thinh lặng. 

MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN 

 

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester sẽ mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 
vào ngày CN 14/8/2011 tại Lake Skinner Park. 

Địa chỉ: 37701 Warren Road, Winchester, Ca 92596.  

Chương Trình 

 - 11: 00 am: tập họp tại địa điểm picnic 

 - 12:30 pm: cơm trưa   

-  4: 00 pm: Thánh Lễ   
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-  7:00: kết thúc 

  

Một ngày sống giữa thiên nhiên, gặp mặt thân hữu, vui chơi, ca hát, đặc 
biệt có sân chơi nước mới khai trương cho các em thiếu nhi. 

Trân trọng kính mời quý cụ, quý ông bà, cô bác, quý anh chị em, các cháu 
thiếu nhi trong Cộng Đoàn, quý bạn bè thân hữu, quý đồng hương tham dự 
ngày mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn cũng là ngày Birthday thứ 4 của Cộng 
Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester. 

Ban Mục Vụ kính mời.   

Tặng Phẩm Đấu Giá Mừng Kỷ Niệm 5 năm Thành Lập Giáo Xứ 

Ban Tổ Chức kêu gọi lòng hảo tâm của quý ông bà anh chị em dâng tặng 
những đồ vật đã-mua-nhưng-chưa-sử-dụng cho cuộc đấu giá trong bữa tiệc 
Mừng Kỷ Niệm 5 năm thành lập Giáo Xứ Blessed để gây quỹ xây dựng 
Thánh Đường mới. 
Những tặng vật bao gồm: đồ thủ công, rượu & ly uống rượu, trà & cà phê 
đặc sản, sách thiếu nhi, sách dạy nấu nướng, DVD & nến, vật dụng nhà bếp 
& nướng BBQ, vật dụng đi biển, vật dụng Bath & Body, vật dụng trang 
hoàng, vật dụng thể thao, Gift Cards & Certificates của nhà hàng, cửa tiệm 
shopping, massages, cửa tiệm săn sóc sắc đẹp, đồ chơi cho baby & trẻ 
em… 
Những tặng phẩm phải mới và không dễ bị hư thối. 
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Xin quý vị bỏ tặng phẩm vào DONATION BOX được đặt trong nhà thờ. 
Hạn chót: Chủ Nhật ngày 14 tháng 8 năm 2011. 
  

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Cách dạy con ở Mỹ 
Từ Web Bao Mai 

Con trai tôi du học, sau khi tốt nghiệp thì định cư tại Mỹ, và đã kiếm cho 
tôi cô con dâu người Tây tên Susan. Hiện giờ, cháu trai Peter đã 3 tuổi. 
Mùa hè năm nay, con trai xin cho tôi visa "thăm người thân". Thời gian 3 
tháng tôi lưu lại Mỹ, con dâu Tây Susan có cách giáo dục con cái làm tôi 
đây - người mẹ chồng - phải đại khai nhãn giới. 

 
Không ăn thì cứ nhịn đói 
Mỗi buổi sáng, sau khi Peter thức dậy, Susan để phần ăn sáng lên bàn và 
bận rộn làm việc khác. Peter sẽ tự mình leo lên chiếc ghế, uống sữa, ăn 
bánh sandwich, sau khi ăn no, nó sẽ tự về phòng của mình, tự tìm quần áo 
trên tủ, rồi tự lấy giày, tự mình mặc lên. Bất kể chỉ mới 3 tuổi thôi, vẫn 
chưa phân biệt rõ ràng mặt trái hay mặt phải của bít tất, giày trái hay giày 
phải. 
Có một lần, Peter lại mặc ngược chiếc quần lên người, tôi vội vàng chạy 
đến muốn thay lại cho cháu, nhưng đã bị Susan cản lại. Nó nói, nếu cảm 
thấy không thoải mái tự cháu sẽ cởi ra, và mặc lại; nếu nó không cảm thấy 
không có gì là không thoải mái, vậy thì tùy. Và nguyên ngày đó, Peter mặc 
cái quần ngược đó chạy tới chạy lui, Susan như không thấy gì hết. 
Một lần nữa, Peter ra ngoài chơi với cháu nhà hàng xóm, chưa được bao 



 15

lâu thì nó chạy thở hổn hển về đến nhà, nói với Susan: “Mẹ ơi, Lusi nói cái 
quần của con mặc ngược rồi, đúng không? Lusi là con nhà hàng xóm, năm 
nay 5 tuổi. Susan mỉm cười nói: “Đúng vậy, con có muốn mặc lại không?” 
Peter gật gật đầu, tự mình cởi quần ra, xem tỉ mỉ rồi, bắt đầu mặc lại. Từ 
lần đó về sau, Peter không bao giờ mặc ngược quần nữa. 
Tôi đã không kiềm được mà nhớ lại, cháu gái ngoại của tôi lúc 5 - 6 tuổi 
chưa biết dùng đũa, lúc học tiểu học còn chưa biết cột dây giày, và bây giờ 
đang theo trung học dạng ký túc xá, mỗi cuối tuần là đem một đống quần 
áo dơ về nhà. 
Có một buổi trưa, Peter giận dỗi, không chịu ăn cơm. Susan la rầy mấy câu, 
Peter giận hờn đẩy khay cơm xuống đất, thức ăn trên khay rớt đầy trên đất. 
Susan nhìn Peter, giọng nói nghiêm khắc: “Xem ra con đúng là không 
muốn ăn thật! Nhớ lấy, từ giờ đến sáng mai, con không được ăn gì hết.” 
Peter gật gật đầu, kiên quyết trả lời: “Yes!” Và tôi chợt cười thầm, hai mẹ 
con này cứng đầu như nhau! 

 

 
Buổi chiều, Susan bàn với tôi, nhờ tôi nấu món ăn Việt Nam cho bữa tối . 
Tôi lại thầm nghĩ, Peter đặc biệt thích món ăn Việt Nam, nhất định Susan 
thấy sáng nay cháu không ăn gì hết, nên muốn buổi tối cháu ăn ngon và 
nhiều hơn. Tôi bèn trổ tài nấu ăn, làm món sườn chua ngọt mà Peter thích 
nhất, món tôm, và còn dùng mì Ý để làm món mì kiểu Việt Nam mà Peter 
rất thích, người nhỏ nhỏ như thế mà có thể ăn được một tô lớn.  
Bắt đầu bữa cơm tối, Peter vui mừng nhảy lên ghế ngồi. Susan đến lấy đi 
dĩa và nĩa của con, nói: “Chúng ta giao ước rồi phải không, hôm nay con 
không được ăn gì hết, chính con cũng đồng ý rồi đó.” Peter nhìn nét mặt 
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nghiêm túc của người mẹ, “òa” lên khóc, vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, con 
đói, con muốn ăn cơm.” “Không được, nói rồi là phải giữ lời.” Susan 
không một chút động lòng. Tôi thấy đau lòng muốn thay cháu cầu xin, nói 
đỡ lời dùm, nhưng thấy ánh mắt ra hiệu của con trai tôi. Nhớ lại lúc mới 
đến Mỹ, con trai có nói với tôi: “Ở nước Mỹ, lúc cha mẹ giáo dục con cái, 
người ngoài không nên nhúng tay, bất kể là trưởng bối cũng không ngoại 
lệ.” Không còn cách nào, tôi chỉ còn giữ im lặng mà thôi. Bữa cơm đó, từ 
đầu đến cuối, Peter tội nghiệp chỉ ngồi chơi với chiếc xe mô hình, mắt 
trừng trừng nhìn ba người lớn chúng tôi ăn như hổ đói. Đến đó tôi mới biết 
dụng ý của Susan khi nhờ tôi nấu món Việt. Tôi tin rằng, lần sau, trong lúc 
Peter muốn giận hờn quăng liệng thức ăn, nhất định sẽ nghĩ đến kinh 
nghiệm bụng đói nhìn ba mẹ và bà nội ăn cao lương mỹ vị. Bụng đói 
không dễ chịu tí nào, huống chi là đối mặt với món mình thích ăn. 

 

 
Buổi tối, tôi và Susan cùng đến chúc Peter ngủ ngon. Peter cẩn thận dè dặt 
hỏi: “Mẹ ơi, con đói lắm, giờ con có thể ăn món Việt không?” Susan mỉm 
cười lắc đầu, kiên quyết nói: “Không!” Peter nuốt nước miếng, lại hỏi: 
“Vậy để con ngủ dậy rồi khi mở mắt con được ăn chứ?” “Đương nhiên 
được rồi”, Susan thật dịu dàng khẽ đáp. Peter đã cười tươi hẳn ra.  
Sau bài học này, Peter rất tích cực ăn cơm, nó không muốn vì “tuyệt thực” 
mà lỡ bữa ăn ngon, và chịu cực hình bụng đói. Mỗi lần nhìn thấy Peter 
ngoạm từng phần lớn thức ăn, lúc miệng và mặt dính đầy thức ăn, tôi lại 
nhớ đến cháu ngoại, hồi bằng tuổi Peter; mấy người cầm tô cơm dí theo sau 
đuôi nó, dỗ dành, mà nó còn chưa chịu ngoan ngoãn ăn, mà còn ra điều 
kiện: ăn xong chén cơm mua một kiện đồ chơi, ăn thêm một chén thì mua 
thêm một kiện đồ chơi… 
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Ăn miếng trả miếng  
Có một lần, chúng tôi dắt Peter ra công viên chơi. Rất nhanh, Peter đã cùng 
hai cô bé chơi nấu ăn với nhau. Cái nồi nhỏ bằng mủ, cái xẻng nhỏ, cái 
thau nhỏ, những cái chén nhỏ xếp đầy trên đường. Bất ngờ, Peter tinh 
nghịch cầm cái nồi bằng nhựa lên, đập rất mạnh lên đầu một cô bé. Cô bé 
bần thần một lúc trước khi oà khóc thật lớn. Cháu gái kia thấy tình hình 
vậy cũng òa khóc theo. Đại khái, Peter cũng không nghĩ đến hậu quả 
nghiêm trọng như vậy sẽ xảy ra, đứng qua một bên, trợn mắt nhìn. Susan đi 
tới. Sau khi hiểu được đầu đuôi sự việc, nó không quát nạt một tiếng, cầm 
lấy cái nồi ấy, gõ mạnh một cái lên đầu Peter. Peter không phòng bị, té ngã 
xuống bãi cỏ, khóc nức nở. Susan hỏi Peter: “Đau không? Lần sau có còn 
làm thế nữa không?” Peter vừa khóc vừa lắc đầu. Tôi tin rằng, lần sau nó sẽ 
không làm thế nữa. 

 

 
Cậu của Peter tặng cho cháu một chiếc xe đạp nhỏ, Peter rất thích, khư khư 
giữ làm bảo bối không cho ai đụng vào. Lusi cô bé trong xóm, là bạn thân 
của Peter, đã mấy lần thỉnh cầu Peter cho chạy thử chiếc xe nhỏ này, Peter 
không đồng ý. Một lần, mấy cháu đang chơi chung với nhau, Lusi thừa lúc 
Peter không để ý, lén lén nhảy lên chiếc xe và đạp mau đi. Khi biết ra, 
Peter rất phẫn nộ, đến méc mẹ. Susan đang ngồi nói chuyện và uống café 
với mẹ của những đứa nhỏ kia, liền mỉm cười trả lời con: “Chuyện của 
chúng con thì chúng con tự giải quyết, mẹ không xen vào được.” Peter bất 
lực quay đi. Một lát sau, Lusi chạy chiếc xe về. Vừa thấy Lusi, Peter lập 
tức chạy tới đẩy bạn té xuống đất, giật lại chiếc xe. Lusi ngồi bệt dưới đất, 
khóc ré lên. Susan ẵm Lusi dậy và dỗ dành một lát. Rất nhanh sau đó Lusi 
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đã chơi vui vẻ lại với những bạn còn lại. Peter tự mình chạy xe tới lui một 
lát thì cảm thấy hơi nhàm chán, nhìn thấy những bạn kia chơi thật vui vẻ 
với nhau nên nó muốn tham gia chung. Nó chạy tới chỗ Susan, lầu bầu 
thưa: “Mẹ, con muốn chơi với Lusi và tụi nó.” Susan không đả động gì và 
trả lời: “Con tự kiếm mấy bạn ấy vậy!” "Mẹ ơi, mẹ đi với con nhá”, Peter 
thỉnh cầu. “Chuyện này không được rồi, lúc nãy con đã làm cho Lusi khóc, 
giờ con lại muốn chơi với mọi người, vậy con phải tự đi giải quyết vấn đề". 
Peter leo lên chiếc xe và chạy từ từ đến chỗ Lusi, lúc gần đến chỗ, thì nó lại 
quay ngược đi. Chạy tới lui mấy vòng như vậy, không biết từ lúc nào mà 
Peter và Lusi lại vui vẻ với nhau, hợp thành nhóm ồn ào. 

 

 
Hinh minh hoa (internet) 

 
Dạy dỗ chăm nom con cái là chuyện của cha mẹ  
Song thân Susan , biết tôi đang ở Mỹ, nên lái xe từ California đến thăm 
chúng tôi. Nhà có khách tới, Peter rất hào hứng, chạy lên chạy xuống. Nó 
lấy cái thùng đựng đầy nước, rồi xách đi tới đi lui trong nhà. Susan cảnh 
cáo nó mấy lần rồi, rằng không được làm nước văng lung tung trong nhà. 
Peter để ngoài tai. Cuối cùng Peter đã làm nước đổ hết ra nền. Chưa thấy 
mình làm sai, Peter còn đắc ý dẫm đạp lên vũng nước, làm ướt hết quần áo. 
Tôi lập tức chạy đi lấy cây lau nhà để dọn dẹp. Susan giật lại cây lau nhà 
và đem đưa cho Peter, nói với nó: “Lau sàn cho khô, cởi đồ ướt ra và tự 
mình giặt sạch.” Peter không chịu vừa khóc vừa la. Susan không nói thêm 
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lời nào, lập tức kéo nó đến phòng trữ đồ, đóng chặt cửa lại. Nghe từ bên 
trong tiếng khóc hoảng sợ của nó, tim tôi đau thắt lại, rất muốn chạy đến 
ẵm cháu ra. Bà ngoại của Peter lại cản tôi, nói: “Đó là chuyện của Susan". 
Một lát sau, Peter không khóc nữa, nó ở trong phòng trữ đồ hét thật lớn: 
“Mẹ ơi, con sai rồi!” Susan đứng ở ngoài hỏi: “Thế giờ con biết phải làm gì 
chưa?” “Con biết.” Susan mở cửa ra, Peter chạy từ phòng trữ đồ ra, nước 
mắt đầy mặt. Nó cầm cây lau nhà cao gấp đôi nó ra sức lau cho khô sàn 
nhà. Sau đó tự cởi quần áo dơ ra, xách trên tay, trần truồng chạy vô nhà 
tắm, hí hửng giặt đồ. Ông bà ngoại của nó nhìn vào thái độ kinh ngạc của 
tôi, thích thú mỉm cười. Sự việc này làm tôi cảm động vô cùng.  
 
Ở rất nhiều gia đình Trung Quốc, cha mẹ giáo dục con cái thì thường phát 
sinh vấn đề “đại thế chiến”. Trẻ luôn luôn được ngoại nuông chiều, nội thì 
can ngăn, vợ chồng cãi nhau, gà bay chó chạy. Sau này, tôi và ông bà ngoại 
của Peter trong khi trò chuyện có nhắc đến chuyện này, một câu họ nói đã 
gây ấn tượng sâu sắc cho tôi : “Con trẻ là con cái của cha mẹ chúng, trước 
tiên phải tôn trọng cách giáo dục của cha mẹ". Đứa bé tuy còn nhỏ, nhưng 
thường mang tính nghịch ngợm bẩm sinh. Nếu quan sát thấy các thành viên 
trong gia đình có mâu thuẫn, nó sẽ nhạy bén lợi dụng sơ hở. Việc này 
không cải thiện hành vi của nó, và chẳng ích lợi gì cho nó. Ngược lại còn 
làm cho vấn đề càng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn gây ra những vấn đề 
khác.  
 
Ngoài ra, nếu các thành viên trong gia đình xung đột, không khí gia đình 
không hòa thuận, trẻ sẽ có cảm giác bất an, sự phát triển tâm lý của nó sẽ bị 
ảnh hưởng bất lợi. Cho nên, dù ông bà cha mẹ bất đồng về cách giáo dục 
con cháu, hay là vợ chồng có quan niệm giáo dục khác nhau, cũng không 
nên để lộ sự mâu thuẫn trước mặt con cái. Ông bà ngoại của Peter ở lại một 
tuần và chuẩn bị về Cali . Hai ngày trước khi đi, ông ngoại của Peter rất 
nghiêm túc hỏi con gái mình: “Peter muốn chiếc xe đào đất, ba có thể mua 
cho nó chứ?”. Susan suy nghĩ rồi nói: “Ba mẹ lần này đã mua cho nó đôi 
giày trượt băng làm quà rồi. Đợi đến Noel ba hãy mua chiếc xe đó cho nó!” 
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Hình minh họa (internet) 

 
Tôi không biết ông ngoại của Peter nói như thế nào với thằng nhóc này, mà 
sau đó tôi dắt cháu đi siêu thị, nó chỉ tay vào món đồ chơi, khoe “Ông 
ngoại nói, đến Noel sẽ mua tặng cháu cái này” với giọng thích thú và mong 
đợi. 
Susan nghiêm khắc với con như vậy nhưng Peter lại yêu thương mẹ hết 
mực. Khi chơi ở ngoài, cháu hay thu thập một số hoa lá mà cháu cho là đẹp 
rồi trịnh trọng tặng mẹ. Người ngoài tặng quà cho cháu, cháu luôn gọi mẹ 
cùng mở quà; có thức ăn ngon, cháu luôn để phần một nửa cho mẹ.  
Nghĩ đến nhiều đứa trẻ Việt Nam coi thường và lạnh nhạt đối xử đối với 
cha mẹ, tôi không thể không kính phục cô con dâu Tây này của tôi. Theo 
tôi, cách giáo dục con cái của bà mẹ Phương Tây này rất xứng đáng để các 
bà mẹ Phương Đông như tôi học theo. 

CON HƯ TẠI MẸ HAY MẸ HƯ TẠI CON? 
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Tục ngữ Việt Nam có câu: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Điều này nói 
lên sự thương yêu con cháu của đa số những bà mẹ, những bà nội bà ngoại 
đối với con cháu bằng con tim và cảm xúc chứ không phải bằng lý trí. Dĩ 
nhiên là một đứa con bị hư không chỉ tại bà mẹ, bà nội hay bà ngoại của 
chúng, nhưng cũng có thể tại người cha, những anh chị em trong gia đình, 
những bạn bè, những lối giáo dục trong học đường, những hủ tục và những 
ảnh hưởng xấu của một nền văn hóa kém đạo đức và luân lý. Câu tục ngữ 
này nói lên sự liên hệ mất thiết của những đứa trẻ đối với những bà mẹ, bà 
nội bà ngoại của chúng, và chúng chịu ảnh hưởng nhiều từ những cách giáo 
dục và lối ứng xử của những người mà chúng thường xuyên tiếp cận.  
 
Con hư tại mẹ  
 
Tôi được biết một gia đình ở San Jose gồm một bà mẹ và 2 người con gái 
tuổi teen. Người mẹ phải làm việc lao động rất vất vả ngày đêm trong 
những hàng quán VN để nuôi 2 đứa con ăn học. Bà rất mực chiều chuộng 2 
đứa con vì bà nghĩ rằng chúng là nguồn vui và niềm hy vọng duy nhất của 
bà. Chúng muốn gì thì bà cho nấy, và bà không hề tỏ ra buồn bực những 
lúc chúng tỏ ra vô lễ đối với bà. Tuy nhiên, 2 đứa con không hiểu được 
những tâm tình và những nỗi khổ cực của người mẹ, và chúng bắt mẹ phải 
mua những chiếc xách tay cả ngàn đô vì chúng muốn ganh đua với những 
đứa bạn nhà giầu khác học cùng lớp. Nhiều khi chúng có vẻ như “ra lệnh” 
cho mẹ chúng phải chiều theo những yêu sách vô lý của chúng mà bà mẹ 
cũng không hề trách mắng hay răn dạy thái độ hách dịch và vô lễ của 
chúng đối với bà.  
Những đứa trẻ từ nhỏ mà cha mẹ không răn dạy và bắt chúng vào kỷ luật 
khuôn phép, thì khi lớn lên chúng chẳng khác gì những con ngựa chứng. 
  
Ngược lại, tôi cũng thấy có những bà mẹ lại quá khắt khe với những đứa 
con. Hậu quả là những đứa con đó bị stress và thường tỏ ra những thái độ 
phản kháng. Chúng chỉ đợi đến tuổi trưởng thành là chúng thoát ly khỏi gia 
đình, và có thể chúng không muốn nhìn mặt cha mẹ chúng nữa. Cách đây 
khoảng 2 năm, tại Nam Cali cũng đã xảy ra một vụ án mạng rất thê thảm. 
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Một người con trai, trong lúc quá nóng giận mất tự chủ, đã sát hại mẹ mình 
bằng cách xiết cổ bà ta chỉ vì bà đã bắt anh phải học để trở thành Bác Sĩ 
theo ý của bà mặc dù anh không hề thích học làm Bác Sĩ.  
Trên đây chỉ là một vài trường hợp điển hình đối với sự giáo dục quá 
buông thả hoặc qúa khắt khe, mà cả hai đều đem đến hậu quả rất tai hại đối 
với những bậc làm cha làm mẹ và những đứa con của mình. Sau đây, tôi 
xin kể lại cho quý bạn một câu chuyện mà tôi được chứng kiến cách đây 
vài hôm tại San Jose.  
 
Mẹ hư tại con 
  
Bà mẹ nói với đứa con gái độ tuổi 11-12: 
 - T, con giúp mẹ đem cái hộp này ra xe để mẹ đem đi đổi lại. 
 Nhìn cái hộp một lúc, đứa con gái trả lời: 
 - You can’t return it! (Mẹ không thể trả lại được!) 
 - Why? (tại sao?) Bà mẹ hỏi lại. 
 - Because you’ve already opened and used it. (Bởi vì mẹ đã mở ra và đã 
xử dụng nó.) 
 - Nhưng mẹ mới dùng nó chưa được bao lâu mà nó bị hư. 
 - You didn’t use it properly, and you broke it. (Mẹ xử dụng nó không   
đúng, và mẹ đã làm nó hư.) 
 - Thì mình nói với người ta là tự nó hư. Có ai biết được! 
 - Mom, you can’t tell lie! That’s not right. (Mẹ ơi, mẹ không thể nói dối! 
Như vậy không đúng đâu.) 
Bà mẹ im lặng không nói gì, vì đứa con gái nhỏ nói qúa đúng. Hai mẹ con 
đang nói về cái máy xay sinh tố mà bà mẹ mới mua cách đây khoảng hơn 1 
tháng. 
Trong trường hợp này, nếu đứa con gái không nhắc nhở cho mẹ nó, thì mẹ 
nó sẽ tiếp tục nói dối, và người mẹ sẽ hư nếu đứa con biết mẹ làm sai mà 
không lên tiếng giống như nhiều trường hợp bên VN. Có lẽ bạn cũng biết 
chuyện gì sẽ xảy ra cho đứa nhỏ nếu nó có can đảm nói với cha mẹ chúng 
như thế bên VN?  
Trong hai trường hợp “con hư tại mẹ” kể trên, có thể nhiều người sẽ tự hỏi 
là: “tại sao tôi thương con tôi hết mình mà chúng lại đối xử với tôi như 



 23

vậy”? Nhiều người lầm tưởng yêu là cảm xúc, và không nghĩ rằng yêu là 
mình làm sự tốt lành cho người mình yêu, cho dù sự tốt lành đó đi ngược 
lại ý muốn của mình và của người mình yêu. Bản chất con người vốn là ích 
kỷ (một bản năng tự nhiên để sinh tồn), nên nhiều khi mình dễ lầm tưởng 
một hành động mà mình cho là yêu thương, nhưng thật ra đó chỉ là do bản 
tích ích kỷ của mình. Trong trường hợp thứ nhất, người mẹ không dám sửa 
phạt con cái, vì người mẹ sợ chúng sẽ oán giận và không còn yêu thương 
mình nữa. Và trong trường hợp thứ hai, người mẹ muốn con mình trở thành 
BS không phải vì yêu thương con, mà chỉ vì bà muốn được nở mày nở mặt 
với những người bạn khác của bà.  
Lương tâm của những đứa trẻ rất trong sáng giống như một tờ giấy trắng. 
Trong một xã hội văn minh, khi nhân phẩm của những đứa trẻ cũng được 
tôn trọng như những người lớn, thì những đứa trẻ tự do thoải mái để sửa sai 
những việc làm sai trái của những người lớn. Và ngược lại, những người 
lớn cũng sẵn sàng chấp nhận những lời xây dựng của những đứa trẻ. Lương 
tâm của những người lớn nhiều khi đã bị vẩn đục, hoặc có thể bị chai cứng 
vì họ sống trong một xã hội đầy tham lam, ích kỷ, gian dối, lừa lọc, nên họ 
không còn nhận ra được phải trái. Nhiều bậc cha mẹ vì đã không nghe lời 
khuyên của con cái nên họ đã đưa gia đình tới những sự bế tắc hoặc đổ vỡ 
đáng tiếc!  
Trong một gia đình, nếu mọi người đều tôn trọng và lắng nghe nhau, biết 
trân trọng những giá trị luân lý đạo đức, và những giá trị tâm linh, thì gia 
đình đó chắc chắn sẽ bền vững trong sự thuận hòa, yêu thương và hạnh 
phúc! Và trong một quốc gia nếu có nhiều gia đình như vậy, thì quốc gia 
đó sẽ tốt đẹp, lành mạnh, hòa bình và hưng thịnh!  
San Jose, ngày 19 tháng 7, 2011  

Joseph V. Bùi 
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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 hai phòng khám. 

29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
Sun City, CA 92586                                                   Temecula, CA 92592 
(951) 672-4900                                                           (951) 302-6900   

Mục Quảng Cáo  
Thương 

Mại Hoàn Toàn  
Miễn Phí 

bantruyenthong@cddmlv.com 
  

Nông Trại Hột Vịt Lộn 
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 

 
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 

 

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 

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 

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 

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) 588-4737 

Mục Quảng Cáo  
Thương 

Mại Hoàn Toàn  
Miễn Phí 

Ai có nhu cầu xin liên  
lạc với  

bantruyenthong@cddmlv.com 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
(951) 765 3174 

2 TIỆM NAILS vùng TEMECULA  &  MURIETTA cần 
tuyển nhiều thợ chân tay nước, PINK, WHITE, FULLSET, 
FACIAL, WAXING. ĐÔNG KHÁCH. Lương rất cao, típ hậu. 
Liên lạc: Joseph -    Bus: -(951) 698- 8887  or 
                                Cell: - (951) 834- 7701 

Phòng cho share: Tại vùng Wildomar nhà mới 1tuổi, 
ít người, dư 2 phòng sạch, tiện nghi batthroom riêng. 
Cho share, giá 1 phòng $350 (bao điện nước gas) . Liên 
lạc: chị Năm 714-414-2042. 
. 


