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TIN MỪNG 
Lc 2, 41-52 

"Hai Ông Bà gặp Chúa Giêsu đang 
ngồi giữa các thầy tiến sĩ". 

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói 
quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt 
Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười 
hai tuổi, cha mẹ Người đã lên 
Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ 
Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã 
hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã 
ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người 
không hay biết. Tưởng rằng Người ở 
trong nhóm các khách đồng hành, hai 
ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm 
kiếm Người trong nhóm bà con và 
những kẻ quen biết. 

Nhưng không gặp thấy Người, nên hai 
ông bà trở lại Giêrusalem để tìm 
Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp 
thấy Người trong đền thờ đang ngồi 
giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các 
ông. Tất cả những ai nghe Người nói 
đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và 
những câu Người đáp lại. 

Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc 
nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: 



 2

TIN MỪNG 
"Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau 
khổ tìm Con". Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm Con? 
Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?" Nhưng hai 
ông bà không hiểu lời Người nói. 
Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông 
bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì 
tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và 
người ta. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Bí quyết hạnh phúc gia đình 
Khi còn sống, trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC, công chúa 
Diana của Anh quốc đã không ngần ngại bộc bạch hết câu chuyện đổ vỡ của 
gia đình bà. Sự đổ vỡ của gia đình vương giả này khiến nhiều người phải 
tiếc xót. Bởi vì, nếu xét theo những tiêu chuẩn thông thường, thì quả thực 
cặp vợ chồng này có mọi sự để được hạnh phúc, như danh vọng, tiền tài, địa 
vị. Thế nhưng tại sao họ không tìm được hạnh phúc trong gia đình? Đâu là 
nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ này? Có lẽ họ còn thiếu một cái gì đó mà sự 
giàu sang phú quý không thể mua được cũng như khiến họ không thể vượt 
qua được khó khăn thử thách. 
Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh Gia để múc lấy bí 
quyết hạnh phúc gia đình. Cũng như bao gia đình khác, Thánh Gia cũng đã 
trải qua nhiều sóng gió, thử thách. Chúng ta hãy nhìn lại cảnh bối rối mà có 
lẽ ít có đôi vợ chồng trẻ nào phải trải qua: vợ sắp sinh đi tìm một quán trọ để 
qua đêm nhưng không có, cuối cùng phải vào một chuồng súc vật và sinh 
con ở đó, và rồi sau đó đã phải vội vã đi lánh nạn trong một cuộc hành trình 
cam go và sống giữa những người xa lạ. Bí quyết đã giúp Đức Maria và 
thánh Giuse vượt qua khó khăn thử thách, đó là có Chúa Giêsu bên cạnh. Sự 
hiện diện của Chúa Giêsu chính là nền tảng của gia đình Nagiarét. 
Cũng như Thánh Gia, ngày nay các gia đình Việt Nam cũng đang trải qua 
bao khó khăn thử thách. Trước tiên là cái nghèo và rồi từ nghèo khổ sinh ra 
dốt nát, dốt nát kéo theo bao hệ lụy khác. Tuy nhiên, nhìn vào gương Thánh 
Gia, chúng ta thấy rằng nghèo khổ không đương nhiên gây nên bất hạnh và 
đổ vỡ cho gia đình. Tỷ lệ những đổ vỡ của các gia đình tại các nước công 
nghiệp tiên tiến là bằng chứng cho thấy giầu có chưa hẳn đã là một bảo đảm 
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cho hạnh phúc gia đình. 
Không những trải qua cảnh nghèo, Thánh Gia còn phải đương đầu với bạo 
chúa Hêrôđê nữa. Ngày nay, các gia đình cũng phải đương đầu với nhiều thứ 
bạo chúa, như các phương tiện truyền thông quảng bá lối sống đồi phong bại 
tục nhằm lung lạc và đầu độc giới trẻ, hoặc những luật pháp áp đặt những 
luật lệ nhằm phá đổ chính nền tảng thánh thiêng của gia đình, chẳng hạn luật 
cho phép phá thai, ly dị... 
Thánh Gia đã vượt qua được sóng gió nhờ niềm tin vững chắc vào sự hiện 
diện của Chúa trong gia đình. Đó cũng là bí quyết mà Giáo Hội đề ra cho 
chúng ta khi mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh Gia. Lấy sự hiện diện của 
Chúa Giêsu làm nền tảng vững chắc cho gia đình chính là mặc lấy tâm tình 
từ bi, nhân hậu, tha thứ cho nhau; lấy sự hiện diện của Chúa Giêsu làm nền 
tảng vững chắc cho gia đình chính là lấy sự cầu nguyện trong gia đình làm 
mối giây liên kết mọi người: một gia đình cầu nguyện chung với nhau là một 
gia đình đứng vững, và đó là điều chúng ta phải cầu xin cho nhau. 

SỐNG ĐẠO 
NGHĨA CỬ TRONG MÙA LỄ: CẬU BÉ 10 TUỔI VỚI TÂM 
NGUYỆN GIÚP NGƯỜI NGHÈO 

Đào Trường Phúc 
Ngày 12/12/2012, xướng ngôn viên Shauna Khorrami của đài truyền hình 
KLAS-TV tại Las Vegas đã dành một phần đặc biệt trong chương trình tin 
tức buổi sáng "8NewsNow" để nói về Blaze Trumble, một cậu bé mà mấy 
năm gần đây được coi như tấm gương vị tha cho nhiều người noi theo.  
Blaze Trumble đang sống với cha mẹ ở thành phố Boulder của tiểu bang 
Nevada, cách Las Vegas 20 miles. Năm nay em tròn 10 tuổi, tính từ sinh 
nhật 25 tháng 11 vừa qua. Cha em, ông Don Trumble kể lại rằng cách đây 5 
năm, khi được mẹ hỏi "con muốn món quà gì cho ngày sinh nhật?", em trả 
lời: "Con muốn giúp những người homeless". 
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Và Blaze đã thực hiện đúng tâm nguyện ấy, đều đặn suốt 5 năm qua, với sự 
giúp đỡ thoạt đầu từ cha mẹ em, sau đó đến các hội đoàn thiện nguyện như 
Las Vegas Rescue Mission, rồi Community Associations Institute of 
Nevada... Mỗi năm, gần đến sinh nhật của em, vào ngày Thứ Tư trước Lễ Tạ 
Ơn (Thanksgiving), em lại cùng cha mẹ và các anh chị sắp xếp 10 dãy bàn 
dài trong bãi đậu xe trước "homeless shelter" để phân phát chăn mền và áo 
ấm đến tận tay những người vô gia cư. Đây là các tặng vật mà em đã góp 
nhặt trong nhiều tháng trời, sau khi cha mẹ đưa em tới từng cửa tiệm ở thành 
phố Boulder để đặt những thùng quyên góp. Em còn đề nghị các bạn bè khi 
đến dự party sinh nhật của em hãy quyên góp chăn mền thay vì tặng quà cho 
em. 
Ký giả Brian Nordli trong bài phóng sự trên tờ Las Vegas Sun cho biết tâm 
nguyện của Blaze Trumble bắt nguồn từ những buổi chiều khi theo cha đến 
sở làm đón mẹ đi làm về, xe chạy ngang qua vùng downtown Las Vegas, 
cậu bé trông thấy những người vô gia cư lang thang ngoài đường, và có lần 
em đã đến nói chuyện với họ, hỏi thăm họ. Em kể lại: "Lúc đầu em nghĩ sẽ 
xin phép ba má để phát cho họ mỗi người một ly chocolate nóng, nhưng rồi 
sau em mới biết là họ cần chăn mền và áo ấm, vì trời mùa này (tháng 11) bắt 
đầu lạnh lắm". Khi nhà báo Nordli hỏi "tại sao em muốn giúp họ?", Blaze 
trả lời: "Vì em thấy họ không có được những thứ mà em có". 
Ngày 21 tháng 11 năm nay, Blaze cho biết em sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 10 
với một con số đầy triển vọng: em đã quyên góp được 700 tấm mền. Năm 
đầu tiên khởi đi với một con số nhỏ, nhưng rồi sau đó mỗi năm lại có thêm 
nhiều người biết đến việc làm từ thiện của em và mang chăn mền áo ấm đến 
đóng góp. Mẹ em, bà Fannie Trumble ước tính là trong 5 năm qua, Blaze đã 
phân phát trên 3000 tấm mền cho những người vô gia cư. 
Blaze nói với nhà báo rằng em "rất vui khi thấy họ vui". Và nhà báo ghi 
nhận lời một người homeless, với bàn tay đặt trên ngực khi ông ta đẩy chiếc 
xe lăn đến gặp cậu bé tại địa điểm phát quà: "Từ tận đáy tim, chú chỉ biết 
nói là chú cám ơn cháu vô cùng". 
Bài báo Las Vegas Sun và chương trình truyền hình KLAS-TV đều trích dẫn 
lời phát biểu của ông John Fogal, giám đốc tổ chức từ thiện Las Vegas 
Rescue Mission: "Khi thấy một cậu bé làm những điều này, chắc chắn bất cứ 
ai trong chúng ta đều có phút giây suy nghĩ rằng, mình cũng làm được như 
thế. Và tôi rất mừng vì được biết là hiện có những người đang muốn nối tiếp 
việc làm của Blaze Trumble".  
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2012 
Sứ điệp Giáng Sinh và phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới 
Ngày 25-12-2012 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã chủ sự buổi đọc sứ điệp 
Giáng Sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn 
thế giới. 
Lúc 12 giờ trưa Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên bao lơn chính giữa đền thờ 
thánh Phêrô giữa tiếng vỗ tay của gần 100 ngàn tín hữu và du khách hành 
hương. 
Trước thềm đền thờ Thánh Phêrô có đội Cận vệ Thủy Sĩ và đại diện các 
binh chủng Italia dàn hàng chào danh dự. Ban quân nhạc đã cử hành quốc 
thiều Vaticăng và quốc thiều Italia. 
Mở đầu sứ điệp Đức Thánh Cha nói: ”Veritas de terra orta est! Chân lý đã 
nẩy mầm từ trái đất” (Tv 85,12). Anh chị em của thành Roma và toàn thế 
giới thân mến, xin chúc tất cả anh chị em và gia đình anh chị em lễ Giáng 
Sinh tốt lành. 

Anh chị em thân mến! Lòng khoan nhân và 
chân lý, công lý và hòa bình đã gặp gỡ, đã hoá 
thân trong hài nhi sinh ra bởi Đức Maria tại 
Bêlem. Hài nhi ấy là Con Thiên Chúa, Ngài là 
Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử. Việc Giáng 
Sinh của Ngài là sự nở rộ của cuộc sống mới 
cho tất cả nhân loại. Cầu xin cho mọi mảnh đất 
đều có thể trở thành những mảnh đất tốt đón 
nhận và làm triển nở lòng nhân ái và sự thật, 

công lý và hòa bình.  
Cầu chúc Giáng Sinh vui vẻ cho tất cả anh chị em! 
+ Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 

 

Nigeria: lại một Giáng Sinh đẫm máu 

Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi sự trở về của cuộc sống hòa thuận 

Trong Thông điệp Giáng Sinh gửi thế giới ngày 25 tháng 12, 2012, Đức 
Thánh Cha Benedict XVI đã kêu gọi sự quay về với cuộc sống hòa thuận 
(retour de la concorde) tại Nigeria, ngài lên án "những tấn công tàn bạo của 
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bọn khủng bố (atroces attentats terroristes) đã xẩy ra tại đây. 
Thực vậy, các Kitô hữu của quốc gia này đã phải sống qua một Giáng Sinh 
đẫm máu, trong đêm 24 vọng ngày 25: rất nhiều cuộc tấn công đã xẩy ra 
trong khi mọi người cử hành Lễ Giáng Sinh. Theo Radio Vatican tính sổ, đã 
có 12 nạn nhân. 
Vụ tấn công đầu tiên xẩy ra tại nhà thờ Chúa Kitô các Quốc Gia (l'église du 
Christ des Nations), trong thành phố Peri, thủ đô của Tiểu Bang Yo, nơi một 
nhóm vũ trang đã nổ súng, giết hại 6 người trong đó có vị mục sự Tin Lành 
đang chủ sự nghi lễ, sau đó chúng đã khai hoả thiêu hủy nhà thờ. 
Một nhóm khác đã tấn công một nhà thờ Báp-Tít, ở Maiduguri, trong Tiểu 
Bang Borno, giết hại một thầy phó tế và năm tín hữu. Mặc dầu các cuộc tấn 
công chưa có nhóm nào đứng ra nhận mình chủ mưu, nhưng đây là phong 
trào Hồi giáo quá khích chống Tây Phương Boko Haram, đang bị mọi người 
nghi ngờ. 
Năm ngoái, các Kitô hữu đã là nạn nhân của các vụ tấn công ám sát (xem 
Zenit ngày 26 tháng 12, 2011). 
Trong Thông Điệp ngày Giáng Sinh, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã đề 
cập đến Nigeria trong số các quốc gia Phi Châu khác, nơi các vụ tấn công 
tàn bạo của bọn khủng bố tiếp tục giết hại các nạn nhân, đặc biệt là các Kitô 
hữu." 
 
Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt tặng quà Giáng sinh cho 
người khuyết tật 

 

  
 
 
 
 
 
 

ỦY BAN BÁC ÁI XÃ HỘI (22.12.2012)– Gần đến lễ Chúa giáng sinh, 
khắp nơi đều rộn rã niềm vui chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Thiên Chúa 
làm người. Trong bầu khí hân hoan tưng bừng đó, Đức cha Giuse Nguyễn 
Văn Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám 
mục Việt Nam, đặc trách giáo tỉnh Hà Nội, vừa nhận được món quà Giáng 
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sinh của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt gửi tặng những người 
khuyết tật, là 100 chiếc xe lăn. 

Nhận được món quà trên, Đức cha Giuse đã liên lạc với các cha Giám đốc 
Caritas một số giáo phận để phân phối cho những người khuyết tật. Đức cha 
cũng trực tiếp đi trao xe lăn cho một số trường hợp tại các giáo xứ Sở Kiện, 
Lại Xá và Lan Mát thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Cha Giuse Dương Hữu 
Tình, thư ký giáo tỉnh Hà Nội trực thuộc HĐGMVN cũng đi trao quà của 
Đức Tổng cho một số trường hợp khác tại các giáo xứ Hải Dương, Kim Lai 
thuộc giáo phận Hải Phòng. Đồng thời vào dịp lễ Chúa giáng sinh, những 
người khuyết tật thuộc các giáo phận Hà Nội, Bùi Chu, Bắc Ninh và Thái 
Bình cũng sẽ nhận được xe lăn do các cha Giám đốc Caritas các giáo phận 
trao tặng. 

Mừng mầu nhiệm Giáng sinh là mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa chia sẻ 
thân phận con người. Vì thế món quà giáng sinh của Đức Tổng Giuse dành 
cho người khuyết tật càng có ý nghĩa. Nhiều người cảm động và vui mừng 
cho biết, chiếc xe lăn này sẽ giúp họ đến dự lễ Giáng sinh năm nay một cách 
dễ dàng cũng như trong sinh hoạt hằng ngày. Tất cả những người nhận được 
quà Giáng sinh đều gửi lời kính chúc Đức Tổng luôn mạnh khoẻ và tràn đầy 
ơn phúc của Chúa Hài Đồng. 

Tín đồ các tôn giáo chia sẻ niềm vui Giáng sinh với người nghèo 
Phật tử hát thánh ca phục vụ bệnh nhân 
UCAN December 26, 2012 - Đại đức Thích 
Thanh Lâm, trụ trì chùa Bảo Quan ở thành phố 
Hải Phòng, cho biết gần 20 năm nay vào Lễ 
Giáng sinh, “tôi cùng 15 sinh viên và học sinh 
trường Phật học Hải Phòng gia nhập ca đoàn của 
ba nhà thờ Chính tòa, An Hải và Nam Pháp để hát 
thánh ca mừng Chúa Giáng sinh trong Thánh lễ”. 
“Là người con Phật, chúng tôi không có ranh giới 
để phân biệt tôn giáo” - thầy Thanh Lâm, 52 tuổi, 
nhận xét. 

Thầy cho biết người Công giáo và Phật giáo ở địa phương sống đoàn kết với 
nhau. Dịp lễ Vu Lan, Phật Đản, giới trẻ Công Giáo thường sang các chùa 
làm lồng đèn, phục vụ tiếp tân, văn nghệ. 
“Là bạn thân của Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, tôi thường được ngài 

 

Nhóm Niềm tin hát thánh 
ca Giáng sinh hôm 23-12 

tại Huế 
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mời đến nói chuyện, chia sẻ những hoạt động từ thiện cho đồng bào vào mỗi 
dịp tĩnh tâm của Giáo phận Hải Phòng” – thầy kể thêm. 

Caritas của giáo phận đang giúp các Phật tử chăm sóc cho gần 200 bệnh 
nhân HIV, thầy nói. 

Chị Hoàng Thị Kiều, một trong 25 thành viên của nhóm Niềm tin được 
thành lập vào tháng 10 vừa qua tại Huế nhằm quy tụ những thiện nguyện 
viên không phân biệt tôn giáo để thăm viếng, an ủi, chăm sóc những bệnh 
nhân không người chăm sóc tại bệnh viện Huế. 

Chị kiều, một Phật tử, cho biết nhóm đã tập những bài ca như Hang Bê Lem, 
Cao cung lên, Nửa đêm mừng Chúa ra đời, và đóng kịch để phục vụ gần 300 
bệnh nhân HIV và 250 người nghèo tại một quán ăn từ thiện. 

Ông Nguyên Văn Tùng, 50 tuổi, chủ một tiệm ăn ở Huế, cho biết 10 năm 
nay ông đãi tiệc miễn phí cho người nghèo vào dịp Giáng sinh. 

Hôm 23-12, ông đãi tiệc và phát quà cho hơn 300 người nghèo, bệnh nhân, 
học sinh nghèo, trẻ mồ côi và người không nương tựa. Hai người con ông 
Tùng trang hoàng cây thông, hoa tuyết, đèn, máng cỏ tại nhà ông. 

Ông Tùng còn mời các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đến hát thánh ca 
để giúp vui cho họ. 

 

Cả triệu người Việt Nam đổ ra đường mừng lễ Giáng Sinh  

SÀI GÒN (NV) - Cả triệu người ở khắp các thành phố tại Việt Nam đã đổ ra 
đường, đến các giáo đường mừng lễ Giáng Sinh 

Măm nay cũng như những năm gần đây, người dân Việt Nam dù không phải 
là tín đồ Thiên Chúa Giáo cũng đổ ra đường, tạo một bầu khí tưng bừng bất 
thường tại một đất nước có đủ mọi thứ khó khăn và hạn chế. 

Nhiều tờ báo ở Việt Nam cho hay ngay từ 6 tới 7 giờ tối, người dân ở các 
thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn từ đi bộ đến nhúc nhích từng chút một 
trên xe gắn máy, đã cài vào nhau dù thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh vẫn 
chưa đến giờ cử hành. 

Theo sự mô tả của tờ Dân Trí “Nhiều gia đình ‘chôn chân’ hàng giờ trên phố 
trong giá rét, những trẻ nhỏ lạnh cóng người vẫn cười tươi trong đêm Chúa 
Giáng Sinh. 
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Khu vực trước Nhà thờ Đức Bà đông nghẹt người 

Ngày từ 19 giờ tối, tại Sài Gòn, trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm 
thành phố và các khu tập trung đông người dân theo đạo Thiên Chúa đã ùn 
tắc bởi lượng người đổ về tăng đột biến. Ðặc biệt là khu vực nhà thờ Ðức Bà 
(quận 1) và nhiều nhà thờ lớn nằm trên địa bàn quận 3, quận 10. Tại khu vực 
vùng ven, không khí của buổi lễ Giáng Sinh cũng diễn ra khá náo nhiệt, tưng 
bừng.” 

 
Nhà thờ Lớn  Hà Nội không còn một chỗ trống. Một màn hình lớn được đặt 

ngoài sân để người dân có thể theo dõi buổi hành lễ bên trong nhà thờ 

Các hình ảnh của tờ Dân Trí cho thấy thành phố Hà Nội kẹt xe nghiêm 
trọng trên nhiều đường phố chính ngay từ 6 giờ chiều. Theo sự mô tả của tờ 
Tiền Phong “23 giờ hôm nay (24 tháng 12), các thánh đường ở Hà Nội cùng 
vang lên tiếng chuông và những bài thánh ca mừng Chúa Giáng Thế. Dù trời 
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rét đậm, nhưng rất đông bạn trẻ đổ ra đường đi chơi đêm Noel.” 

Không riêng gì hai thành phố lớn nhất nước, lễ mừng Chúa Giáng Sinh cũng 
được cử hành trọng thể khắp nơi, và cảnh kẹt xe không phải chỉ xảy ra ở Sài 
Gòn và Hà Nội, Ðà Nẵng mà cả những thành phố như Buôn Ma Thuột cũng 
có cảnh kẹt xe hiếm thấy xảy ra. 

“Bắt đầu từ chiều tối 24 tháng 12, nhiều người dân Quảng Bình đã có mặt 
tại các nhà thờ trên địa bàn để chờ đón khoảnh khắc ‘Chúa Giáng Sinh’ 
khiến cho không khí Noel năm nay trở nên nhộn nhịp và ấm áp hơn bao giờ 
hết. Bất chấp cái giá rét đến thấu xương, nhiều người vẫn sẵn sàng ‘chôn 
chân’ để tận hưởng không khí Giáng Sinh. Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ 
choàng khăn ấm, bận trên mình bộ trang phục Ông Già Noel để đi đón 
Giáng Sinh.” 

Tờ Dân Trí mô tả. “Tại phố núi Pleiku (Gia Lai), từ 6 giờ tối, hàng nghìn 
người khắp nơi đổ xuống đường kéo về 2 nhà thờ lớn là nhà thờ Ðức An 
(trên đường Wừu) và nhà thờ Thăng Thiên (đường Quang Trung), khiến 
không khí đêm Noel nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Thời tiết đêm Noel cũng 
lạnh hơn nhiều so với những đêm trước khiến dòng người tuy chen nhau 
nhưng không có cảm giác khó chịu, bực bội mà thay vào đó là sự ấm áp, an 
lành...” 

Ở phía Nam, báo Dân Trí mô tả “Ðêm Noel ở Sóc Trăng, hàng ngàn người 
dân đổ về các nhà thờ khiến nhiều tuyến đường dẫn về trung tâm và các nhà 
thờ đều trở nên quá tải. Các siêu thị Co.op mart, chợ đêm Hồ nước ngọt 
cũng đông người đến tham quan, vui chơi, tạo không khí náo nhiệt và ấm 
áp.” (T.N.) 

 

Các tổ chức nhân đạo và Liên Hiệp Quốc kêu gọi ủng hộ 8,5 tỉ mỹ kim 
để trợ giúp 51 triệu người đói nghèo năm 2013  
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Caritas Niger (CADEV) hỗ trợ cho hội chợ hạt giống tại làng Koira Bano, 
phía Bắc Ouallam gần biên giới Malia. Đây là một trong những khu vực bị 
ảnh hưởng nặng nề nhất cuộc khủng hoảng lương thực. Các nhà buôn cung 
cấp hạt giống chịu hạn để nông dân từ các làng bên cạnh có thể chọn lựa 
thứ gì mình muốn mua bằng phiếu quà tặng do Caritas tài trợ. 
 
(Rome/Geneva/New York, 14.12.2012): Valerie Amos, Điều phối viên 
Cứu trợ khẩn cấp và nhân đạo đã kêu gọi đóng góp 8,5 tỉ mỹ kim để trợ giúp 
khoảng 51 triệu người cần cứu trợ nhân đạo khẩn cấp trong năm 2013. Bà 
Amos kêu gọi nhân danh LHQ và các tổ chức nhân đạo đang làm việc tại 16 
quốc gia chịu ảnh hưởng khủng hoảng trên thế giới.  
Bà Amos phát biểu tại buổi phát động Cứu trợ nhân đạo năm 2013 tại 
Roma: “Các nhu cầu nhân đạo vẫn tiếp tục tăng lên trên thế giới, vẫn còn 
hàng triệu người khốn khổ vì tác động của thiên tai và xung đột. Người dân 
cần sự trợ giúp của chúng ta để chiến đấu xây dựng lại đời sống của họ”.  
Đợt phát động toàn cầu cho năm 2013 dành cho 16 quốc gia: Afghanistan, 
Burkina Faso, Cộng hoà Trung Phi, Chad, Cộng hoà Dân chủ Congo, 
Kenya, Mali, Mauritania, Niger, lãnh thổ Palestine, Philippines, Somalia, 
Nam Sudan, Sudan, Yemen và Zimbabwe.  
Tổng Thư ký Caritas Quốc tế Michel Rosy chia sẻ: “Khủng hoảng kinh tế 
toàn cầu tiếp tục leo thang có nghĩa là càng ít đi nguồn hỗ trợ, trong khi 
chúng ta vẫn đang nhìn thấy rất đông người phải sống trong tình trạng khủng 
hoảng vì nghèo đói, xung đột và thiên tai. Thật là một sức sống nếu các ân 
nhân trợ giúp chúng ta qua những lần kêu gọi thống nhất để thực hiện công 
cuộc cứu trợ nhân đạo chung này”.  
Giám đốc điều hành WFP Ertharin Cousin phát biểu: “Làm việc phối hợp 16 
nước kể trên, chúng ta đang kiện cường sự đáp ứng của chúng ta. Chúng ta 
đáp lại nhu cầu khẩn thiết về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, nhà ở, nước 
uống, sức khoẻ và các nhu cầu cơ bản khác, trong khi đồng thời có thể  trợ 
giúp các cộng đồng phục hồi sau khó khăn. Một đáp ứng thống nhất với 
nhau có thể cứu được nhiều sinh mạng và giúp các cộng đồng có thể phục 
hồi nhanh hơn”.  
Cuộc vận động chung cho năm 2013 là cao điểm của tiến trình với sự tham 
gia của 520 tổ chức cứu trợ tham dự, trong đó có cả tổ chức LHQ, các tổ 
chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế khác. Đây là một cách gây quỹ 
mang tính chiến lược tốt.  
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm Dương Lịch 31/12/2012 

5:00 pm (English), 7:00 pm (Spanish) 

 

Giỗ giáp năm cụ ông Phêrô Nguyễn Bá Linh: Giờ kinh cầu nguyện tại gia 

Thời gian: 4:30 pm ngày CN 30/12/2012 
Địa chỉ: 13775 Calle Seco 
              Poway, CA 92064  

Anh chị Sương & Thoại trân trọng kính mời. 

Điện thoại liên hệ: Nguyễn B. Sương 858.206.5795 

Suggested routes 

50.0 mi, 57 mins 

 In current traffic: 57 mins 

I-15 S 

Driving directions to 13775 Calle Seco, 
Poway, CA 92064 

 
36515 
Briggs Rd 

Winchester, 
CA 92596 

 1. Head east toward CA-79 
S/Winchester Rd 

210 ft

 2. Turn right onto CA-79 
S/Winchester Rd 

5.3 mi

 3. Slight right to merge onto I-
15 S towardSan Diego 

39.0 mi

 4. Take exit 22 for Camino 
Del Norte 

0.3 mi

 5. Turn left onto Camino Del 
Norte 

1.6 mi
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 6. Continue onto Twin Peaks 
Rd 

1.4 mi

 7. Turn right 
onto Community Rd 

1.3 mi

 8. Turn left onto Poway Rd 0.4 mi

 9. Turn right onto Gate Dr 0.6 mi

 10. Take the 2nd right 
onto Calle Seco 

Destination will be on the left

98 ft

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 

 
Phải hiểu sự cố các hài nhi Bêlem bị giết như thế nào? 

Có một người bạn Phật tử thắc mắc: Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, sinh ra 
để cứu mọi người, thế thì tại sao vừa mới sinh ra, Người đã để cho các trẻ 
em vô tội ở Bêlem phải chết như thế? Hóa ra cuộc chào đời của Đấng Cứu 
Thế lại là một tai họa cho kẻ khác!  (Têrêxa – LAX). 

Nói chung, các tôn giáo hiểu “cứu độ” là đưa con người từ một cuộc sống 
chưa hạnh phúc sang một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, các tôn giáo rất 
khác nhau trong việc xác định đó là những “cuộc sống” nào, và “hạnh phúc” 
đó là gì. Người bạn của em hiểu đơn giản là cuộc sống hiện nay trên mặt đất 
này. Thiên Chúa đã tạo ra trái đất và dựng nên con người có thân xác, nên 
thực sự Người muốn chúng ta được sống hạnh phúc trên mặt đất này trong 
thân xác này. Tuy nhiên, đấy không phải là cùng đích Người nhắm khi tạo 
dựng nên loài người. Người nhắm đưa chúng ta đến chỗ sống muôn đời với 
Người bằng sự sống của chính Người. Cuộc sống trên mặt đất này trong 
thân xác này lẽ ra sẽ dẫn đưa chúng ta dần dần đến chỗ đạt tới cuộc sống 
viên mãn đó không phải qua những giằng co, đoạn tuyệt đau đớn, nhưng vì 
có tội lỗi và thế lực ma quỷ, chúng ta chỉ có thể đạt tới mục tiêu ấy với giá 
phải trả là nhiều đau khổ, giằng co đau đớn (chẳng hạn, cái chết lẽ ra như 
một sự chuyển tiếp nhẹ nhàng sang cuộc sống muôn đời, như trường hợp 
của Đức Maria, đã trở thành một giằng co đau đớn cho loài người chúng ta).  

Cần phải có những người chỉ đường cho chúng ta: Đức Giêsu đã chấp nhận 
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trải qua cái chết để chỉ đường cho chúng ta; dĩ nhiên Người còn dẫn dắt, 
nâng đỡ chúng ta bằng sức mạnh Thánh Thần. Đức Maria cũng là tấm 
gương cho chúng ta; các thánh (nói chung) cũng là những người chỉ đường 
và hỗ trợ chúng ta.  

Do một sự chọn lựa đặc biệt và mầu nhiệm, các hài nhi Bêlem đã phải mất 
cuộc sống trong thân xác trên trần gian này, để làm chứng cho Đức Giêsu và 
chỉ đường cho chúng ta. Hội Thánh đã tôn các hài nhi ấy là các Thánh Tử 
Đạo (các Thánh Anh Hài) là theo ý nghĩa ấy. Các ngài mất cuộc sống trong 
thân xác chỉ trong một thời gian, bởi vì sau nay thân xác các ngài sẽ sống lại 
để tiếp tục sống trong hạnh phúc viên mãn mà hôm nay linh hồn các ngài 
đang được hưởng. Chúng ta có thể xót xa cho các ngài theo tình cảm tự 
nhiên, bởi vì các ngài chưa được hưởng những niềm vui hợp pháp của cuộc 
sống trần thế. Nhưng trong cái nhìn đức tin, chúng ta hiểu các ngài được trao 
một sứ mạng ngay khi còn thơ ấu, và các ngài đã chu toàn, nên chúng ta vui 
mừng cho các ngài và noi gương sống anh dũng của các ngài thì hơn. Thật 
ra ngay đối với một người lớn, nếu người ấy rơi vào tình trạng phải chết để 
làm chứng cho niềm tin (tôi nói là “rơi vào”, vì Đức Giêsu không bảo chúng 
ta đi lao mình vào chỗ chết như những kẻ cuồng tín), chúng ta cũng vẫn cảm 
thấy xót xa. Những người khác không phải ở trong tình trạng ấy, cứ việc 
sống bình thường, nhưng riêng người ấy đã được Đức Kitô chọn để trao cho 
sứ mạng làm chứng cho Người, và người ấy sẽ phải cố gắng đi tới cùng 
trong sứ mạng đó, nếu không, sẽ là phản bội. Những người khác không phải 
đi đến chỗ làm chứng quyết liệt như thế thì không sao (Dù thật ra, sống cuộc 
sống Kitô hữu “cho ra Kitô hữu” cũng chẳng dễ!), nhưng giả như trong cuộc 
làm chứng đó, vì nhát đảm, người ấy phản bội, thì dù sau đó có ăn năn hối 
hận (và xưng tội), người ấy vẫn đau đớn cảm thấy cuộc sống Kitô hữu của 
mình đã xuống thấp hơn rồi. Đấy cũng là mầu nhiệm của mỗi đời người và 
ơn gọi của mỗi người trong chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa.   

Nhân tiện câu hỏi của em, tôi xin trả lời một câu hỏi “ngầm” của nhiều 
người bởi vì họ cảm thấy bị “vấp phạm” do “con số quá lớn” các trẻ em bị 
giết tại Bêlem dịp ấy. Vào thời xa xưa, Phụng vụ xứ Êtiôpia đã cho rằng con 
số các hài nhi bị giết là 144.000 em, bởi vì người ta lấy con số của sách Khải 
huyền (14,1) mà suy! Thật ra, vào lúc đó, Bêlem và vùng phụ cận chỉ có 
khoảng 2.000 dân. Với con số ấy, mỗi năm có chừng 30 em bé chào đời, cho 
đi là một nửa là trai và một nửa là gái. Vào thời đó, số tử của trẻ sơ sinh khá 
cao: cho đi là một nửa số trẻ nam bị chết vì nhiều lý do, còn lại 7-8 em. Tính 
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từ 2 tuổi trở xuống, số trẻ bị giết chừng 14-16 em. Nếu không phân biệt trai 
gái, thì số bị giết chừng 30 em. Tuy nhiên, nói rằng con số hài nhi bị giết ít 
hơn con số người ta vẫn nghĩ không có nghĩa là như thế thì không có gì đáng 
kể! Giết một con người vô tội, phương chi là một trẻ sơ sinh, luôn luôn là 
một tội ác. Và cái chết của một con người, phương chi một người vô tội, 
nhất là các trẻ em, luôn là một sứ điệp khiến chúng ta phải suy nghĩ và hiểu 
ra nhiều điều.  

Lm PX Phan Long, ofm 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Nghĩ vụn bên cốc cà phê sáng  
Tứ Lang 

Bà Mỹ Sarah Childs ở Denham Springs 
thuộc tiểu bang Louisianna đã dùng các 
giây đèn Noel giăng thành hình một bàn 
tay khổng lồ với đầy đủ năm ngón, treo 
ngay trên nóc nhà bà. Điều đáng nói là 
ngón tay giữa của giây đèn chổng lên cao 
vòi vọi, như một tiếng tiếng chửi thề lồng 
lộng, hùng hổ gửi tới toàn thể láng giềng 
mà bà căm ghét, kể cả những người đáng 

kính, già cả và đám trẻ con ngây thơ trong sáng. 

Hàng xóm gọi cảnh sát. Cảnh sát tới xem và yêu cầu bà gỡ xuống. Bà tắt 
điện. Cảnh sát đi. Bà lại mở lên. Cảnh sát trở lại, yêu cầu gỡ hẳn xuống. Bà 
gỡ xuống và vác đơn đi kiện cảnh sát về tội xâm phạm quyền tự do phát biểu 
của bà.  
Toà sẽ xử vào ngày 7 tháng giêng năm tới, 2013 - nhưng trong khi chờ đợi, 
toà chấp thuận kiến nghị trì hoãn (dilatory motion) do luật sư của bà đệ 
trình, cho phép bà được chĩa ngón tay đèn từ nay cho tới sang năm, nghĩa là 
qua hai ngày lễ lớn, Giáng sinh và Năm Mới. 
Bản tin ngắn trên mạng không cho biết tôn giáo của bà Childs. Nếu bà là tín 
đồ của đạo khác, lợi dụng giây đèn mùa Giáng sinh để thanh toán hận thù cá 
nhân, hoặc hận thù tôn giáo, bà đã vượt qua ranh giới của quyền tự do phát 
biểu. 
Nếu là con chiên, thì bà chứng tỏ đã không học được bất cứ điều gì qua 
những lời Chúa dạy. Bà chỉ vinh danh cái ngón tay giữa và đã đặt nó ngay 
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trên nóc căn nhà bà đang ở, ngày ngày chui ra chui vào. 
Có lẽ người ta cũng sẽ không lấy làm lạ, một hôm xấu trời nào đó, nhìn thấy 
bà ta ra đường với cái mũ đan cùng một kiểu đèn, với ngón tay giữa cao 
thậm thượt, hùng dũng chĩa lên trời! 
Thế mới biết, sống ở thế giới tự do, con người có rất nhiều quyền và đôi khi 
lạm dụng quá đáng. Tự do phát biểu là một quyền cao quí. Ít nhất nó cao quí 
hơn ngón tay giữa! 

 

Phép Lạ Đêm Chúa Giáng Sinh 

 
Saigon vừa qua một cơn mưa rào ngắn ngủi, nhưng không khí vẫn còn oi ả, 
“Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu!” Thi sĩ Nguyên Sa đã từng than 
thở như thế. Những cơn mưa bất chợt chẳng làm tươi mát thành phố chút 
nào, chỉ gây thêm vất vả cho dân buôn thúng bán bưng và mấy người chạy 
xe hai bánh.  
- Chị Đoan ơi, Ông xã chị bị xe tông nằm ngoài đường kìa, ra mau mà coi. 
Chị Đoan hối hả dắt thằng nhỏ chạy ra ngoài đầu hẻm. Đám đông nghe tiếng 
người khóc vội dạt qua một bên, nhường chỗ cho chị len vào. Anh Đoan 
nằm bên vũng nước, bất động, đứa con gái đứng cạnh khóc mếu máo. Chị 
điếng hồn chẳng biết phải làm sao, vừa khóc vừa gọi anh: 
- Anh ơi tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ, tỉnh dậy đi anh, hu...hu.. hu... 
Anh vẫn thoi thóp thở, nhưng không cục cựa được. Có tiếng một bác xích 
lô: 
- Vực anh ấy dậy, tôi chở về nhà cho.  
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Hai người phụ với chị, khiêng anh lên xe. Có người phân bua: 
- Tôi thấy anh ấy chở con nhỏ bằng xe đạp, đến ngã tư chiếc xe hơi tông vô 
ảnh, tài xế ngừng lại một chút rồi chạy mất, chắc sợ bị bồi thường. 
Người khác xen vô: 
- Chắc mấy “Đại Gia” mới biết chạy xe hơi, chạy ẩu tông nhằm người ta. 
Chiếc xe đạp vẫn nằm đó, bánh xe trước cong hẳn qua một bên, người hàng 
xóm dắt về giúp Chị. 
“Có ai thấy số xe không?”, người khác hỏi. 
“Chạy nhanh quá, làm sao thấy được”. 
Mấy người phụ khiêng anh Đoan đặt trên chiếc chiếu trải giữa nhà. Ông Y 
Tá nhà ở gần đó chạy vào bắt mạch, banh mắt mở miệng nạn nhân coi một 
lúc rồi nói: 
- Không sao đâu, ngày mai sẽ tỉnh dậy bình thường, ảnh chỉ bị thương chút 
xíu ở đầu thôi. Đừng chở đi nhà thương, thế nào cũng bị phạt tội “NGU” vì 
miệng có hơi mùi rượu. 
Chị chẳng biết tội “NGU” là gì, nhưng cũng nghe lời ông Y Tá. Bây giờ ở 
thời “Giải Phóng” người ta đẻ ra nhiều thứ tội để đè đầu đè cổ dân đen, 
muốn ăn tiền hay bắt bỏ tù ai, cứ việc gán cho hắn một cái tội! Những thứ 
tội chưa từng có trong tiếng Việt trước đây. Buổi tối ba mẹ con, nằm dưới 
đất quây quần bên anh. 

Anh Đoan hiền lành, chơi Guitar điêu luyện và ca rất mùi!. Đó là năng khiếu 
Trời cho, Anh chỉ học hành nhạc lý sơ sài qua sách vở và bạn bè thôi. Có 
những bản nhạc anh chỉ nghe một vài lần, thế mà cũng mò ra nốt nhạc dễ 
dàng, ca đôi ba lượt là thành thạo ngay. Đôi khi rảnh rỗi lại đàn và ca nhè 
nhẹ những bản nhạc vàng ngày xưa cho chị nghe. Anh thương yêu vợ con và 
chăm chỉ làm ăn, lại hay giúp đỡ người lối xóm. Nói chung, ai cũng quý 
mến anh. Chị Đoan, mẹ mất sớm, cha đi tù cải tạo, học hành dở dang bậc 
trung hoc. Chị chẳng biết làm gì để sống và thăm nuôi cha. Đồ đạc trong nhà 
cứ bán dần, cho đến một ngày, chị gặp anh trong chợ. Anh cũng độc thân, 
trai mới lớn, hai người quyết định lấy nhau, dựa nhau mà sống. Anh Đoan, 
cha mẹ mất sớm, nhờ bà chị nuôi nấng từ nhỏ. Anh còn người anh ở bên Úc 
và người chị vẫn ở Saigon. Hai kẻ mồ côi đơn độc dễ dàng thông cảm và 
gần gũi nhau. Ngày đám cưới, bà chị làm một tiệc nhỏ tại nhà đãi bà con lối 
xóm, cũng gọi là tươm tất. Sống với nhau được hơn một năm, chị đẻ đứa 
con gái lớn. Cảnh nhà túng quẫn, chị phải ở nhà trông con nên không có tiền 
đi thăm nuôi cha. Anh bàn với chị bán căn nhà của cha để lại, mua căn nhà 
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nhỏ trong xóm lao động, còn dư tiền mua vài chỉ vàng phòng thân, còn lại 
lấy vốn làm ăn và đi thăm nuôi cha. Từ đó gia đình anh Đoan dọn vế xóm 
lao động trong con đường hẻm chật hẹp lầy lội này. Dân trong xóm làm đủ 
thứ nghề, buôn thúng bán bưng, chạy xích lô, ba gác, khuân vác, thợ nề, thợ 
mộc, v…v …không thiếu thứ gì! Lại có cả những người trở về từ vùng kinh 
tế mới, che đỡ vài miếng vải ny-lông làm chỗ chui ra chui vào. Về đây 
chẳng bao lâu anh chị có thêm thằng con thứ hai. Sáng sớm, anh đạp xe chở 
theo đứa con gái, đi mua đồ, đồng thời mua một ít trái cây cho chị mang ra 
sạp gỗ đầu hẻm bán cùng với nồi xôi bắp. Nếu có ai mướn làm thêm việc gì 
anh đều nhận ngay. Kể ra cũng đủ sống, thỉnh thoảng lại gom góp mua chút 
quà đi thăm cha già. Ngày qua ngày, ai dè xảy ra vụ đụng xe bất nhơn này. 

Sáng hôm sau, anh vẫn mê man bất tỉnh, bà con lối xóm hối Chị chở anh vô 
nhà thương. Cả ngày hôm đó, chị ngồi ngoài hành lang chờ đợi. Mấy người 
thăm nuôi bịnh dặn chị phải chuẩn bị tiền và đợi, người ta sẽ gọi lãnh xác 
hay đóng tiền. Nếu may ra anh không chết, thì phải có tiền đóng lệ phí nhà 
thương và “chi” cho Bác Sĩ, Y Tá, và Y công dọn dẹp. Nếu không chỉ có 
nằm đó chờ chết dần thôi. Tiền phải cất cho kỹ kẻo tối ngủ chúng lắt mất 
hết. Chị vội về nhà gom hơn chỉ vàng, mang ra chợ bán. Buổi tối, ba mẹ con 
nằm ngủ ngay hàng hiên bệnh viện chung với mấy người thăm nuôi khác.  

Y Tá gọi chị Đoan đóng tiền để Anh được chữa trị. Anh hôn mê hơn một 
tháng mới tỉnh dậy, chân trái và tay trái vẫn bị tê liệt. Người ta hỏi tên tuổi 
anh là gì, anh ú ớ chẳng biết trả lời ra sao, hỏi địa chỉ nhà ở đâu anh cũng 
không biết, lại chỉ vào chị hỏi có biết ai đây không, anh cũng chẳng biết chị 
là ai. Chị bèn chỉ vào chiếc nhẫn cưới đang đeo trên tay anh nói:” Anh là 
ông xã của em, nhớ không?” Anh chẳng biết “Ông Xã” nghĩa là gì, chỉ nhìn 
chị ngơ ngác. Mọi người đều kết luận anh mất trí nhớ hoàn toàn. Mỗi lần di 
chuyển phải khiêng anh lên xe lăn, nằm thêm vài tuần nữa, người ta chuyển 
anh lên lầu ba bệnh viện Chợ Rãy, nơi dành riêng cho bệnh nhân tâm thần. 
Cuối cùng Bác Sĩ cho chị biết họ cũng không làm gì thêm được, khuyên chị 
nên chuyển Anh qua bệnh viện quân đội, Bác Sĩ sẽ làm thủ tục giới thiệu.  

Từ khi qua bênh viện Quân Đội, mỗi ngày anh được châm cứu chung quanh 
mắt phải. Anh vẫn tỉnh nhưng không tự làm vệ sinh cho mình được, chị phải 
giúp đỡ Anh, như thay quần áo hoặc khiêng anh lên xe di chuyển đến phòng 
“Vật Lý Trị Liệu”. Ở đây anh nằm chung với những người bệnh tâm thần, 
chị vẫn luôn túc trực cả đêm lẫn ngày để hầu hạ anh bởi vì anh không tự 
kiểm soát được vấn đề vệ sinh cá nhân như đi tiêu đi tiểu. Anh luôn đi 
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ngay trên giường như một đứa trẻ sơ sinh. Thỉnh thoảng lại đập đầu vào 
thành giường binh binh. Chị sợ anh không chết vì bệnh gì khác hơn là bị bể 
đầu. Đôi khi thấy bịnh nhân khác la khóc anh cũng la khóc theo. Chị cố nén 
tiếng khóc và sự sợ hãi để được gần bên anh. Phải có một tình thương bao la 
vô bờ bến mới có thể chịu đựng được bao nhiêu nhọc nhăn, khổ cực trong 
lúc chăm sóc cho anh. Chăm sóc một đứa con nít còn dễ hơn chăm sóc cho 
anh rất nhiều. 

Một đêm, không biết anh xoay xở ra sao mà té xuống đất, bỗng nhiên như 
một phép lạ, chân tay Anh cử động được như thường, từ đó anh có thể tự lo 
được vấn đề vệ sinh cá nhân, nhưng đầu óc anh vẫn là của đứa bé 2, 3 tuổi. 
Anh nghịch ngợm và vô tư như một thằng ranh con. Đôi khi anh cởi hết 
quần áo và chạy lông nhông khắp cả phòng bệnh nhân. Lúc nửa đêm chợt 
phá lên cười vang cả phòng. Có đêm anh đứng trên giường vạch chim tè vào 
mình chị đang ngủ dưới đất rồi cười vang rất nghich ngợm. Anh “quậy” quá 
nhà thương đành phải cho anh xuất viện.  

Ra khỏi bệnh viện, anh nhìn cái gì cũng thấy lạ, như chưa từng thấy bao giờ 
trên cõi đời này. Về tới nhà bà con hàng xóm lại thăm, anh ngơ ngác chẳng 
biết ai là ai, anh không nhận ra cả hai đứa con của mình. Thấy đông người, 
anh sợ quá khóc tu tu như một đứa trẻ con, mọi người đều cười, nhìn chị ái 
ngại. Ba mẹ con luôn thay phiên nhau để canh chừng anh, không cho ra khỏi 
nhà. Thấy anh ngu ngơ, thằng con trai vỗ tay vui mừng:” Từ nay Ba không 
đánh đòn và bắt con đi học nữa, vui quá!”. Anh nhìn chị như một đứa trẻ 
con nhìn mẹ, chẳng có cảm giác gì về tình nghĩa yêu thương vợ chồng. 
Chị luôn luôn săn sóc và vỗ về anh, khiến anh an tâm và thoải mái hơn trong 
căn nhà xa lạ của gia đình, nơi mà vợ chồng anh đã từng sống những ngày 
vất vả nhưng đầm ấm bên nhau với hai đứa con thơ dại mà anh luôn yêu 
thương nồng nàn. 

Mỗi sáng chị thức sớm gánh một bên nồi xôi bắp, bên kia mớ trái cây gọt 
sẵn đi cùng khắp phố phường để bán cho đám dân lao động. Đầu óc anh 
hình như cũng khá hơn một chút theo tuổi đời, nhưng cũng vẫn là trí khôn 
của một đứa trẻ khù khờ. Đồ đạc trong nhà lại được bán dần đi để phụ vào 
tiền ăn. Anh còn một cây đàn guitar, lúc chưa bị bịnh, vẫn hay đờn cho chị 
nghe, nhờ cây đàn ấy mà anh “cua” được chị! Chị do dự mãi rồi quyết định 
giữ lại, không bán, đó là một “bảo vật” không thể mất được, biết đâu một 
ngày nào đó hết bịnh anh sẽ lại đàn cho chị nghe những bản nhạc ngày xưa 
mà chị từng say mê, Chị nhủ thầm như thế. Thỉnh thoảng chị lại che mặt 
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khóc thầm, không dám cho ai thấy, kể cả anh và hai đứa con của chị. Từ nay 
chị phải bôn ba một mình, bước thấp bước cao trên con đường đời gập 
ghềnh, cái điểm tựa vững chắc của chị đã không còn nữa.  

Một hôm chị vừa về đến nhà anh chay ra khoe:  
- Hôm nay tôi khôn lắm rồi nghe bà! 
- Khôn làm sao anh kể em nghe coi. 
- Tôi bán hết mấy cái dưới rồi. 
Chị ngạc nhiên không hiểu bán mấy cái dưới nghĩa là làm sao? Anh dẫn chị 
vào bếp, chỉ vào sóng chén, thì ra Anh đã bán hết mấy cái nồi nấu ăn chỉ còn 
vung thôi. Chị bảo anh ra đứng ngoài đầu hẻm, bán cho người nào thì đòi 
lại. Anh ra đứng một lúc rồi trở về nhà bảo Chị: 
- Tôi dòm mãi mà chẳng biết ai cả, người nào cũng giống nhau. 
- Thế người đó ra sao? 
- Thì người nào cũng để trên vai. 
Ý Anh muốn nói mấy người đi mua ve chai đều có quang gánh trên vai hết. 
Chị nhìn nét mặt anh “ngây thơ vô tội” nên không đành lòng, nên phải đi 
qua hàng xóm mượn nồi nấu ăn. Ngồi nấu cơm mà trong lòng ngổn ngang 
trăm mối, chẳng biết than thở cùng ai, nước mắt lại trào ra. Đứa con gái nhỏ 
chạy vào bếp phụ chị, thấy mẹ khóc nên hỏi làm sao chị khóc vậy. Chị nói 
dối nó là khói trong bếp làm cay mắt vậy thôi. Buổi tối, chị đi ngang hai đứa 
nhỏ đang rù rì ngoài hè, nghe con bé lớn nói:”Tao thấy mẹ khóc nè”, thằng 
nhỏ bèn hỏi lại:”Thế chị có dỗ mẹ không?”. Chị nghe chúng nói với nhau 
như vậy cũng bật cười và quên hết muộn phiền. Hai đứa con là nguồn an ủi 
duy nhất, là động lực tiếp sức cho Chị buôn ba trên đường đời. 

Ông Hai, ba của chị, trở về từ trại tù cải tạo. Ông được đi Mỹ theo diện HO. 
Chị đã có gia đình nên phải chờ đợi đi sau. Thỉnh thoảng ông gởi quà hay 
tiền về nên đời sống gia đình đỡ vất vả rất nhiều. Đứa con gái chị học hành 
cũng khá, giúp mẹ trông coi dọn dẹp nhà cửa ngoài giờ học. Đứa con trai 
học hành có chậm trễ chút đỉnh nhưng cũng không đến nỗi gì. 
Nhân dịp Ông Hai mới gởi tiền về, chị đi mua ngay cái nồi cơm điện. Mấy 
mẹ con lần mò học nấu cơm, được vài lần cả nhà đều thành thạo, anh cũng 
dòm theo có vẻ thích chí lắm. Một bữa Chị đi bán hàng về, thấy anh đứng 
trước nhà, mặt mày hớt hải nói với chị: 
- Hôm nay có ai trù ẻo tôi hay sao ấy! Có cái mùi gì kỳ lạ lắm cơ! 
Chị vội vào nhà thấy nồi cơm điện bốc khói cháy đen thui đầy nhà. Anh đã 
nấu cơm mà quên đổ nước, lại biết lấy cây đũa nhét vào cái nút điện để cho 
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nó không bật lên được. Chị giận quá mới la anh: 
- Anh nấu cơm cái kiểu gì vậy? 
- Cũng nấu bình thường thôi. 
- Anh phá quá, hư cái nồi nấu cơm rồi, hôm nay không cho anh ăn cơm nữa. 
Anh trả lời rất vô tư: 
- Nhịn cũng được, chỉ sợ đói bụng thôi. 
Nghe Anh nói vậy chị không nín cười được, đành phải tha lỗi cho anh. 

Một hôm có người bạn cũ ghé thăm, anh bạn nói với chị: 
- Hôm nay ảnh làm tôi quê quá chị ơi. 
Chị tò mò hỏi: 
- Ảnh làm gì mà anh quê?  
- Tôi đang đi xe ôm ngang qua đây thì anh ngoắc lại, tưởng có chuyện gì 
khẩn cấp, ai dè ảnh nói sao lâu quá hổng cho ảnh thuốc hút. Tôi phải dẫn 
ảnh lại hàng thuốc lá lẻ, móc trong bóp không đủ tiền. Ảnh biết ý 
nói:”Không cần con mèo đâu, anh cho tôi con ngựa cũng được.”. Trời ơi, 
ảnh cũng biết giá cả lắm nghe, thuốc lá con ngựa rẻ hơn thuốc con mèo 
nhiều. Cho mấy điếu thuốc con ngựa, Ảnh cám ơn tôi rồi hẹn mai mốt gặp 
lại. 
Chị Đoan nghe mắc cỡ muốn chết, nhưng không dám la anh, tội nghiệp! 
Một lần khác có người bà con lại thăm, mời anh hút thuốc rồi lịch sự để bao 
thuốc lá trên bàn, lúc ra về ông cất bao thuốc vào túi. Anh vội nói: 
- Người ta để cho tôi luôn mà sao ông lại mang về. 
Chị Đoan phải xin lỗi người bà con đó, xin ông đừng để ý vì anh không bình 
thường, nhưng ông khách cũng ngượng ngùng để lại bao thuốc cho anh. 

Buổi chiều đi bán hàng về, ngang qua quầy bán thuốc lá lẻ gần nhà, bà bán 
thuốc kêu chị lại: 
- Ai bảo cái thằng Đoan dại, nó khôn lắm đấy, mày biết không, nó lại đây 
mua thuốc lá lẻ, tao nói đưa cho tao 2000 tao bán cho 3 điếu. Nó đưa tao 
1000, tao đưa nó 1 điếu. Ngày hôm sau nó lại đưa cho tao 1000 nữa, nhất 
định đòi cho được 2 điếu. Tao nói 1000 chỉ có một điếu thôi. Nó cãi, hôm 
trước nó đã đưa cho tao 1000 rồi mà. Tao cũng chịu thua nó luôn. 

Phía sau nhà, chị Đoan có trồng một vườn rau nhỏ, dặn anh mỗi ngày nhớ 
tưới rau. Mấy ngày chẳng thấy anh tưới, chị hỏi “Sao Anh không tưới?” 
Anh trả lời: 
- Tưới ngày chẵn thôi, ngày lẻ không tưới. 
- Thế hôm nay ngày gì? - Không biết. 
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Chị chỉ cười trừ, nhớ khi xưa lúc anh chưa bị bịnh, anh vẫn giành làm hết 
công việc nặng nhọc cho chị. Chị thương yêu anh như những ngày mới gặp 
nhau, khi chị còn bơ vơ không nơi nương tựa. Chị nhủ thầm hãy sống với 
anh cho “hết lòng” Trời Phật sẽ “độ” gia đình Chị.  

Chị Đoan có người cháu bà con từ quê lên trọ học, chị vẫn nấu cơm cho 
cháu ăn chung. Hôm thi mãn khóa cháu về trễ nên cả nhà ăn cơm trước, Anh 
buột miệng hỏi: 
- Bà này thần kinh hả, sao không chờ “chồng” về ăn. 
Chị ngỡ ngàng tưởng anh chọc quê chị, nhưng nhìn vẻ mặt anh thấy rất tự 
nhiên, bèn hỏi lại: 
- Ai là “chồng” em? 
- Thằng Dũng ấy. 
- Thế anh là gì của em? 
Anh Vừa chỉ tay vào chiếc nhẫn trả lời rất ngây ngô: 
- Tui là ông xã, này ông xã có nhẫn cưới đàng hoàng nè. 
Rồi cứ thế anh đi nói tùm lum với hàng xóm, đến tai bà chị dâu. Bà chị đến 
chơi tò mò hỏi: 
- Tôi nghe người ta nói … 
Chị Đoan biết ngay bà chị muốn nói gì: 
- Chị nghe người ta nói em có chồng khác phải không? tại miệng ảnh nói 
bậy bạ đó mà, ảnh kêu thằng cháu ở dưới quê lên trọ học là chồng của em, 
vừa tức vừa buồn cười. Không tin chị cứ hỏi ảnh mà xem. 
- Chị thấy cũng không công bằng cho thím, tuổi còn trẻ mà phải gách vác 
người bệnh tật như chú ấy. Hay là để chị mang chú ấy về nhà chăm xóc. 
Thím cứ tự nhiên … 
Chị Đoan rớm nước mắt, nắm tay bà chị: 
- Chị thông cảm cho em như vậy, em rất cám ơn. Nhưng mà vợ chồng lấy 
nhau, lúc vui vẻ cũng như lúc hoạn nạn phải nương tựa lẫn nhau, huống hồ 
em thương ảnh không hết mà, ảnh đâu có làm lỗi gì với em. Lúc ảnh còn 
khỏe mạnh, ảnh vẫn luôn luôn săn sóc, chiều chuộng em, chúng em nghèo 
thật nhưng sống với nhau đầy hạnh phúc. Đôi khi em cũng buồn một chút 
rồi thôi, nhìn mặt ảnh ngây thơ vô tội như một đứa con nít, miệng thì nói 
nhưng trong đầu chẳng có suy nghĩ gì cả. 
Bà chị an ủi:  
- Anh chị thương thím, muốn chia sẻ bớt nhọc nhằn cho thím vậy thôi, chứ 
không có ý gì khác. 
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- Em cám ơn anh chị, nhưng em nguyện sẽ lo cho ảnh suốt đời, mấy đứa nhỏ 
nhà em cũng thương ảnh lắm, ngoài giờ học chúng giúp em chăm sóc ảnh. 

Nhờ tiền của Ông Hai gởi về, chị đỡ vất vả nhiều lắm. Đời chị đã mang số 
con cò lặn lội bờ ao nên chẳng có gì than van, mong cho hai đứa con chóng 
lớn, ngoan ngoãn nên người hữu dụng, là chị hạnh phúc lắm rồi. 

Tới ngày cả gia đình chị được gọi làm thủ tục đi Mỹ. Bà chị dâu sợ chị Đoan 
mang anh qua Mỹ rồi bỏ bê nên đề nghị để anh lại Việt Nam, nhưng chị 
không chịu. 
Anh nhất định mang theo cây đàn guitar đi Mỹ, lúc nào cũng ôm khư khư 
trong lòng chỉ sợ ai lấy mất. Chị Đoan qua Mỹ ở chung nhà với ông Hai, nơi 
ngoại ô thành phố Lincoln thuộc tiểu bang Nebraska. Ông Hai làm việc 
trong ban bảo trì của một trường tiểu học gần nhà, chị Đoan được người 
đồng hương dẫn vào làm hãng sản xuất thịt hộp, hai đứa con tiếp tục đi học. 
Đời sống kể ra cũng tạm yên ổn. Có người chỉ cách chữa được bịnh cho anh, 
dùng phương pháp “Phản Xạ Thần Kinh”, nghĩa là kích thích những sợi dây 
thần kinh trên đầu và cổ, bằng phương pháp xoa bóp. Anh có vẻ khá dần ra, 
những chuyện xưa đôi khi cũng nhớ lõm bõm, thỉnh thoảng lại khẩy đàn 
guitar “từng tưng” một mình và ca nghêu ngao vu vơ! Ít lâu sau, Ông Hai 
quyết định tiến thêm bước nữa, lập gia đình mới, nhân cơ hội đó anh chị 
Đoan xin dọn ra ở riêng trong một khu chung cư cũng gần đó. 

Anh ở nhà một mình cả ngày chỉ coi TV và nghe nhạc cho hết giờ. Đầu anh 
giống như một tờ giấy trắng, những hoạt cảnh trên TV bây giờ đã vẽ đầy 
trên trang giấy đó. Anh có thể nghe và hiểu được tiếng Anh. Đôi khi anh có 
thể nói được cả những lời đối thoại của mấy phim cũ chiếu đi chiếu lại trên 
TV hay những quảng cáo chạy hàng ngày. Đặc biệt anh rất mê những phim 
hoạt họa cho con nít. Anh giống như những cao thủ võ lâm trong mấy truyện 
chưởng, sau khi bị đánh trọng thương rơi xuống vực thẳm, mất hết võ công 
may gặp được Cao Nhân chỉ điềm trở thành thiên hạ vô địch! Đó là các nhân 
vật tưởng tượng của Kim Dung. Anh Đoan là nhân vật có thật bằng xương 
bằng thịt ở ngoài đời và chiếc TV đúng là vị thầy chỉ dạy cho anh. 

Một hôm đi làm về, chị ngạc nhiên thấy anh đang đứng nói chuyện với ông 
bà già Mỹ hàng sóm rất hăng say vui vẻ. Chị không ngờ anh lại nói được 
tiếng Anh lưu loát tự nhiên như vậy. Chị hỏi có phải ông già hàng xóm dạy 
cho anh phải không, anh trả lời là học trên TV thôi, nhưng ngày nào cũng 
qua chơi với ông bà già để tập nói tiếng Anh. Ông già giới thiệu anh đi học 
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Anh văn buổi tối ở nhà thờ Lutheran. Lớp học miễn phí cho những người di 
dân như Mễ, Phi Châu, Đông Âu, VN … Anh học rất mau lẹ, như những 
đứa trẻ con VN lớn lên ở bên Mỹ. Thày giáo là một bà già Mỹ hồi hưu, bà 
từng là giáo sư âm nhạc của trường Đại Học University of Nebraska Omaha. 
Bà cũng là trưởng ca đoàn của nhà thờ Lutheran. Bà Batch, vị thày dạy Anh 
Văn cho anh, giáng người to lớn mập mạp nhưng có giọng ca cao vút và rất 
mạnh mẽ. Thấy Anh Đoan khỏe mạnh và chăm chỉ thực thà nên Bà giới 
thiệu cho Anh làm việc trong ban bảo trì của nhà thờ. Công việc cũng chẳng 
khó khăn gì, chỉ là cắt cỏ chung quanh nhà thờ, quét dọn và sửa chữa lặt vặt. 
Đôi khi giúp các hội đoàn trang trí trong những ngày lễ lớn. 

Chồng Bà Batch là cựu Đại Úy phi công đã mất tích trên chiến trường VN 
ngày xưa. Chiếc máy bay chiến đấu F4C, do ông lái, rơi giữa rừng già cao 
nguyên, người ta không tìm được xác phi công, cho nên chỉ ghi là mất tích. 
Thực sự ai cũng biết là ông đã chết rồi. Ông là một trong số hơn 1300 quân 
nhân có tên trên bức tường đá đen ở Washington D.C. còn ghi là MIA/POW. 
Bà vẫn mòn mỏi chờ trông có một ngày nào đó ông sẽ trở về với bà, nhưng 
phép lạ chẳng hề xảy ra. Bà luôn cảm thấy có sợi dây vô hình ràng buộc tâm 
hồn bà với xứ sở VN xa xôi đó. Từ ngày ông mất, bà Batch vẫn ở vậy dù lúc 
đó bà còn rất trẻ lại chẳng có con cái gì. Mặc cho ai phản bác cuộc chiến VN 
là “Vietnam Syndrome” hay những cựu chiến binh VN là “Baby Killer”, Bà 
vẫn nghĩ ông Bob chồng bà đã chiến đấu cho một lý tưởng cao cả, một 
NOBLE CAUSE giúp miền nam VN chống lại làn sóng đỏ CS đang lan tràn 
qua vùng Đông Nam Á. Ông đã không làm tròn được ý nguyện, nên trong 
sâu thẳm trái tim Bà vẫn muốn làm một cái gì đó để đền bù lại cho ông. Có 
lẽ trên nước Trời cao thẳm kia, ông vẫn mỉm cười dang tay đợi Bà. Nhiều 
đêm nằm trằn trọc trên chiếc giường rộng thênh thang, nỗi cô đơn từ đâu kéo 
về đầy ắp trong tim, Bà lại nhớ ông vô vàn, vội tìm ly rượu mạnh giải sầu. 
Ai đó từng nói “Người say không biết buồn”, đối với bà ly rượu nồng chẳng 
ngăn được giòng nước mắt lăn hoài trên gối. Nỗi đau đớn buồn phiền trong 
trái tim đã hành hạ thể xác bà không it, có lúc bà đã phải dùng thuốc ngủ 
mỗi đêm, nhưng vẫn không sao quên được nỗi nhớ nhung khi màn đêm kéo 
xuống. Bà phải tìm những việc thiện nguyện để bù lấp những khoảng trống 
khủng khiếp của cuộc đời. Làm việc để quên đời và quên mình!. Tiền bạc 
vật chất không thiếu thốn, nhưng cái bà không có và hằng ao ước là một gia 
đình ấm cúng cho riêng bà. Đã nhiều lần bà làm thủ tục xin con nuôi nhưng 
không thành công. Chiến tranh thật tàn nhẫn, những thiệt hại không chỉ là 
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những người lính đã bỏ xác trên chiến trường mà còn là những người vợ 
mang nỗi quạnh hưu, đau đớn trong tim suốt đời! Ôi biết bao nhiêu thảm 
kịch đã sảy ra cho những quả phụ trong thời chinh chiến!  

Bà Batch rất quý mến và thương yêu anh Đoan như con ruột của Bà. Gặp gia 
đình anh, bà như người chết đuối vớ được cái phao, hay đúng ra bà đã tìm 
được một lý do để sống nốt cuộc đời còn lại cho có ý nghĩa và luôn luôn bận 
bịu với những toan tính tương lai cho gia đình anh. Bà đã tìm lại được 
những nụ cười từ nơi sắp nhỏ, tìm được giấc ngủ ngon với đầy mộng đẹp, 
không phải cho bà mà cho gia đình anh Đoan. Những ngày rảnh rỗi bà dạy 
thêm cho anh tập ca và chơi đàn piano. Hàng ngày bà vẫn đón đưa anh đi 
làm hoặc tham gia công tác thiện nguyện trong nhà thờ. Bà vận động nhà 
thờ mua tặng anh một chiếc xe cũ, rồi dạy anh lái xe cho đến khi thi đậu 
bằng lái.  

Từ ngày anh đi làm có chút tiền lương mang về, gia đình càng thêm đầm ấm 
và thoải mái. Bà Batch tuần nào cũng lại thăm gia đình, đôi khi mang tặng 
quần áo hay những đồ đạc quyên góp được từ nhà thờ, hay dúi vào tay hai 
đứa nhỏ một chút tiền tiêu vặt. Bà chỉ chờ những dịp lễ lạc để có cớ mua quà 
tặng cho gia đình anh. Mỗi khi mấy đứa nhỏ bịnh tật, bà lại chở đi khám Bác 
Sĩ hay nhà thương. Bà đại diện anh liên lạc với thày cô trong trường mỗi khi 
hai đứa bé có vấn đề với trường học. Bà tự nhận là Bà nội của chúng. Cuối 
tuần bà chở cả gia đình anh về nhà chơi bày biện ăn uống theo lối Mỹ, còn 
chị Đoan cũng nấu đồ ăn VN đãi bà. Bà mê nhất món chả giò và nem cuốn, 
còn phở bao giờ cũng húp hết nước vẫn chưa đã thèm!. Chưa đến ngày cuối 
tuần bà đã lo hỏi thăm rối rít mấy đứa nhỏ muốn ăn gì để bà nấu sẵn. Đôi 
khi dẫn hai đứa nhỏ đi picnic, sở thú, hoặc coi các trận đấu thể thao, mục 
đích cho anh chị có thời giờ thong thả. Thấy hai đứa nhỏ học hành giỏi 
giang, Bà đã âm thầm lập riêng “quỹ đại học” để chúng có đủ tiền học hết 4 
năm Đại Học. 

Vào lúc kinh tế khó khăn, hãng đóng thịt hộp làm ăn ế ẩm, chị Đoan bị cho 
nghỉ việc. Với đồng lương it ỏi của anh, gia đình cũng khó trang trải đủ hết 
chi phí. Đang lúc khốn khó không biết soay sở ra sao thi bà Batch thuyết 
phục vợ chồng anh Đoan dọn về ở chung với bà, cả hai cùng có lợi, anh chị 
Đoan đỡ được tiền nhà, còn Bà đỡ được tiền mua thuốc ngủ! Bởi vì cả nhà 
mỗi tối đều ăn cơm chung quây quần bên nhau rất ấm cúng. Hai đứa nhỏ 
luôn quấn quit bên bà, chúng chưa từng có Bà nội, Bà ngoại nào trong đời 
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cho đến hôm nay. Bà đã cai hẳn được hai bịnh “ghiền”, ghiền rượu và ghiền 
thuốc ngủ! 

Tuy thương yêu và tận tình giúp đỡ gia đình anh nhưng bà chưa hề mời gia 
đình đi dự lễ nhà thờ bao giờ cho đến một hôm, đó là vào dịp lễ Chúa Giáng 
Sinh. Mấy tuần trước ngày lễ, bà xin cho anh được tạm nghỉ làm để chuyên 
chú vào việc tập hát và đánh đàn với ban nhạc nhà thờ. Anh được đề cử làm 
lead singer cho ca đoàn trong buổi lễ nửa đêm Giáng Sinh. 
Sau những chuẩn bị vất vả, chuyên cần, Ngày lễ Chúa Giáng Sinh cũng tới. 
Bà Batch dẫn cả gia đình anh lên ngồi hàng ghế đặc biệt gần ca đoàn, rồi 
giới thiệu trước cộng đoàn: 
“Hôm nay chúng ta hân hoan cử hành lễ Chúa Giáng Sinh và đặc biệt đón 
nhận một gia đình tị nạn từ Việt Nam. Don là con đỡ đầu của tôi và ca đoàn 
sẽ hợp ca với chúng ta trong thánh lễ đêm nay. Don cũng sẽ cống hiến quý 
vi một bản thánh ca VN. Xin Chúa nhân từ chúc lành cho gia đình Don và 
toàn thể quý vi.” 
Tiếng vỗ tay ran cả nhà thờ.  

Ca đoàn trình diễn đủ loại nhạc Giáng Sinh từ những bản classic như “Do 
you hear what I hear, Here comes Santa Claus, Jingle Bells, Let It Snow, O 
Holy Night, Silent Night…” đến những bản nhạc Pop tân thời như “Have 
yourself a Merry Little Christmas, Joy To The World, Hey Santa …”. Anh 
Đoan luôn chứng tỏ là một lead vocalist có giọng ca mạnh mẽ và truyền 
cảm. Cuối cùng trước khi tan lễ anh xin được hát bài thanh ca Viet Nam 
truyền thống “Đêm Đông Lạnh Lẽo Chúa Sinh Ra Đời”. 
Cả nhà thờ nhộn nhịp và hân hoan vô cùng, buổi lễ rất sinh động chưa từng 
có. Mọi người đều đứng dậy vỗ tay tán thưởng rất lâu. Lễ xong, rất nhiều 
người lại bắt tay và chúc mừng gia đình anh Đoan đã đến với cộng đoàn và 
với Chúa nhân từ.  
Anh Đoan ôm hôn bà Batch và thì thầm bên tai bà “Từ nay mãi mãi con là 
con của Mẹ.” 
Bà Batch đôi mắt đỏ hoe nói:”Cám ơn Thiên Chúa đã cho Mẹ một đứa con 
ngoan và một gia đình hạnh phúc.” 

Hôm nay, người mừng nhất có lẽ là Bà Batch và chị Đoan. Bà đã tìm thấy 
niềm vui sau những tháng ngày dài cô đơn và trông chờ người chồng không 
bao giờ trở về từ chiến trường. Bà đã có một gia đình yêu thương và đầm ấm 
cho riêng Bà. Từ nay những ngày lễ Thanksgiving và Christmas bà cũng có 
những đứa con, đứa cháu quây quần bên bàn ăn như tất cả các gia đình 
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khác. Bà cũng sẽ được đoàn tụ cùng con cháu bên cây Giáng Sinh để mở 
quà, và nhất là được nhìn thấy những ánh mắt vui mừng trìu mến, được đón 
nhận những nụ hôn nồng ấm đầy tình thương yêu. Những lúc trái gió trở trời 
Bà cũng có con cháu túc trực bên cạnh ân cần hỏi han săn sóc. Bà cũng sẽ có 
những ngày “ birth Day” hân hoan mà Bà đã quên mất từ lâu. 

Còn chị Đoan, thật sự phép lạ đã sảy ra đêm Chúa Giáng Sinh. Chị đã tìm lại 
được người chồng mất tích đã lâu. Người chồng đi khỏi đời chị từ hôm anh 
Đoan bị tai nạn xe hơi ở Saigon, nay đã trở về với chị với gia đình thương 
yêu đầm ấm. Mùa đông năm nay thật là ấm cúng, mặc dầu tuyết giăng ngập 
trời đêm NOEL. Những hàng cây bên đường phủ đầy tuyết trắng xóa, trong 
không gian yên lặng bỗng nghe tiếng ca thanh thót: 

“God I know you’re listening 
And you can hear 
The need of every broken heart 
And all their tears 
I don’t have a lot to offer 
Just this one simple prayer 
That this Christmas everyone would know  
Somebody cares…” 
(Trích đoạn trong bài ca “Joy To The World)   
Chị Đoan lẩm nhẩm: “Yes, somebody cares!” 
Minh-Đạo & Nguyễn Thạch-Hãn 
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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 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  

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 951-473-0325  

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: 951-973-1566

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

Grand Opening 
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 

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 

 
 


