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 CN III MV A  

TIN MỪNG 

Mt 11, 2-11 
Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các 
việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ 
đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Ðấng 
phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi 
Ðấng nào khác?" Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy 
về thuật lại cho Gioan những gì các ông 
nghe và thấy: người mù được thấy, người 
què đi được, người phong hủi được khỏi, 
người điếc được nghe, người chết sống lại, 
và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo 
khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì 
Ta". Khi những người được sai đến đã đi 
rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về 
Gioan rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang 
địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy 
các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả 
lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt 
thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi 
đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các 
ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời 
chép về ông rằng: "Này Ta sai sứ thần Ta đi 
trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con". 
Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái 
người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một 
ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng 
người nhỏ nhất trong nước trời còn cao 
trọng hơn ông".
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
 

GIỌNG NÓI CHÚA GIÊSU 
William Barclay 

Sứ vụ Gioan Tẩy Giả kết thúc trong nỗi đớn đau khốc liệt. Gioan chẳng có 
thói quen gia giảm chân lý cho vừa ý người khác, cũng không thể nào thấy 
điều gian ác mà không quở trách. Gioan đã nói rất mạnh dạn thẳng thắn đến 
luỵ cả bản thân. 

Trong chuyến du lịch từ Galilê đến Rôma thăm em trai, vua Hêrôđê Antipa 
đã quyến rũ vợ của em mình. Khi trở về xứ, ông bỏ vợ chính thức để cưới 
em dâu mà ông đã dụ dỗ. Gioan công khai và nghiêm khắc quở trách 
Hêrôđê. Dám chỉ trích một vị vua phương Đông thì không bao giờ được yên 
thân. Hêrôđê đã trả thù: Gioan bị quăng vào ngục Machaerus, trong vùng núi 
gần Biển Chết. 

Đối với người bình thường số phận đó là rất khủng khiếp; riêng đối với 
Gioan thì càng kinh khủng bội phần. Ông là đứa con của hoang địa, cả đời 
sống ngoài trời bao la, với gió thoảng mây ngàn, thế mà bây giờ phải chôn 
chân trong bốn bức tường chật hẹp dưới mặt đất. Với Gioan, một người có 
lẽ chưa hề sống tù túng dưới một mái nhà nào, điều này quả là một nỗi thống 
khổ không lường được. 

Trong lâu đài Carlisle có một phòng giam nhỏ. Ngày xưa có lần người ta 
tống giam một sĩ quan biên phòng vào đó trong mấy năm liền. Phòng giam 
đó có một cửa sổ nhỏ trên cao, người đứng dưới đất không thể nhìn ra ngoài 
được. Sau này người ta thấy trên vách đá bên mép cửa sổ có hai dấu lõm 
vào. Đó là dấu tay của người sĩ quan biên phòng ngày ngày đu mình lên đó 
để được nhìn ra giải thung lũng xanh rờn, nơi ông ta không bao giờ còn hy 
vọng trở lại nữa. 

Chắc Gioan cũng mang một tâm trạng như thế cho nên không có gì đáng 
ngạc nhiên hoặc đáng chỉ trích khi ta thấy những thắc mắc bắt đầu thành 
hình trong trí ông. Ông đã tin Chúa Giêsu là Đấng phải đến, là Đấng Mêsia 
mà dân Do Thái nóng lòng mong đợi (Mc 11,9; Lc 13,35; Dt 10,37; Tv 
118,26). Một người sắp chết thì không thể nào để cho lòng mình vương vấn 
chút ngờ vực nào. Ông cần phải biết thật chắc nên ông sai môn đệ đến hỏi 
Chúa Giêsu “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng? Hay chúng tôi còn phải 
đợi Đấng khác?”. 
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Ông đã thấy Chúa lúc Ngài chịu phép rửa, bây giờ ở trong tù ông càng nghĩ 
nhiều hơn về Ngài. Càng suy nghĩ, ông càng tin chắc Ngài là Đấng phải đến. 
Và bây giờ ông đặt tất cả hy vọng của mình vào câu hỏi trắc nghiệm này. Có 
thể đây không phải là câu hỏi của một người thất vọng và thiếu kiên nhẫn 
mà là câu hỏi của một người mà ánh mắt đang sáng ngời hy vọng, một 
người hỏi chỉ cốt để xác minh hy vọng của mình. 

Chúa Giêsu trả lời câu hỏi đó với giọng đầy tin tưởng: “Hãy về đừng thuật 
lại cho Gioan những điều Ta nói, nhưng hãy thuật lại những điều Ta làm. 
Đừng thuật lạ cho Gioan những gì Ta cao rao, nhưng hãy thuật lại cho Gioan 
những điều xảy ra”. Chúa Giêsu bảo người ta hãy dùng những trắc nghiệm 
gay go nhất để thử Ngài, trắc nghiệm về hành động và kết quả. Chúa Giêsu 
là người duy nhất có thể thách thức người ta phê phán những việc Ngài làm 
không cần giới hạn, không cần điều kiện. Lời thách thức của Ngài vẫn 
không đổi thay. Ngài không kêu gào: “Hãy nghe những điều Ta phán đây”, 
nhưng Ngài nói: “Hãy nhìn xem những điều Ta có thể làm cho các ngươi 
cùng những điều Ta đã làm cho nhiều người khác”. 

Những điều Chúa Giêsu làm ở xứ Galilê thì Ngài vẫn còn làm ngày nay. 
Trong Ngài, những ai đui mù không thấy được sự thật về chính mình, về 
người khác và về Thiên Chúa, đều được sáng mắt. Trong Ngài, những ai có 
đôi chân yếu ớt, không đủ sức đứng vững trong đường ngay nẻo chính đều 
được mạnh mẽ. Trong Ngài, những ai bị tì ố vì tội lỗi đều được thanh tẩy. 
Trong Ngài, ai không nghe được tiếng nói của lương tâm và của Chúa đều 
bắt đầu nghe được. Trong Ngài, những kẻ chết và bất lực trong tội lỗi đều 
bắt đầu sống lại cuộc đời mới và thánh thiện. Trong Ngài, những người 
nghèo được hưởng tình yêu sung mãn của Thiên Chúa. 

Nhưng cuối cùng là lời cảnh cáo: “Phúc thay người người nào không vấp 
ngã vì Tôi”. Chúa phán điều này với Gioan vì Gioan chỉ nắm có phân nửa 
chân lý. Gioan rao giảng Tin Mừng về sự thánh thiện, với sự huỷ diệt từ trời, 
Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng về sự thánh thiện, với tình yêu từ trời. Vì 
vậy Chúa Giêsu nói với Gioan rằng: “Có thể Ta không làm điều ngươi trông 
đợi Ta, nhưng những quyền lực tà ác đang bị đánh bại, bị đánh bại không 
phải bởi sức mạnh vô địch mà bởi tình yêu vô hạn”. Đôi khi người ta bị vấp 
phạm vì Chúa Giêsu bởi Ngài cắt ngang quan điểm của họ về tôn giáo, Ngài 
không làm theo đúng suy diễn của họ về tôn giáo. 

Trong suốt lịch sử không hề có ai được tôn trọng hơn Gioan, nhưng tiếp đó 
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là một câu bất ngờ “Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng 
hơn ông”. 

Đây là một chân lý chung cho mọi đời. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu đem 
đến cho thế gian này một cái gì mới mẻ. Các ngôn sứ là những người vĩ đại 
và sứ điệp của họ rất quý báu, nhưng sự xuất hiện của Chúa Giêsu làm nổi 
bật lên một cái gì vĩ đại hơn, một sứ điệp tuyệt diệu hơn. Ông C.G. 
Monterfiore, một người Do Thái không tin Chúa, viết: “Kitô giáo đánh dấu 
cho một kỷ nguyên mới trong lịch sử tôn giáo và văn minh nhân loại. Những 
điều thế giới nhận được từ Chúa Giêsu và Phaolô thật lớn lao. Sự vật và tư 
tưởng con người không thể nào giữ y nguyên như trước khi hai vĩ nhân này 
xuất hiện”. Ngay cả một người không tin Chúa cũng phải vô tư thừa nhận 
rằng mọi việc bây giờ không thể nào giống như trước khi Chúa Giêsu đến. 

Nhưng Gioan đã thiếu điều gì? Cái gì người Kitô hữu có nhưng Gioan 
không bao giờ có thể có? Câu trả lời rất đơn giản và cũng rất căn bản: Gioan 
chưa hề thấy Thập giá. Vì thế Gioan không thể nào biết được sự mặc khải 
trọn vẹn về tình yêu của Thiên Chúa. Ông có thể biết về sự thánh thiện của 
Chúa, có thể nói về sự công chính của Ngài, nhưng ông không bao giờ có 
thể biết về tình yêu đầy tràn của Thiên Chúa. Nghe sứ điệp của Gioan và đối 
chiếu với sứ điệp của Chúa Giêsu, không ai có thể gọi sứ điệp của Gioan là  
Tin Mừng. Ta thấy cái ý trong sứ điệp của Gioan là đe doạ, huỷ diệt; còn 
Chúa Giêsu thì Thập Giá của Ngài bày tỏ cho người ta thấy chiều dài, chiều 
cao và chiều sâu của tình yêu Thiên Chúa. Điều ngạc nhiên là một Kitô hữu 
bình thường cũng có thể biết về Chúa nhiều hơn Đấng ngôn sứ thời Cựu 
Ước. Chúng ta có thể biết nhiều về tấm lòng của Chúa hơn ngôn sứ Isaia, 
Giêrêmia hoặc các ngôn sứ khác. Người nào thấy được Thập Giá là thấy 
được cả tấm lòng của Chúa, theo một cách mà không ai sống trước Thập Giá 
lại có thể thấy được. Chỉ trong Thập Giá của Chúa Giêsu, chúng ta mới thấy 
được mặc khải trọn vẹn về tình yêu của Thiên Chúa. Như thế, quả thật kẻ 
nhỏ nhất trong Nước Trời thì lớn hơn bất cứ người nào trước đó. 

Gioan đã phải chịu một thân phận hẩm hiu như một số người là ông chỉ dẫn 
cho người ta đi đến một chân trời xán lạn mà chính mình lại chưa được đến. 
Một số người được dùng làm bảng chỉ đường của Chúa, họ chỉ cho người ta 
đến một lý tưởng mới, một tầm cao mới để người khác bước vào, còn họ thì 
chưa vào được. Những người đại cải cách có tên tuổi gắn liền với các cuộc 
cải cách trong lịch sử thường không phải là những người đầu tiên lao thân 
khổ trí vì những cuộc cải cách đó. Trước khi ông ta xuất hiện trên sân 



 5

khấu lịch sử, đã có nhiều người đi trước. Những người này không nhìn thấy 
vinh quang của cuộc cải cách nhưng đã đổ công sức, đôi khi đã chết vì nó. 
Có một người kể lại quang cảnh mà ông ta thường thấy qua cửa sổ nhà ông 
ta mỗi tối. Đêm nào ông cũng chờ mong người thắp đèn đi dọc theo con 
đường để đốt những ngọn đèn, nhưng người đốt đèn lại là người mù. Ông ta 
mang ánh sáng đến cho mọi người mà chính ông ta lại không bao giờ thấy 
được. 

Đừng ai thất vọng (dù trong Hội Thánh hay trong bất cử nẻo đường nào của 
cuộc đời), nếu những điều mơ ước và theo đuổi không thực hiện được trước 
buổi xế chiều của đời mình. Thiên Chúa cần Gioan, cần những người làm 
dấu chỉ đường để cho người khác biết đường, mặc dầu chính họ không đạt 
đến đích. Chỉ cho người khác một mục tiêu, dù chính mình chưa đạt đến 
mục tiêu đó, là một phận sự lớn lao trong đời sống. 

SỐNG ĐẠO 
Lời sám hối muộn màng 

Trong những ngày vừa qua, vụ 
việc hôi-của-bia-Tiger tại Biên 
Hòa đã nhận được rất nhiều sự 
quan tâm đặc biệt từ phía dư 
luận cả nước. Cụ thể vụ việc 
như sau: 

Vào ngày 4/12, chiếc xe tải chở 
khoảng 1.500 két bia đang di 
chuyển từ TP.HCM đi TP. Phan 
Thiết nhưng khi đến khu vực 

vòng xoay Tam Hiệp (thuộc KP.1, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng 
Nai) thì gặp tai nạn. 

Do xe bất ngờ đổi hướng nhằm tránh va chạm giao thông đã khiến hàng 
ngàn két bia Tiger trên thùng xe đã đổ xuống đường. Rất may không có thiệt 
hại về người, thế nhưng hành vi lao xuống đường "hôi của", lấy hết số bia 
lon còn nguyên vẹn của người bị nạn đang bị xã hội lên án và chỉ trích. 

Vụ việc gây chấn động và ảnh hưởng đến người dân Biên Hòa - nơi xảy ra 
vụ "hôi của" lớn nhất từ trước đến nay. Mới đây, trên các trang mạng xã hội 
xuất hiện tấm hình chụp một đôi nam nữ đứng giữa đường giơ cao dòng 
chữ:"Là dân Biên Hòa, là người Việt Nam, tôi thấy xấu hổ thay cho những 
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ai 'cướp vài lon bia' ở đây trưa ngày 4/12". 

Ngay lập tức, tấm hình nhanh chóng lan truyền bởi người xem cảm thấy bất 
ngờ trước việc làm của cặp đôi này. Đa phần đều cổ vũ và ủng hộ hành động 
"nhận lỗi giúp những người đã có hành động hôi của" của cặp đôi giấu mặt.  

"Đọc được dòng chữ này mình thấy buồn cho người dân mình quá, nước ta 
đã nghèo, nay văn hóa lại đi xuống như thế này. Thiết nghĩ, đây cũng là 
cách nhận lỗi giúp những người đã có hành động đáng xấu hổ trong vụ việc 
vừa qua", bình luận của nickname Trung Trần. 

Nickname Minh Tuấn cho rằng:"Mình là người Biên Hòa cảm thấy xấu hổ 
thay, dù sao vụ việc cũng qua rồi. Hi vọng đây sẽ là bài học cho mọi người. 
Mình cảm thấy giá trị đạo đức của người Việt ngày càng thấp đi. Chắc 
không bao giờ khá nổi". 

Ngoài ra, rất nhiều ý kiến cho rằng mọi người hãy hành động thay vì chỉ 
trích những người hôi của bằng cách góp tiền giúp đỡ anh tài xế gặp 
nạn."Trong vụ này tội nhất là bác tài xế, đã gặp xui mà còn bị cướp của. 
1.500 thùng bia so với mức lương hiện tại thì biết bao lâu trả đủ. Mọi người 
có thể giúp đỡ anh tài bằng cách quyên góp mà", V.Quang chia sẻ. 

"Vụ việc này là hồi chuông cảnh báo về cách đối xử giữa con người với 
nhau, nghèo cho sạch rách cho thơm. Thiết nghĩ cơ quan chức năng sẽ 
nhanh chóng giải quyết vụ việc này, xử phạt nghiêm khắc những người hôi 
của.", thành viên Lê.V bày tỏ quan điểm. 

Vụ hôi bia tại Đồng Nai không 
chỉ gây rúng động dư luận trong 
nước suốt thời gian qua mà vụ 
này còn khiến nhiều người nước 
ngoài bàng hoàng, ngạc nhiên 
trước lối suy nghĩ, cách ứng xử 
xấu xí của một số người dân Việt 
Nam. 

Tối 9/12, Đài truyền hình Nga 
RenTV đã đăng tải một bản tin 
về vụ hôi bia tại Đồng Nai (Việt 

Nam) xảy ra hôm 4/12. 

Bản tin với tiêu đề "Biển bia", nội dung có đoạn nói: "Ở Việt Nam, đau khổ 

 
Nếu có mặt tại hiện trường ngày hôm ấy, 

tôi đứng ở đâu trong bức hình này??? 
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chỉ dành cho 1 người, còn cả đám đông những người rình cơ hội kiếm chác 
đã xông vào lấy đi các lon bia. Khi những két bia bị đổ ào xuống từ một 
chiếc xe tải gặp sự cố, những người đi đường đi chậm lại rồi xông vào hôi. 
Cái gì anh đánh rơi coi như là đã mất”. 

Không chỉ gây rúng động dư luận trong nước suốt thời gian qua, vụ "hôi 
bia" này còn khiến nhiều người nước ngoài bàng hoàng, ngạc nhiên trước lối 
suy nghĩ, cách ứng xử xấu xí của một số người dân Việt Nam. 

Chắc chắn rằng, với bản tin thời sự này, hành động "hôi bia" của một số 
người dân đã vô tình khiến hình ảnh của Việt Nam trở nên xấu xí hơn trong 
mắt bạn bè quốc tế. 

Rất nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại VN thấy sửng 
sốt trước chuyện hàng trăm người đổ xô vào “hôi bia” khi chiếc xe chở bia 
gặp nạn ở khu vực vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai. 

Cô Lauren Andrew (người Mỹ, gia sư tiếng Anh tại TP.HCM) chia sẻ: "Tôi 
nghĩ cần lên án những người này vì thiệt hại do họ gây ra quá lớn so với thu 
nhập hằng tháng của bác tài. Tôi nghĩ tình trạng “hôi của” xảy ra hầu như ở 
khắp mọi nơi trên thế giới khi nhiều người chỉ biết nghĩ đến lợi ích của riêng 
họ và không quan tâm đến nỗi đau của người gặp nạn. Đặc biệt, trong một 
tình huống mà nhiều người nghĩ rằng sẽ không nhận lãnh bất cứ hậu quả gì 
như vụ “hôi bia” ở Biên Hòa, họ chỉ biết đến lợi ích của riêng mình mà 
không nghĩ rằng hành động này gây tổn thương nghiêm trọng cho người 
khác". 

Anh Jake Housego (người Anh, làm việc cho tạp chí Asia Life, TP.HCM) 
nói: "Mẹ dạy tôi ngay từ nhỏ rằng không nên lấy của rơi của người khác làm 
của riêng, mà phải mang đến cảnh sát để trả lại cho người bị mất. Tôi nghĩ 
trong hoàn cảnh xe chở bia gặp nạn, những người đi đường nên nhặt bia trả 
lại cho anh tài xế tội nghiệp kia chứ sao lại vô tư chen lấn để lấy bia". 

Hình ảnh hôi bia của người Việt đã gây ra cái nhìn phản cảm đối với bạn bè 
quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, mỗi người một ý kiến 
nhưng tất cả những ý kiến đó đều lên án hình ảnh phản cảm đó. 

Không phải là người Việt Nam nhưng họ vẫn cảm thấy buồn và xấu hổ 
trước hành động hôi bia đó, anh Addie Pamplona (người Philippines, vừa tốt 
nghiệp Trường ĐH RMIT) cho biết: "Chứng kiến cảnh “hôi bia” tôi cảm 
thấy vô cùng buồn. Khi tài xế gặp nạn, mọi người không giúp đỡ lại hùa vào 
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lấy bia như vậy khác nào xát muối vào nỗi đau của người gặp nạn..." 

Anh Thomas Kool (người Hàn Quốc, kỹ thuật viên tại một cửa hàng bán 
headphone ở TP.HCM) cũng chia sẻ đôi điều khi thấy cảnh phản cảm đó: 
"May mắn là không có ai bị thương trong vụ tai nạn vừa rồi. Xét về mặt đạo 
đức thì có thể xem những người “hôi của” như những kẻ cướp. Tôi không đi 
quá xa để lên án những gì họ làm, nhưng thật tình mà nói tôi không thể tha 
thứ cho hành động của họ. Đây là vấn đề của những quốc gia đang phát triển 
chứ không riêng gì ở Việt Nam... Nhân đây, tôi muốn tâm sự là sống ở 
TP.HCM tôi rất sợ nạn cướp giật giỏ xách...". 

Vĩnh Hoàng (Theo Báo Đất Việt) 
Hiện tượng hôi bia lần này có nét giống với những vụ hôi của trước đây. 
Từ thức ăn cho vịt… 
Ngày 12/8/2012, một xe tải chở hơn 20 tấn thức ăn hỗn hợp dành cho vịt bị 
lật nhào xuống ruộng tại Bình Định khi di chuyển trên quốc lộ 1A. Sau khi 
tai nạn xảy ra, nhiều người dân địa phương xông vào mang thức ăn cho vịt 
về nhà. 
hôi bắp 
Chiều 2/1/2013, một xe tải bất ngờ mất lái, đâm thẳng vào chiếc xe khác, lật 
ngửa, va vào vách núi và vỡ vụn đầu xe ở xã Đồng Bảng (H. Mai Châu, Hòa 
Bình). Tài xế bị thương nặng phải đi cấp cứu. Bắp trên xe rơi vãi và mất tích 
khi người dân gần đó xúm lại. 
…đến hôi tiền 
Vào 16/10/2013, tại giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Võ Văn Tần (Q.3, 
TP.HCM), ông Trường đang đi xe máy thì bị 4 thanh niên áp sát, móc bọc 
tiền 50 triệu đồng trong túi. 
Trong lúc giằng co với bọn cướp, xấp tiền 50 triệu văng ra đường, người dân 
xung quanh lao vào nhặt. Đến khi kiểm lại, ông Trường chỉ còn 30,5 triệu 
đồng. 
Sau vụ ông Trường bị cướp tiền và “hôi của” tại TP.HCM thì ở Bình Định 
chị Nguyễn Thị Huệ (35 tuổi) bị giật giỏ xách ngay trước cửa ngân hàng. 1,2 
tỉ đồng văng ra đầy đường, nhiều người xông vào nhặt. Cuối cùng, chị Huệ 
chỉ lượm lại được hơn 800 triệu đồng. 
Điểm chung từ các vụ hôi của là khi xảy ra tai nạn, thay vì trợ giúp nạn 
nhân, người ta lại chen lấn, xô đẩy, cố gắng “vun vén” cho bản thân. Sự vô 
cảm đó đã và đang ngấm ngầm làm băng hoại những giá trị đạo đức... 
Có lẽ chúng ta đang dạy các em nhỏ “cách ăn cắp” giữa thanh thiên bạch 
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nhật chăng? 
Diệu Quân 

KẺ ĐÁNH CẮP NHÂN CÁCH  
"Mẹ lấy bia về làm gì khi nhà mình không ai uống?" 
Mẹ lúng túng,  

Trước câu hỏi của con... 
Khi chiếc xe tải chở bia đổ kềnh ngổn ngang 
Dòng người nhảy vào tranh cướp  
Mắt con hoảng hốt  

Nhìn mẹ trong dòng người  
Họ bê từng thùng bia, nhặt từng lon với nét mặt rạng ngời 
Để mặc chiếc xe, mặc bác tài cùng lời van nài khắc khổ 
Mẹ cũng ở trong đó  

Cố lấy cho mình thật nhiều những lon bia... 
Con nhìn thấy ngoài kia  

Những em bé giống con đang đứng chờ bố, mẹ 
Những người đang khệ nệ  

Khiêng những thùng bia của bác tài xế đi đường 
Bác tài xế đáng thương  

Ngồi một mình với chiếc xe đổ kềnh và vài vỏ bia vương vãi 
Khi trở lại,  

Mẹ lặng người khi thấy con với khuôn mặt buồn và câu hỏi:"Sao mẹ lại lấy 
bia? 

Đào Hồng (Sài Gòn 09/12/2013) 
Đó chỉ là những vụ hôi của mà các phương tiện truyền thông ghi nhận được. 
Tin trên báo cũng chỉ đủ cho người ta lắng lòng và đắng lòng một chút, rồi 
họ tặc lưỡi: lòng tham lấn át lương tri… 
Cũng có những lóe sáng cạnh những chuyện tối tăm đó. Trong vụ hồn nhiên 
lượm tiền trên quốc lộ 1 kể trên, lấm lem trong số hàng chục người hùng hục 
nhặt tiền, chỉ có duy nhất anh tài xế xe khách dừng xe, nhảy xuống phụ 
lượm tiền đưa lại cho người mất. Hoặc câu chuyện hơn một năm trước, tài 
xế taxi Nguyễn Văn Dũng (Gio Linh, Quảng Trị) chủ động trả lại cho chủ 
nhân chiếc túi xách để quên trên xe, bên trong có nhiều tài sản trị giá gần 1 tỉ 
đồng. Anh Dũng tâm sự: “Thú thật, với tài sản lớn như vậy thì làm cả đời 
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cũng không có được. Nhưng nghĩ người mất của phải khổ cực để kiếm tiền, 
mất số tài sản lớn thế này chắc gia đình sẽ lâm vào cảnh điêu đứng nên tôi 
quyết tâm trả lại”. 
Tiếc là những chuyện đẹp như vậy hình như ngày càng hiếm hoi. 
Khả năng từ chối và không nhận những thứ không thuộc về mình không 
ngẫu nhiên mà có. Nó là sản phẩm của cả một quá trình giáo dục, trong đó 
có giáo dục tại nhà trường, giáo dục trong gia đình và giáo dục ngoài xã hội. 
Nếu từ nhỏ trẻ được dạy cẩn thận chuyện xếp hàng thì lớn lên sẽ khó có 
cảnh chen lấn, xô đẩy, vượt đèn đỏ, tranh giành làn đường; nếu từ nhỏ trẻ 
được dạy không lấy những gì không phải của mình thì lớn lên làm sao có 
cảnh nhức nhối như cướp tiền, cướp bia, cướp bắp giữa đường, và càng sẽ 
không có chuyện đạo văn, biển thủ, tham ô của công, tiêu xài tiền chùa… 
Và nếu từ nhỏ, trẻ được dạy một cách căn cơ một nghề: NGHỀ LÀM 
NGƯỜI, thì lớn lên, cho dù là ai, làm nghề gì cũng sẽ làm tử tế và với trách 
nhiệm cao nhất. Vì nói như nhà khai minh Jean-Jacques Rousseau, "nghề 
làm người" là nghề quan trọng nhất, là nghề gốc của mọi nghề! 

NHẬT HUY 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Ðức Thánh Cha Phanxicô được bình chọn là Nhân vật của năm 2013 

Tạp chí Time đã bình chọn ĐTC Phanxicô là 
nhân vật của năm 2013, và gọi ngài là vị “Giáo 
hoàng của quần chúng”. Tạp chí này nhấn mạnh 
rằng “vị lãnh đạo của Giáo hội Công Giáo đã 
trở thành tiếng nói mới của lương tâm.” Tổng 
biên tập của Time, bà Nancy Gibbs giải thích về 
sự chọn lựa của tạp chí này: “Hiếm có nhân vật 
nào trên thế giới thu hút sự chú ý của người 
khác – từ cả người già lẫn người trẻ, từ các tín 

hữu và không phải tín hữu – một cách nhanh chóng như ĐTC Phanxicô.” 
Trong quá khứ, Tạp chí Time cũng đã tôn vinh những vị tiền nhiệm của 
ĐTC Phanxicô là ĐTC Gioan XXIII vào năm 1962, và ĐTC Gioan Phaolô 
II vào năm 1994. 

Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Cha Federico Lombardi SJ nhận định 
rằng: “Điều này thì không ngạc nhiên, nếu chúng ta nghĩ về tiếng vang và sự 
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quan tâm rộng rãi dành cho ĐTC Phanxicô từ khi ngài được bầu làm Giáo 
hoàng… Nó là một dấu hiệu tích cực khi một trong những tờ báo có uy tín 
nhất trong lĩnh vực báo chí quốc tế tôn vinh một con người công bố những 
giá trị về thiêng liêng, tôn giáo và luân lý, một người luôn lên tiếng ủng hộ 
cho hòa bình và sự công bằng hơn.” 

“Về phần mình, Đức Thánh Cha không tìm kiếm danh vọng hay sự thành 
công, vì ngài đang thực thi việc công bố Tin Mừng và tình yêu Thiên Chúa 
dành cho mọi người. Nhưng nếu điều này thu hút người nam cũng như nữ và 
trao ban cho họ hy vọng, chắc hẳn ĐTC Phanxicô rất hài lòng. Nếu việc 
được chọn trở thành “Nhân vật của năm” giúp nhiều người hiểu sứ điệp này, 
chắc hẳn ngài rất hoan nghênh”. 

Đức Thánh Cha chia buồn với Nam Phi 

 
VATICAN/ Liên quan đến biến cố cựu tổng thống Nelson Mandela ở Nam 
Phi qua đời, Đức Thánh Cha đã gửi điện tín chia buồn đến thân nhân và toàn 
dân Nam Phi. 

Đức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân kiên trì của cố tổng thống Nelson trong 
nỗ lực thăng tiến nhân phẩm của mọi công dân và kiến tạo một nước Nam 
Phi mới dựa trên những nền tảng vững chắc bất bạo động, hòa giải và sự 
thật. Ngài cũng mong tấm gương của vị cố Tổng Thống sẽ soi sáng cho các 
thế hệ người dân Nam Phi, mong rằng họ cũng biết đặt công lý và công ích 
lên hàng đầu trong những khát vọng chính trị của họ. 

Đức Cha Stephen Brislin, Tổng Giáo Mục thánh phố Cap, chủ tịch Hội 
Đồng Giáo Mục Nam Phi cũng đã chính thức nói lời chia buồn với thân 
nhân vị cố tổng thống và bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Nelson vì đã hy 
sinh cho mọi dân tộc của Nam Phi và vì đã hướng dẫn sáng suốt nhân dân 
Nam Phi trên con đường hòa giải. 

Hội đồng tám Hồng y cố vấn họp lần hai 

VATICAN/ Hôm thứ 3, 3.12, Đức Thánh Cha đã có một cuộc họp lần hai 
với 8 Hồng Y cố vấn để bàn về những cải cách trong Curia Rôma. Cuộc họp 
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này kéo dài đến ngày thứ tư. 

Trong một cuộc gặp gỡ ngắn với báo chí, cha Lombardi, giám đốc phòng 
báo chí Tòa Thánh cho biết các Hồng Y trình bày những ý kiến của các 
giám mục từ khắp nơi trên thế giới. Cuộc gặp gỡ tháng 12 này sẽ nhắm tới 
các ban bệ khác nhau trong Curia. Cha Lombardi cũng nói thêm là các hồng 
y sẽ cố gắng thực hiện một canh tân “từ bản chất”, dựa vào Tông huấn mới 
của Đức Thánh Cha về Curia Rôma. Từ lâu vấn đề điều chỉnh lại thẩm 
quyền của các cơ quan trung ương Tòa Thánh đã được đề cập đến, để đạt tới 
hiệu năng hơn và giảm bớt nhân sự cũng như chi phí. Cho đến nay, chỉ có 
một phần ba các vị Tổng trưởng tại Tòa Thánh được Đức Thánh Cha tái bổ 
nhiệm. 

Trả lời với giới báo chí, cha Lombardi cho biết các Hồng Y đã tham khảo ý 
kiến rất nhiều từ các ban bệ trong Curia, và mời gọi họ đóng góp ý kiến 
trước khi thảo luận. Cha cũng cho biết là cuộc họp các Hồng Y sắp tới sẽ 
vào khoảng ngày 17-18.2.2014. 

Thành lập Ủy ban bảo vệ trẻ em 

VATICAN/ Kết thúc cuộc họp 8 Hồng Y cố vấn, Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã chấp thuận đề nghị của các Hồng Y cố vấn trong việc thành lập một Ủy 
ban đặc biệt của Tòa Thánh bảo vệ các trẻ em. 

Một trong tám Hồng Y cố vấn là Đức Hồng Y Sean O’Malley, Tổng Giám 
Mục Giáo Phận Boston, Hoa Kỳ cho biết Ủy ban này sẽ cố vấn cho Đức 
Thánh Cha về việc dấn thân của Tòa Thánh để bảo vệ các trẻ em, và quan 
tâm mục vụ đến các nạn nhân bị lạm dụng. Đồng thời, ủy ban sẽ đưa ra 
những sáng kiến mới giúp thực thi công việc này một cách hiệu quả nhất. 

Thành phần và thẩm quyền của Ủy ban sẽ được Đức Thánh Cha thông báo 
với một văn kiện thích hợp. 

Caritas nhắm thiết lập chi nhánh tại Trung Quốc 

Trung Quốc tượng trưng cho sự thiếu sót lớn trong những hoạt động toàn 
cầu của Caritas Quốc tế, tổ chức hoạt động xã hội của Giáo hội Công giáo 
giúp nhiều người được hưởng lợi từ các dịch vụ quan trọng, theo Tổng Thư 
ký của tổ chức. 
“Trên bản đồ mạng lưới Caritas trên toàn thế giới, không thể không chú ý 
đến số liệu trống không ở Trung Quốc”, Michel Roy nói. 
Roy nói Caritas Quốc tế, đặt trụ sở ở Rôma nhưng điều hành các văn phòng 
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khu vực trên toàn châu Á, muốn hỗ trợ thật nhiều cho các đối tác ở Trung 
Quốc vì không thể làm ngơ tình trạng “nhiều người Trung Quốc vẫn còn 
sống trong cảnh nghèo khổ và Giáo hội ở đó, mặc dù bị kìm kẹp, có vai trò 
quan trọng trong đó”. 
Ông đưa ra những lời bình luận này trong diễn đàn dài 3 ngày về các tổ chức 
từ thiện khai mạc vào ngày 30-11 tại Đài Bắc, có sự tham dự của các đại 
diện đến từ Trung Quốc đại lục, các viên chức thuộc các tổ chức Caritas ở 
Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan, cũng như các nước có dự án tại Trung 
Quốc. 
Cứ trong 7 người trong số khoảng 1,3 tỷ dân Trung Quốc có 1 người đang 
sống trong cảnh nghèo khổ, theo Roy. 
Là một tổ chức Công giáo, “Caritas có bổn phận” giúp Trung Quốc thể hiện 
sự quan tâm đối với những người túng thiếu. 
Anthony Lam Sui-ki, nhà nghiên cứu thâm niên tại Trung tâm Nghiên cứu 
Thánh Linh ở Hồng Kông và là diễn giả tại diễn đàn, nói Trung Quốc có thể 
góp phần to lớn bằng cách cho phép Caritas hoạt động mạnh hơn. 
“Sẽ đáng tiếc” nếu Trung Quốc vẫn không tham gia, ông nói. Tuy nhiên, 
ông thêm rằng việc làm này cần có sự hợp tác và lên kế hoạch cẩn thận. 
Linh mục Michael Yeung, Giám đốc Điều hành Caritas Hồng Kông, ít lạc 
quan về việc Caritas có cơ hội hoạt động ổn định tại đại lục. 
Các tổ chức Caritas cần được thành lập bởi hội đồng giám mục quốc gia 
hiệp thông với Toà Thánh, Cha Yeung nói, nhưng vào lúc này khả năng 
thành lập các tổ chức Caritas tại đại lục không khả thi. 
Mặc dù ở đó không có các tổ chức Caritas, nhiều tổ chức từ thiện khác của 
Công giáo ở Trung Quốc tiếp tục cung cấp các dịch vụ cần thiết, Đức Giám 
mục Isao Kikuchi, Chủ tịch Caritas châu Á, phát biểu với diễn đàn và thêm 
rằng các cuộc thảo luận tại diễn đàn nhắm tìm cách trao quyền cho các nhóm 
như thế. 
Các nhà chức trách Trung Quốc “rất nhạy cảm… nhưng chúng tôi chỉ nhằm 
mục đích bày tỏ tinh thần nhân đạo”, Đức cha người Nhật nói. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Thông Báo/ CĐ ĐMLV 

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2013:  

              I/ Vọng Giáng Sinh: thứ ba 24/12/2013:  

                  7:00 – 8:00 PM Canh thức Đón Mừng Chúa Giáng Sinh  
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                  8:00 – 9:00 PM Thánh Lễ Nửa Đêm  

                  9:00 – 10:00PM Reveillon, mừng sinh nhật cha Quản Nhiệm. 

    II/ Thứ Tư 25/12/2013: không có Thánh Lễ tiếng Việt 

         7:30 AM & 11:00 AM : Lễ tiếng Anh 

Mừng Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ: Thứ bẩy 1/02/2014 @ 7:00 – 9:30 PM 

    I/ địa điểm: Nhà Thờ Blessed Teresa of Calcutta 

    II/mục đích: _ gây quỹ xây dựng Thánh Đường         

                         _ Cộng Đoàn ĐMLV ăn Tết 

                         _ giới thiệu văn hoá & ẩm thực Tết truyền thống Việt Nam cho 

                            các Cộng Đoàn bạn 

    III/giá vé: $20.00/ người lớn 

                     $10.00/ trẻ em dưới 12 tuổi 

                     Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí 

    Tất cả mọi lợi nhuận thu được sẽ xung vào Quỹ Xây Dựng Thánh Đường. 
 
Lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải: sửa soạn tâm hồn mừng Đại Lễ Chúa Giáng 
Sinh vào lúc trước và sau Thánh Lễ CN 15/12 & 22/12/2013. 
Mời tham gia diễn Hoạt Cảnh Chúa Sinh Ra Đời 
Giới trẻ và các em lớp Giáo Lý sẽ diễn hoạt cảnh Chúa Sinh Ra Đời trong 
buổi canh thức cầu nguyện trước Thánh Lễ nửa đêm 24/12/2013. 
Tất cả các em thiếu nhi được mời gọi tham gia. 
Giờ diễn tập: sau ThánhLễ CN 15 & 22/12/2013  

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
CỨU TRỢ: MỘT ĐÒI HỎI CỦA ĐỨC CÔNG BẰNG 

Lm. Giuse Nguyễn Thành Long 

Cứu trợ thiên tai là một việc làm mang tính nhân văn cao cả. Có thể nói 
được rằng chưa bao giờ con người lại biết sống tình liên đới như ngày hôm 
nay. Cả thế giới đang hối hả chạy đua với thời gian trong việc cứu trợ các 
nạn nhân của thảm hoạ Haiyan ở Philippines. Giữa những đau thương chết 
chóc hãi hùng, vẫn sáng lên tình người cao đẹp. Con số các gói hàng và gói 
tiền cứu trợ từ các quốc gia liên tục được cập nhật, và danh sách các nước 
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hảo tâm cũng ngày một dài hơn.Thế nhưng, động cơ ẩn sau việc tham gia 
cứu trợ của các quốc gia trên thế giới thiết tưởng có nhiều điều để nói. 

Không loại trừ mục đích nhân đạo của việc cứu trợ, có những quốc gia tham 
gia cứu trợ còn nhằm mục đích là nâng cao uy thế của mình trên trường 
quốc tế: uy thế về ngoại giao, về kinh tế và cả về quân sự. Chiến dịch cứu 
trợ các nạn nhân thảm hoạ Haiyan của Hoa Kỳ trong những ngày qua cho 
thấy điều đó. Cả lực lượng Hải Quân, Không Quân cùng với những chiến 
hạm, tàu sân bay, tàu bệnh viện, tàu đổ bộ tối tân, được điều động tham gia 
cứu hộ và cứu trợ. Qua đó, Hoa Kỳ đang chứng tỏ cho thế giới thấy khả 
năng triển khai các chương trình cứu trợ qui mô của họ luôn nhanh nhất và 
bài bản nhất, vượt xa Trung Quốc, một quốc gia cho dẫu có nền kinh tế lớn 
thứ hai thế giới. 

Cũng có những quốc gia tham gia cứu trợ là để thể hiện sự hào phóng của 
mình trước mặt bạn bè năm châu. Dù quốc gia chúng tôi là một quốc gia 
nghèo, quốc gia cũng đang bị thiên tai hoành hành, hay nợ nần vây bủa; 
nhưng vì muốn chứng tỏ không “thua em kém chị”, chúng tôi phải nỗ lực 
gác lại đằng sau những bĩ cực để cùng với các quốc gia khác chung tay cứu 
giúp những quốc gia đang gặp thảm hoạ thiên tai. 

Có những quốc gia tham gia cứu trợ chỉ với mục đích là trả “nợ ân tình”. 
Chẳng hạn, trước đây thời chiến tranh, đất nước họ đã tận tình giúp đỡ mình, 
hoặc đã cưu mang đồng bào tị nạn của mình, nay đất nước họ gặp thiên tai 
hoạn nạn, tôi phải ra tay trợ giúp. Trợ giúp,vừa để trả món nợ ngày xưa một 
cách nào đó, vừa để khỏi bị mang tiếng là kẻ “vô ơn”. Cuộc đời có vay có 
trả, âu cũng là lẽ thường tình. 

Cũng có những quốc gia tham gia cứu trợ là để duy trì lợi ích lâu dài của 
mình.Tiêu biểu ở đây là những quốc gia có mối quan hệ là “bạn hàng”, là 
“đối tác”chiến lược trên những lĩnh vực quan trọng, các quốc gia đồng minh 
chẳng hạn. Việc cứu giúp khi “đồng minh”, khi “đối tác” của mình gặp hoạn 
nạn rủi ro không thể không thực hiện. 

Rồi cũng có những quốc gia tham gia cứu trợ là để khỏi mất mặt với bè bạn 
thế giới. Sợ bị người ta đánh giá là kẻ tính toán hẹp hòi, nên tôi cũng tham 
gia cứu trợ. Việc cứu trợ của họ vì thế thường mang tính chất bất đắc dĩ. 

Tuy nhiên, việc nước này tham gia cứu trợ thiên tai cho một nước kia, thiết 
nghĩ,trước hết và trên hết là do bổn phận của đức công bằng đòi buộc. 
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Tôi xài điện nước lãng phí, tôi vất rác lung tung, tôi chặt phá rừng bừa bãi, 
tôi khái thác tài nguyên vô tội vạ,… là tôi đang góp phần làm cho môi 
trường trái đất này ngày một xấu đi. Mà môi trường trái đất ngày một xấu đi 
cũng đồng nghĩa với việc thiên tai ngày một dữ dội hơn, thảm khốc hơn. 
Như vậy, tôi có trách nhiệm liên đới đối với các thiên tai xảy ra, xét về đức 
công bằng. Đức công bằng chứ chưa nói đến đức bác ái! 

Tôi không thể hành xử theo kiểu mafia: thoải mái thải khí C02 vào môi 
trường, gây hiệu ứng nhà kính, góp phần làm cho trái đất ấm dần lên và gây 
nên biến đổi khí hậu. Rồi khi thiên tai xảy ra nơi này nơi kia, tôi mang ít 
tiền, hay ít hàng hoá đến cứu trợ, để cho người khác thấy tôi hào phóng, 
nhân đạo, và biết điều. Trong khi đức công bằng đòi buộc tôi phải có trách 
nhiệm đền bù dưới hình thức này hay hình thức khác. Nếu không đền bù là 
tôi có lỗi, lỗi đức công bằng. 

Cũng chính vì lý do này, mà tại Hội Nghị Biến Đổi Khí Hậu năm 2013 vừa 
diễn ra tại Thủ đô Warsaw (Ba Lan), các đại diện đến từ các quốc gia vốn dễ 
bị tổn thương do biến đổi khí hậu đã đòi Hội Nghị phải đưa ra một giải pháp 
cấp thiết cho vấn đề. Thậm chí, đại diện của đảo quốc Philippines, tiến sĩ 
Yeb Sanocòn tuyên bố tuyệt thực suốt 12 ngày diễn ra Hội Nghị nhằm áp 
lực các quốc gia trên thế giới đi đến thống nhất một điều khoản chung về 
việc phải đền bù cách công bằng cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi thiên 
tai. 

Quả thật, nếu ý thức rằng bổn phận cứu trợ thiên tai là một bổn phận xuất 
phát từ đức công bằng đòi buộc, người ta sẽ không mang bộ mặt của kẻ trịch 
thượng và kẻ cả. Và hơn thế, nếu ý thức được bổn phận liên đới còn là do 
tình bác ái mời gọi, người ta sẽ không cứu tế theo kiểu bố thí cách miễn 
cưỡng.  

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
192 ví tiền và phép thử về lòng trung thực 

192 ví tiền đã được thả rơi một cách có chủ ý để thử lòng trung thực của con 
người... 

Mới đây, tờ tạp chí gia đình của Mỹ Reader’s Digest đã thực hiện một khảo 
sát nhỏ để tìm hiểu xem thành phố du lịch nổi tiếng nào có người dân trung 
thực nhất. Họ đã chuẩn bị sẵn 192 chiếc ví đựng tiền và đem đến các thành 
phố du lịch nổi tiếng nhất, giả vờ thả rơi trên đường phố của tổng cộng 16 
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thành phố. 

Trong ví có các giấy tờ tùy thân cho biết tên tuổi, số điện thoại của chủ nhân 
chiếc ví, ngoài ra còn có ảnh gia đình, những phiếu mua hàng giảm giá và 
các tấm danh thiếp. Trong ví còn có số tiền tương đương 50 đô la Mỹ 
(khoảng hơn 1 triệu VND) đã được đổi ra tiền địa phương. 

Đến mỗi thành phố, họ lại giả vờ làm rơi 12 chiếc ví ở các địa điểm khác 
nhau như công viên, siêu thị, vỉa hè… và chờ đợi xem sẽ có bao nhiêu chiếc 
ví được trả lại. 

Kết quả khá thú vị: 

Người dân ở thành phố Helsinki, Phần Lan là trung thực nhất. Trong số 12 
chiếc ví bị rơi, có tới 11 chiếc ví được trả lại. 

Có 9/12 chiếc ví bị rơi ở thành phố Mumbai, Ấn Độ được đem trả cho chủ 
nhân. Như vậy, Mumbai về nhì về mức độ trung thực của người dân. 

Có 8/12 chiếc ví được người dân thành phố Budapest, Hungary đem trả cho 
người đánh mất. Budapest đứng thứ 3. 

Đồng hạng 3 còn có thành phố New York, Mỹ với 8 chiếc ví được trả lại. 

Người dân thành phố Moscow, Nga đứng thứ 4 với 7 người trung thực trả lại 
ví và 5 người “tiện tay cầm hộ”. 

Đồng hạng 4 với Moscow là thành phố Amsterdam của Hà Lan. 

Một nửa số dân ở thành phố Berlin, Đức là người trung thực với 6/12 chiếc 
ví đánh rơi được đem trả. Berlin đứng thứ 5. 

Đồng hạng 5 là thành phố Ljubljana của Cộng hòa Slovenia (một đất nước 
thuộc Nam Âu). 

Ở vị trí thứ 6 là thành phố London, Anh với 5/12 người trả lại ví. 

Đồng hạng 6 là người dân ở thành phố Warsaw của Ba Lan. Họ có vẻ cũng 
thích việc “cầm hộ” với 7/12 chiếc ví mất hẳn tung tích. 

Kết quả khá thất vọng khi chỉ có 4/12 người nhặt được của rơi ở thành phố 
Bucharest, Romania đem trả cho người bị mất. Bucharest đứng thứ 7 về mức 
độ trung thực. 

Đồng hạng 7 là thành phố Rio de Janeiro của Brazil. 

Điều bất ngờ nhất là ở một thành phố nổi tiếng phát triển và văn minh như 
Zurich, Thụy Sĩ, người dân cũng không hoàn toàn trung thực. Chỉ có 
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4/12 chiếc ví được trả lại. Zurich cũng đứng ở vị trí thứ 7. 

Thành phố Prague, Cộng hòa Séc đứng ở vị trí thứ 8 với 3/12 người trung 
thực. 

Thành phố du lịch nổi tiếng của Tây Ban Nha - Madrid có lẽ sẽ khiến nhiều 
du khách thất vọng với chỉ 2 người trả lại ví. Madrid đứng ở vị trí thứ 9. 

Tỉ lệ nhận lại ví thấp nhất thuộc về thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha với duy 
nhất một chiếc ví được trả lại. Lisbon đứng ở vị trí chót bảng về mức độ 
trung thực của người dân. 

Như vậy, với 192 chiếc ví đánh rơi, có tổng cộng 90 chiếc ví được trả lại, tỉ 
lệ nhận lại ví trung bình ở mức 47%. Vì vậy, khi đánh rơi ví, nhìn chung, du 
khách vẫn có thể hy vọng sẽ được nhận lại, nếu trong ví có đầy đủ thông tin 
về vị chủ nhân . 

 

Câu Chuyện Không Đoạn Kết 

Nguyễn Tài Ngọc 

Cường ngồi trong phòng chờ đợi của CFS -Los Angeles County Department 
of Children and Family Services- mà trong bụng nóng nảy bồn chồn. Buổi 
hẹn hôm nay vào lúc ba giờ. Cường xin nghỉ việc làm của mình là thợ tiện 
lúc hai giờ, ghé qua tiệm nail chở vợ đến đây sớm nửa giờ vì không muốn 
mình đến trễ. Đối diện Cường là một cô gái 16 tuổi người Á Đông,  ngồi bên 
cạnh người mẹ nuôi foster parent người Mỹ trắng của nó, cũng đến cái buổi 
hẹn ba giờ đó như Cường. Khác với Cường, cả cô bé  lẫn bà mẹ nuôi không 
có vẻ gì là lo lắng. Hai tay cô bé mang mấy cái vòng trang sức tròn mầu bạc 
lủng lẳng, hai tai đeo hai bộ hoa tai, miệng nhai chewing gum liên tục. Bà 
Mỹ trắng người mập phục phịch, tay gác trên bụng, không để ý gì đến đứa 
con nuôi, mắt ngó dảo dác không tự chủ, lúc chú trọng vào người đang nói, 
lúc thì đảo chung quanh phòng. 

Vợ chồng Cường không xa lạ gì với cô bé Á Đông 16 tuổi đó. Nó là người 
Việt Nam, tên là Trinh, con gái đầu lòng của hai người. Qua nhiều diễn tiến 
xẩy ra trong mấy năm sau này, nó không ở với vợ chồng Cường nữa mà bây 
giờ về ở với người mẹ nuôi từ hai năm trước. Chỗ nó ngồi cách xa chỗ 
Cường chỉ có vài cái ghế, khoảng cách tuy gần nhưng xa vạn dặm như là 
mặt trăng mặt trời. Chỉ cần Cường với nó vói tay ra là hai bên có thể bắt 
được tay nhau nhưng cái khoảng cách ngắn ngủi đó xa vời và rộng 
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mênh mông như sông Bến Hải, ngăn chận hai cha con hoàn thành cái động 
tác tình thương rất vô cùng đơn giản ấy. 

Cô nhân viên của CFS nói tiếng Mỹ rồi một cô Việt Nam nhân viên của 
County Ventura mà Cường đã có gặp một lần trước đây thông dịch lại bằng 
tiếng Việt cho vợ chồng Cường. Tiếng Anh Cường không khá nhưng đàm 
thoại căn bản hàng ngày Cường nghe tương đối hiểu. Trái lại, vợ Cường,  
Bích, thì bù trớt.  Bích làm nghề nail, từ ngày sang bên Mỹ nhẩy ngay vào 
ngành nail không đi học, đi làm từ đó đến giờ. Bạn bè Bích hầu hết là người 
Việt trong giới làm nail nên dù đã ở đây hơn mười năm, vốn liếng Anh ngữ 
rất là kém. Cường nghe một lần tiếng Mỹ, rồi cô Việt Nam thông dịch lại 
tiếng Việt. Một ý nghe lại hai lần khiến đầu óc Cường đôi lúc lảng vảng đi 
về quá khứ  

Mười sáu năm trước khi vẫn còn là một chàng trai độc thân với 25 tuổi đời, 
Cường về Việt Nam nhiều lần với chủ yếu tìm vợ như nhiều chàng trai Việt 
kiều khác. Nhà Bích ở cách căn nhà Gò Vấp cũ của Cường chỉ có một xóm. 
Tiếng sét ái tình bùng nổ khi gặp nhau làm hai người không kiềm chế được, 
Bích mang thai sinh ra Trinh ở SàiGòn. Xúc tiến việc làm giấy tờ hôn nhân 
cho Bích khi trở về Mỹ, Cường khám phá ra thủ tục không ngắn gọn nhanh 
chóng như Cường tưởng. Bích sinh con. Cường mỗi năm về lại Việt Nam 
thăm hai mẹ con. Khi Trinh lên năm tuổi thì hai mẹ con mới được giấy tờ 
chính thức đoàn tụ sang Mỹ. 

Cái cảm giác vô tư lự sống trong mộng ảo của thời kỳ yêu đương được 
nhanh chóng thay bằng thực tế trước mắt phải tìm kế sinh nhai để nuôi gia 
đình. Nghề kiếm tiền nhanh nhất không cần biết tiếng Anh trên đất Mỹ là 
làm nail. Bích tìm được một chân làm nail không chút khó khăn một năm 
sau khi sang Mỹ. Hãng Cường lớn, có cả xuất làm việc ban đêm nên Cường 
xin thuyên chuyển để ban ngày ở nhà giữ con khi Bích đi làm trong những 
năm đầu tiên hai vợ chồng sinh sống. Nói là để giữ con nhưng ban ngày ngủ 
gà ngủ gật nên Cường cũng chẳng có thì giờ dậy dỗ con cái. Sau này nhờ có 
mẹ Cường dọn đến ở cùng một thành phố nên bà giữ con cho Cường trở lại 
đi làm ban ngày. 

Có đứa con đầu tiên nên hai vợ chồng chiều chuộng con, nó muốn gì được 
nấy. Đòi mà không được thì Trinh thường ăn vạ, dẫy đành đạch, quát tháo 
lại bố mẹ và không chịu ăn uống nên vợ chồng Cường cứ chiều nó cho yên 
nhà. Thành thử ra Trinh muốn gì là được, chiều mãi đâm ra nó quen thói. 
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Biết rằng bố mẹ chịu nhân nhượng nên càng ngày Trinh càng xem bố mẹ 
không ra gì, đua đòi lắm thứ với bạn bè. Đến lúc vợ chồng Cường nhận thức 
con quá hư hỗn, bắt đầu sửa trị thì quá trễ: mỗi lần quấy rầy nó là mỗi lần 
xung đột giữa hai cha con, nói bao nhiêu nó cãi lại bấy nhiêu. Hai lần nó ăn 
cắp hàng hoá ở tiệm bị nhân viên bắt gặp gọi cành sát, Cường phải đến nhận 
lãnh và nộp tiền phạt bồi thường. Đi học thì không biết bao nhiêu lần nó bỏ 
trốn học rồi khai láo với nhà trường. Ở trường Thầy Cô khiển trách thì nó 
quát tháo Thầy Cô. Một lần nó tức điên lên, hùng hổ chọi quyển sách vào 
tường khiến nhà trường gọi vợ chồng Cường lên văn phòng, trục xuất nó 
khỏi trường bẩy ngày. Ở nhà thì cứ thỉnh thoảng vợ chồng Cường mất tiền 
trong ví vì nó ăn cắp. Một lần mẹ nó bắt gặp quả tang, hai mẹ con cãi nhau 
long trời lở đất. Khi Cường về nhà nghe vợ kể lại, chửi mắng nó. Không 
những nó không nhận lỗi mà còn nói với Cường là: thứ nhất, nó chỉ lấy có 
mấy chục dollars chứ không phải bạc nghìn, và thứ hai nó là con thì tiền cha 
mẹ là tiền nó làm Cường phát điên, tát lên đầu nó một cái. Vừa tát xong thì 
nó bốc điện thoại gọi khẩn cấp 911 khai báo là bị Cường đánh. Trong 
khoảnh khắc mấy xe cảnh sát đến nhà. May là tuy rằng trong cơn giận dữ 
Cường còn khôn khéo biết rằng đánh nó trọng thương hay chẩy máu thì sẽ 
vào tù nên kìm hãm cơn nóng mà chỉ tát nhẹ nó vào đầu nên không bị phiền 
phức với cảnh sát. Cường không bị liên lụy gì với luật pháp vì đó là lần 
phạm lỗi đầu tiên. 

Hai năm trước đây, sau mấy lần liên tiếp nó trốn học đi chơi, ở nhà thì 
không học hành đi chơi với bạn không bao giờ xin phép bố mẹ, Cường mất 
hết kiên nhẫn và sau một lần bố con chạm trán về chuyện trốn học, nó cứ 
ương ngạnh cãi tay đôi làm Cường nổi sùng tát nó một lần nữa. Lần này thì 
cái tát để lại dấu bàn tay trên mặt cô con gái. Nó dĩ nhiên lại gọi khẩn cấp 
911 khai báo bị bố hành hung. Ba chiếc xe cảnh sát đến nhà còng Cường 
giải về bót về tội hành hung gây trọng thưong cho người khác. Sáu tiếng 
sau, vợ Cường đóng tiền thế chân $2,000 dollars để Cường được ra khỏi tù 
tại ngoại hầu tra. 

Đó là lần thứ hai Cường đánh con nên CFS (Children Family Service) 
không cho vợ chồng Cường giữ con, tạm thời giữ quyền quản lý Trinh, 
mang nó ra khỏi nhà và tìm một nhà foster parent, cha mẹ nuôi coi sóc Trinh 
tạm thời (foster parents tình nguyện nuôi con người khác với tài chính do 
chính phủ trả). Một tháng trôi qua, vợ chồng Cường ra hầu toà. Thông 
thường ở buổi toà đầu tiên ông Thẩm phán duyệt xét lại tình trạng gia đình, 
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bố mẹ sẽ khóc lóc năn nỉ quan toà trả con lại cho mình, hứa sẽ không tái 
phạm việc đánh con. Ông thẩm phán sau khi đã điều tra lý lịch can phạm 
không thấy có tiền án, thường thì trả đứa con về gia đình với vài lời cảnh 
cáo cho bố mẹ. Nhưng hôm nay thì khác, vợ chồng Cường đã quá mệt mỏi 
tinh thần lẫn vật chất với đứa con gái của mình nên không muốn giữ con. 
Viện dẫn thêm một lý do nữa là vợ chồng Cường có thêm hai đứa con nhỏ, 
Trinh sẽ làm gương xấu cho hai em, Cường xin toà cho nó ở luôn với người 
cha mẹ nuôi. Ngược lại, Trinh cũng không muốn ở nhà với bố mẹ, nói rằng 
ở nhà lúc nào cũng bị bố mẹ chửi rủa không được tự do nên ao ước ở với 
cha mẹ nuôi mà không ở với cha mẹ ruột. Thể theo lời yêu cầu của cả đôi 
bên, quan toà chấp nhận cho Trinh sinh sống với gia đình cha mẹ nuôi. 

Vì có quá nhiều trẻ con không có cha mẹ cần nơi nương tựa và sự khuyên 
bảo dẫn dậy của người lớn, nhất là trẻ em bị khuyến tật hay trí óc bị khờ lẫn, 
chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích dân chúng khắp mọi tiểu bang làm foster 
parent với sự yểm trợ tài chính của tiểu bang. Nhưng không phải là ai muốn 
cũng được. Có những điều kiện cần hội đủ trước khi tiểu bang công nhận 
một người có thể làm foster parent: 

-Ít nhất là 21 tuổi. 

-Lương bổng đủ để nuôi chính gia đình mình, không tùy thuộc vào tiền viện 
trợ của chính phủ trả lại tiền chăm giữ con nuôi mới có đủ điều kiện để sinh 
sống. 

-Không can án.     

-Nhà có dư phòng, hội đủ điều kiện vệ sinh, chống hoả hoạn và an toàn. 

Trinh về ở với gia đình bà mẹ nuôi người Mỹ trắng. Bà mẹ nuôi này là 
người đi cùng với Trinh đến buổi họp ngày hôm nay. Tiểu bang trả phụ cấp 
cho bà ta mỗi tháng 900 dollars tiền nuôi Trinh nhưng ngược lại bắt vợ 
chồng Trinh trả lại tiểu bang mỗi tháng $260. Số tiền này tùy thuộc vào tiền 
lương của cha mẹ ruột, và vì Cường không khai báo lương chính thức thu 
nhập làm nail của Bích, vài tháng sau đó Cường thành công trong việc yêu 
cầu tiểu bang giảm số tiền đóng chỉ còn 100 dollars, viện lẽ không đủ lợi tức 
trong việc chi tiêu tiền nhà và tiền nuôi hai đứa con tuổi nhỏ hơn Trinh. 

Trinh về ở dứt khoát với cha mẹ nuôi nhưng cuối tuần thỉnh thoảng vẫn gọi 
vợ chồng Cường đến chở về nhà vì nó vẫn còn thích thức ăn Việt Nam và 
vẫn còn dụ được bố mẹ ruột mua cho nó những món nó ưa thích như quần 
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áo, giầy dép, đồ trang điểm. Tuy rằng đã cách ly với con, vợ chồng Cường 
vẫn mua sắm cho nó mỗi khi nó về nhà, thậm chí còn cho nó tiền về Việt 
Nam thăm ông bà ngoại. Có những lúc nó đòi hỏi quá đáng như một lần nó 
đòi mua một cái quần jean hơn một trăm dollars, hai người không cho thì nó 
lại dở tính cũ là ăn cắp. Rồi lại bị cửa hàng bắt. Rồi bố mẹ lại ra ty cảnh sát. 
Nó đòi chở nó đi xâm mình xỏ mũi, vợ chồng Cường không cho thì khi trở 
lại nhà bà mẹ nuôi, nó nhờ bạn nó chở đi làm với tiền túi bố mẹ ruột cho. 
Gia đình bà mẹ nuôi cũng có thêm hai đứa con nuôi khác. Cả ba đều không 
phải là con ruột của bà ta nên đứa nào muốn làm gì thì làm, bà ta không cấm 
cản. CFS không những yểm trợ đứa nhỏ về tài chính (trả tiền cho người cha 
mẹ nuôi), mà còn về y tế, tinh thần: tánh Trinh hung dữ không suy giảm nên 
họ gửi Trinh đi therapy mấy bận để chữa trị. 

Cường không biết lý do gì mà Trinh, bà mẹ nuôi và vợ chồng Cường được 
cơ quan CFS gọi lên họp ngày hôm nay nhưng sau vài câu nói mở đầu của 
nhân viên CFS  và qua lời thông dịch của cô Việt Nam, Cường hiểu ngay lý 
do: Trinh bây giờ 16 tuổi rưỡi, đã ở với bà mẹ nuôi gần hai năm. Chỉ còn 
một năm rưỡi là Trinh sẽ được 18 tuổi. Một khi Trinh lên 18 tuổi, Trinh 
không còn là trẻ em nữa, mọi dịch vụ giúp đỡ tài chính hoặc tinh thần của 
CFS sẽ hoàn toàn chấm dứt. Bà mẹ nuôi vẫn có thể tiếp tục nuôi Trinh nếu 
bà ấy muốn nhưng bà ta phải ứng tiền túi vì chính phủ sẽ chấm dứt tiền viện 
trợ. Thực tế là một khi tiền viện trợ nhà nước chấm dứt, người cha mẹ nuôi 
sẽ không đồng ý nuôi đứa trẻ ấy nữa. Nếu vợ chồng Cường lúc bấy giờ nhất 
định không mang con mình về nhà cho nó có chỗ ở thì ngay khi đúng 18 
tuổi, Trinh sẽ thành một người homeless, không nơi nương tựa. 

Đây là một vấn đề trọng đại cho Trinh và vợ chồng Cường nên cô nhân viên 
CFS nhấn mạnh việc Trinh phải chuẩn bị tinh thần cho hơn một năm trước 
việc lo miếng ăn, áo mặc, nhà ở... Tất cả sẽ không phải do người khác mà 
chính Trinh phải tự lo. Vì thế ngay từ phút này Trinh phải nghĩ đến chuyện 
ở nhờ bà con, bạn bè thân thuộc nếu bố mẹ ruột nhất định không nhận con, 
và lo nghĩ đến việc đi làm bán thời gian hay cả ngày để kiếm tiền sinh sống.  
Nếu không có sự chuẩn bị đó, việc Trinh có tên trong danh sách những 
người homeless ở nước Mỹ là một chuyện hiển nhiên. Ăn ngủ ngoài đường, 
không những khó khăn về gia cảnh mà vấn đề an ninh cũng hoàn toàn nguy 
cập. 

Buổi họp chấm dứt, Cường nhận xét thấy con mình không có một vẻ gì quan 
tâm về vấn đề nó mới nghe qua. Nó chỉ nói vỏn vẹn một chữ bye với bố 
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mẹ khi họp xong , không thêm bớt một chữ. Nhìn nó leo lên xe đi về với 
người mẹ nuôi, con tim mệt mỏi của Cường bấy lâu nay chai đá vì sợ hãi 
phải đối đầu hàng ngày với đứa con ngỗ nghịch bỗng dưng trở lại trạng thái 
lo âu cho đứa con của mình. Cường tự nhủ không biết trong lòng nó có sợ 
sệt khi suy nghĩ đến viễn ảnh tương lai nhưng ngoài mặt nó không tỏ ra gì là 
lo lắng, để bố mẹ nó một lần nữa chịu thua khi nó lên 18 phải dẫn nó về 
nhà?  

Cường với nó bây giờ đúng như là những tay đánh phé poker Cường thường 
thấy trong TV: gương mặt họ lạnh như tiền không cho đối phương biết tẩy 
cây bài của mình. Mặt của Trinh bây giờ như là tay poker chuyên nghiệp, 
không tỏ gì quan tâm hay sợ hãi. 

Cường đóng cửa xe, rồ máy, xem kính chiếu hậu để lùi xe đưa vợ về nhà. 
Nhìn trong kính chiếu hậu, Cường chợt nhận ra mặt mình trong gương xanh 
tái mét. 

Nguyễn Tài Ngọc 
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Website: www.svdvocations.org 

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

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

Phở Đà Lạt 
Vietnamese Cuisine 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại  

Ai có nhu cầu xin liên  
lạc với  

bantruyenthong@cddmlv.com 
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Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc 
Bùi Hoài Albert, OMD.  Nhận: Bảo Hiểm 

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

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

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

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

29798 Haun Rd. #203 
Menifee, CA 92586 

951-301-9188 

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, 

Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

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

Chuyên môn sản xuất hột vịt 
lộn organic 

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

951-786-8693 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

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

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

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

Chuyên in Thiệp Cưới và  
mọi dịch vụ Ấn Loát

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

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

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

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

Liên hệ 951-473-0325  

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: 951-445-9362

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

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

Website: www.chrisnrealestate.com

King Restaurant 
Bánh Mì & Phở 

31333 Temecula Parkway, Suite 130 
Temecula, CA 92583.  

Phone:  951-303- 8405 
 

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

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

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

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

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

www.murrietasmiledental.com 


