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CN I MÙA VỌNG NĂM C 

TIN MỪNG 

 Lc 21, 25-28, 34-36 

"Giờ cứu rỗi các con đã gần đến". 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn 
đệ rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt 
trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới 
đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì 
biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh 
hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong 
vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. 
Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, 
Con Người hiện đến đầy quyền năng và 
uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt 
đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và 
ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con 
đã gần đến. 

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các 
con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và 
lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình 
đến với các con, như chiếc lưới chụp 
xuống mọi người sống trên mặt đất. 
Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu 
nguyện luôn, để có thể thoát khỏi 
những việc sắp xảy đến và đứng vững 
trước mặt Con Người!" 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 

 
CHẾT ĐẾN NƠI MÀ VẪN LO DỌN DẸP SAO? 

"Hãy tỉnh thức và cầu nguyện chờ Chúa đến với chúng ta" 

Đêm 15.04.1912, tàu TITANIC đang chạy trên vùng Bắc Đại Tây Dương thì 
đụng vào một tảng băng, con tàu lâm nguy và bị đắm, hơn 1.500 người thiệt 
mạng. Đó là một trong những tai nạn đường biển khủng khiếp nhất trong 
lịch sử từ trước tới nay. 

Cách đây vài năm, có một tạp chí đã nhắc lại thảm hoạ này và nêu ra cho 
độc giả một câu hỏi nghe lạ tai mang đầy tính châm biếm: "Lúc tàu 
TITANIC đang chìm, nếu chúng ta có mặt ở đó, liệu chúng ta có còn tiếp tục 
dọn dẹp bàn ghế trên tàu không?" 

Thoạt tiên ai cũng tự nhủ: "Câu hỏi này mới khôi hài làm sao!", vì ngay lúc 
còi hụ báo tàu đang chìm thì người có tâm trí bình thường; ai mà lo đi thu 
xếp bàn ghế? Người có chút tỉnh táo thì ai lại có thể phớt lờ tiếng kêu la của 
đám người sắp chết đuối, để mải mê lo dọn dẹp bàn ghế!" 

Tuy nhiên, cứ tiếp tục đọc bài báo đó, chúng ta sẽ hiểu được tại sao tác giả 
lại nêu lên câu hỏi kỳ quặc trên, để rồi đột nhiên chúng ta sẽ tự hỏi chính 
mình "Khi chiếc tàu đang chìm xuống như thế, biết đâu chừng mình lại tiếp 
tục dọn dẹp bàn ghế?  

Chẳng hạn như mình vẫn cứ mải mê lo những chuyện vật chất đời này đến 
nỗi bỏ bê cả những việc thiêng liêng đạo đức của mình?  

Hay mình cứ miệt mài kiếm sống đến nỗi chả còn đầu óc để chú ý đến cùng 
đích cuộc sống là gì nữa?  

Hay mình đã quá đắm mình trong cuộc sống đến nỗi quên mất lý do tại sao 
Chúa đã trao ban cuộc sống ấy cho mình? 

"Khi chiếc tàu đang chìm, liệu chúng ta có mải mê lo thu xếp đồ đạc trên tàu 
mà quên mất mình sắp chết đến nơi chăng?" Câu hỏi đó trùng hợp một cách 
lạ lùng với câu hỏi mà Giáo Hội muốn nêu ra cho chúng ta trong Mùa Vọng 
này. Cả ba bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay đều kêu gọi chúng ta tự vấn 
"Liệu chúng ta có tiếp tục mải mê thu xếp đồ đạc mà quên mất nguy hiểm là 
chiếc tàu đang chìm không? Chúng ta có quá bận rộn với cuộc sống này đến 
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nỗi quên rằng mục đích cuộc sống này là để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau 
không?" Quả thế, trong bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu cảnh cáo chúng 
ta: "Các con đừng bê tha chè chén say sưa hay quá lo lắng sự đời", nghĩa là 
Ngài khuyên chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện chờ Chúa đến. Chủ đề 
này được lập đi lập lại trong Phúc âm dưới nhiều hình thức. Chẳng hạn ở 
một đoạn Phúc âm khác, Chúa Giêsu nói: "Hãy coi chừng; hãy tỉnh táo: các 
con không biết được ngày giờ nào Con Người sẽ đến, vào giấc tối, nửa đêm, 
lúc gà gáy hay vào buổi sáng... điều Ta nói với các con cũng là điều Ta 
muốn nhắn nhủ mọi người đó là Hãy tỉnh thức" (Mc. 33, 35-36). 

Như vậy rõ ràng Mùa Vọng mời gọi chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện để 
chờ đón Chúa đến. 

Tôi xin đưa ra một ví dụ cụ thể để minh hoạ điều Chúa Giêsu muốn nói khi 
Ngài bảo chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện để chờ đón Chúa đến. 

Cách đây mấy năm, tại Hollywood, có một tài tử điện ảnh đột nhiên ngã 
bệnh. Sau khi khám bệnh cho anh, ông bác sĩ riêng của anh đã thẳng thắn 
nói cho chàng tài tử biết: "Tình trạng sức khoẻ của anh bi đát lắm: chúng tôi 
cần phải thực hiện một cuộc giải phẫu kéo dài 36 tiếng đồng hồ, may ra mới 
có thể cứu sống anh được". Về sau, chàng tài tử ấy đã thực sự thú nhận: 
"Trong 36 tiếng đồng hồ ấy, tôi đã học được nhiều điều hơn 36 năm trước 
đó của tôi, và tôi đã cảm nghiệm được. Tôi khám phá ra rằng tôi chẳng hề sợ 
chết vì trước đó tôi có thói quen mỗi ngày cầu nguyện với Chúa Giêsu và 
bây giờ khi phút giây cam go xảy đến tôi cảm nhận được kết quả của lời cầu 
nguyện ấy. Chính lúc đó tôi mới khám ra rằng nhờ những lời tâm sự, nói 
chuyện hàng ngày với Đức Giêsu trước đó, mà giữa Ngài và tôi chẳng xa lạ 
gì nhau, chúng tôi đã trở nên đôi bạn chí thân". 

Phúc cho ai nói lên được lời này khi Chúa đến: "Lạy Chúa, sau bao năm 
trung thành với việc tỉnh thức cầu nguyện, giờ đây con vui mừng được diện 
kiến Ngài".  

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, đó chính là sứ điệp Giáo hội truyền dạy chúng 
ta trong chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng này. Vậy, chúng ta hãy lo tỉnh thức 
cầu nguyện để khi Chúa Giêsu đến, Ngài sẽ nói với chúng ta: 

"Hãy đến đây, hỡi các con yêu dấu của Ta. Sau bao năm tháng xa cách, Ta 
thật hết sức vui mừng được gặp lại các con". 
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SỐNG ĐẠO 
Người phụ nữ chôn cất gần 60.000 thai nhi 

Chị vượt qua các thành kiến để dấn thân cho các hoạt động bảo vệ sự sống 
trong 10 năm qua. 

Chị Anna Nguyễn Thị Nhiệm đứng bên 
các ngôi mộ thai nhi 

Mỗi ngày sau khi tham dự giờ kính 
Lòng Chúa Thương Xót lúc ba giờ 
chiều tại nhà thờ, chị Anna Nguyễn Thị 
Nhiệm lại đạp xe ra nghĩa trang cách 
nhà độ 500 mét để an táng thai nhi. 
Trong căn lều rộng 15m2 ở góc nghĩa 

trang, chị Nhiệm mang khẩu trang bịt kín mặt, găng tay và mở tủ lạnh chứa 
đầy thai nhi được đựng trong bọc ny lông màu đen và bắt đầu khâm liệm. 

Chị lẩm bẩm đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh và Lạy Nữ Vương, 
cẩn thận gói thai nhi lại bằng vải liệm trắng rồi đút vào túi ny lông có in 
hình Thánh giá màu đỏ, đoạn đặt những túi này vào các hũ bằng sành. 

Mồ hôi vã ra khắp mặt sau một tiếng khâm liệm, người phụ nữ có dáng 
người mập mạp lại ì ạch bê hơn chục hũ sành đi chôn cất. 

“Mỗi hũ thường chứa khoảng 20 thai nhi. Một ngôi mộ phải được xếp đầy 
50 chiếu hũ như thế thì mới thuê người xây nắp mộ lại” – chị nói trong lúc 
xếp các hũ sành vào ngôi mộ đang xây dở. 
Nghĩa trang thai nhi được thành lập năm 2007 nằm trong nghĩa trang giáo họ 
Bến Cốc thuộc xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 

Chị Nhiệm, 54 tuổi, cho biết từ đó đến nay có khoảng 56.000 thai nhi được 
chôn cất trong 41 ngôi mộ tập thể, trong đó ngôi mộ lớn nhất chứa hơn 
3.000 em được đặt dưới chân lễ đài Đức Mẹ. 

“Ở đây các em chịu thiệt thòi và tủi thân lắm vì thường chỉ có mình tôi vừa 
đọc kinh, khâm liệm và chôn cất. Các em chưa được hưởng một lễ an táng 
đàng hoàng ở nhà thờ bao giờ vì cha xứ ở xa ít đến” – chị xúc động nói. 
Theo chị, trung bình mỗi ngày thu gom khoảng 20 thai nhi, riêng những 
ngày cuối tuần hay các dịp lễ hội, tết số lượng tăng gấp 3-4 lần từ tám cơ sở 
phá thai tư nhân quanh làng. Các bệnh viện nhà nước vất thai nhi bị phá 
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chung với rác thải. 
Chị giải thích phá thai nhiều là do hàng trăm ngàn công nhân nữ tại các khu 
công nghiệp xung quanh sống thử, các cặp vợ chồng mang thai ngoài ý 
muốn, thai bị chẩn đoán dị tật. Nhiều người phá thai vì sợ mất việc do chính 
sách hai con của nhà nước. 

Nói về cảm hứng khiến chị dấn thân phục vụ công việc này không mệt mỏi, 
chị nhớ lại “thai nhi đầu tiên tôi nhặt được ở bãi rác ven đường làng vào 
năm 2000. Đó là xác cháu bé gái khoảng 7 tháng tuổi”. 

“Tôi ẵm vội cháu về nhà tắm rửa sạch sẽ, liệm vải trắng và đến tối đem cháu 
đi chôn trong vườn nhà mình, kể từ đó như ơn Chúa thúc giục tôi dấn thân 
làm cái việc không ai ủng hộ này” – chị vui vẻ nói. 

“Nhiều lần chúng tôi xin thai nhi về giấu trong nhà, nhưng một hai ngày là 
bốc mùi thối, đến tối mới đem đi chôn trộm ở ngoài vườn, ngoài ruộng hay 
bờ sông, trong lòng vừa thương các em nhưng lại sợ dân làng và chính 
quyền biết sẽ phạt hoặc không cho phép”. 

“Năm 2000 tôi xin phép cha xứ và được cha đồng ý cho chôn trong nghĩa 
trang giáo họ, rồi Đức cha Đạt về đây giải thích với giáo dân họ mới không 
còn phản đối nữa đấy” - chị Nhiệm kể. 

Không chỉ chị Nhiệm mà chồng chị cũng làm công việc này giúp chị. Mỗi 
ngày, vào lúc sáng sớm và tan tầm, anh lại chạy xe máy đến tám cơ sở y tế 
và bệnh viện để thu gom thai nhi. Con chị và một số người khác cũng làm 
công việc này. 

Chẳng những thế, gia đình chị còn hiến đất để làm nghĩa trang chôn cất thai 
nhi. Chị đã hiến 200m2 đất ruộng làm nơi chôn cất thai nhi. 
“Mặc dù một sào ruộng 360 mét vuông ở đây giá từ 250-350 triệu, nhưng vì 
nghĩa trang sắp hết đất, gia đình tôi sẽ tiếp tục hiến thêm 300 m2 đất ruộng 
nữa để có nơi an nghỉ cho các em”. 

Người phụ nữ làm ruộng quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời từng 
bán đi đàn bò để có thời gian chăm sóc nghĩa trang. Giờ gia đình chị sống 
nhờ vào mấy sào ruộng và tiền lương hàng tháng 2,5 triệu của người chồng 
làm nghề đưa thư. 

“Chúng tôi còn đi tới các cơ sở phá thai xin họ giữ lại thai nhi và chúng tôi 
cũng thuyết phục được vài người trong họ bỏ ý định phá thai”. 
Chị Nhiệm cho biết thêm chị đã cứu được khoảng 10 em, chăm sóc rồi liên 
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hệ cho làm con nuôi hoặc gửi vào các nhà mở. 
“Nhưng tôi thấy mừng nhất là kể từ khi có nghĩa trang thai nhi này, giáo họ 
của tôi không ai dám phá thai nữa. Khoảng 200 trẻ em được sinh ra mặc dù 
mỗi nhà có từ năm tới sáu đứa con, do ảnh hưởng của phong trào bảo vệ sự 
sống”, chị khẳng định. Giáo họ có 600 người Công giáo. 

Ông Thomas Nguyễn Văn Thạo, 60 tuổi, trùm trưởng giáo họ Bến Cốc và là 
trưởng ban bảo vệ sự sống, cho biết: “Cô Nhiệm mới là người phụ nữ đầu 
tiên của làng xây dựng lên nghĩa trang thai nhi này, nhờ sự nhiệt tình của cô 
mà gần 6 vạn thai nhi vô tội có nơi an nghỉ như hôm nay”. 

Ông Thạo, vợ chết cách đây bốn năm, có bảy người con, nhớ lại: “Lúc cô 
Nhiệm và vợ chồng tôi đem xác thai nhi về nhà, dân làng phản đối cho là lũ 
khùng không ai hoan nghênh cả, nhưng với đức tin Công giáo, tôi nghĩ thai 
nhi cũng đã là người có hồn có xác nên chỉ muốn các em có một nơi để an 
nghỉ mà thôi”. 
Hiện nay, các kinh phí chôn cất đều do các ân nhân đóng góp. 

 
TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Mùa Vọng là để ''tái khám phá tầm quan trọng của đức tin nơi Chúa 
Kitô'' 
 
ROME, Thứ Tư 28 tháng 11, 2012 (Le Monde vu 
de Rome) – Đức Thánh Cha Benedict XVI nhấn 
mạnh: "Thời gian Mùa Vọng cho phép tái khám phá 
tầm quan trọng của đức tin nơi Chúa Kitô." 
 
Thực vậy, Đức Thánh Cha đã nói bằng tiếng Ý với 
giới trẻ, với những người bệnh tật và các cặp vợ 
chồng mới cưới, vào cuối buổi triều kiến ngày thứ tư 28 tháng 11, trong 
sảnh đường Phaolô VI tại Vatican. 
 
Đức Thánh Cha đã nói: "Cha gửi gấm tâm tình yêu mến đến với giới trẻ, với 
những người bệnh tật và các cặp vợ chồng mới cưới. Các bạn trẻ thân mến! 
Cha cầu xin cho thời gian của Mùa Vọng, sắp sửa bắt đầu, thúc đẩy các bạn 
tái khám phá tầm quan trọng của đức tin nơi Chúa Kitô. Xin cho Mùa Vọng 
giúp đỡ quý vị đang đau yếu, có thể đối phó với những đớn đau trong khi 
hướng mắt nhìn về Chúa Giêsu Hài Đồng. Đối với các bạn tân hôn, xin 
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cho Mùa Vọng giúp các bạn cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa 
trong gia đình mới của các bạn." 

  
Giáo Hội Brasil, Năm Ðức Tin và Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013. 
Từ tháng 9 năm 2011 Thánh Giá của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đang được 
rước qua 275 giáo phận toàn nước Brasil để chuẩn bị tinh thần cho người trẻ 
tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013. Với khẩu hiệu "Cống hiến đức tin", 
biến cố này là dịp để tín hữu cử hành lễ hội đức tin. Tại các nơi Thánh Giá 
được rước tới đều có các buổi suy tư, hành hương và canh thức cầu nguyện. 
Mỗi cộng đoàn hay hiệp hội và phong trào đều đưa ra các chương trình giúp 
gây ý thức và thăng tiến dấn thân sống đạo. Cuộc rước Thánh Giá sẽ kết 
thúc tại Rio de Janeiro, nơi sẽ diễn ra Ngày Quốc Tế Giới Trẻ trong các 
ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013. 
Brasil rộng gần 8,515,000 cây số vuông có hơn 190 triệu dân, 64.6% theo 
Công Giáo, 22.2% theo Tin Lành, 8% không tôn giáo và 5.2% theo các tôn 
giáo khác. Trên bình diện chủng tộc 47.7% là người da trắng, 43.1% là 
người đa chủng, 7.6% là người da đen, 1.1% là người gốc Á châu và 0.4% là 
thổ dân Mỹ châu. 
Trong các năm qua cùng với Trung Quốc và Ấn Ðộ, Brasil đã trở thành 
cường quốc kinh tế đáng nể đứng hàng thứ sáu trên thế giới. Nhưng nghèo 
đói vẫn là số phận của một phần ba tổng số dân. Riêng đối với Giáo Hội 
công giáo nạn các giáo phái ngày càng lan tràn, lôi cuốn nhiều người bỏ 
Giáo Hội là một thách đố rất lớn. Chính vì thế Giáo Hội tận dụng Năm Ðức 
Tin này để tái truyền giảng Tin Mừng cho dân chúng. 
Ngày 12 tháng 10 năm 2012 nhân kỷ niệm 520 năm ngày gặp gỡ giữa Âu 
châu và châu Mỹ lễ nghi khai mạc Năm Ðức Tin đã được cử hành trọng thể 
trong nhà thờ chính tòa Aparecida, là trung tâm thánh mẫu nổi tiếng nhất 
Brasil. Cũng chính tại đây hồi tháng 5 cách đây 5 năm (2007), Ðức Thánh 
Cha Biển Ðức XVI đã tham dự hội nghị của Liên Hội Ðồng Giám Mục Mỹ 
châu Latinh gọi tắt là CELAM. 
Linh Mục Antonio Luiz Ferreira Catelan, chủ tịch Ủy ban giáo lý đức tin 
của Hội Ðồng Giám Mục Brasil, cho biết các đề tài của Hội nghị Aparecida 
sẽ được đào sâu trong Năm Ðức Tin này, để củng cố các nền tảng của niềm 
tin kitô, hầu giúp tín hữu làm chứng cho niềm tin đó trong cuộc sống thường 
ngày, làm sao để đức tin trở thành một khám phá liên tục. 
Tái khám phá, suy tư và dấn thấn sống đức tin là ba đường hướng chính, mà 



 8

Giáo Hội Brasil muốn đi theo trong Năm Ðức Tin này. Ðể thực hiện mục 
đích này hồi tháng 10 năm 2012 Hội Ðồng Giám Muc Brasil đã cho tái bản 
các tài liệu của Công Ðồng Chung Vaticăng II. Các Giám Mục cũng sẽ cho 
in các bài giáo lý về đức tin của Ðức Thánh Cha, cũng như ấn bản chính 
thức sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo. Cha Catalan cũng cho biết hồi 
tháng 9 vừa qua một đại hội thần học đã được triệu tập tại Curitiba. Ðây 
không chỉ chuyện lý thuyết, bởi vì việc hiểu biết đức tin cũng bao gồm việc 
canh tân truyền giáo, chú ý nhiều đến các yếu tố xã hội. Tuy là tân cường 
quốc kinh tế, Brasil vẫn là một quốc gia có sự chênh lệch rất lớn giữa người 
giầu và người nghèo, vì có hơn phân nửa tổng số dân sống dưới mức nghèo 
túng. Do đó Giáo Hội cũng có truyền thống lâu đời về các hoạt động bác ái 
xã hội. Sự phát triển kinh tế cũng kéo theo cảnh tục hóa gia tăng tại Brasil, 
và đây cũng lại là một thách đố khác phải đương đầu. 
Bên cạnh sự hiện diện của Giáo Hội công giáo, cũng có sự cạnh tranh của 
các giáo phái tin lành và hàng ngàn giáo phái kitô khác bao gồm 42 triệu tín 
hữu, tức chiếm 26% tổng số dân. Trong các năm tới đây Brasil sẽ là quốc 
gia được thế giới chú ý vì là nơi tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013, Giải 
bóng đá quốc tế 2014 và Thế Vận Hội 2016, tất cả đều diễn ra trong thủ đô 
Rio de Janeiro. 
Ðức Cha Giuliano Frigeni, thừa sai Hiệp hội truyền giáo nước ngoài Milano, 
Giám Mục giáo phận Parintins, giáp giới với hai tiểu bang Amazonas và 
Parà, cho biết ngày nay cũng có nhiều giáo dân sống đức tin sâu đậm và ý 
thức. Ðức Cha làm việc truyền giáo tại Brasil từ 33 năm nay, trong một 
vùng nơi các đại điền chủ áp đặt luật lệ của họ bằng bạo lực trên giới nông 
dân và thổ dân, là hai lớp người chiếm 8% tổng số dân. Ðể làm chứng cho 
Tin Mừng phải sống giữa họ như Chúa Giêsu đã sống xưa kia. Thông truyền 
đức tin ở đây không phải là diễn văn, mà là tình yêu thương hiền phụ hiền 
mẫu, tiếp đón tất cả mọi người một cách vô điều kiện. Rao giảng Tin Mừng 
ở đây có nghĩa là chuyển đạt sứ điệp ấy cho tất cả mọi người mà không trịch 
thượng, yêu sách kiểu thực dân văn hóa và tôn giáo, trái lại với tình yêu 
thương vô bờ, như Chúa Giêsu đã yêu thương. 

 
Giáo phận Đà Lạt có thêm linh mục người dân tộc Lạch 
Giáo phận Đà Lạt thêm hy vọng truyền giáo hữu hiệu cho người dân tộc 
thiểu số khi có thêm một tân linh mục người Lạch trong số 20 tân chức hôm 
24-11. 
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Đức Giám mục Antôn Vũ Huy Chương của Đà Lạt phong chức cho 20 linh 
mục tại Trung tâm Mục vụ ở thành phố Đà Lạt. 300 linh mục đồng tế và 
khoảng 2.500 người tham dự buổi lễ. 
Trong số 20 tân linh mục, có 10 vị linh mục triều, sáu thuộc Tu hội Truyền 
giáo Thánh Vinh Sơn và số còn lại thuộc Tu hội Nhập thể tận hiến truyền 
giáo. 
Linh mục người Lạch Octave Me Bla Diôn, 38 tuổi, nằm trong số các linh 
mục triều. Cha Diôn thuộc giáo xứ Langbiang là con thứ năm trong một gia 
đình có bảy người con. 
"Tôi muốn trở thành linh mục để giới thiệu Chúa cho nhiều người khác, tôi 
muốn giúp củng cố đức tin cho người đã biết Chúa và đặc biệt là tôi cũng 
muốn đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của người giáo dân vùng sâu xa" – ngài 
cho biết. 
Ngài nói có rất nhiều giáo dân phải vượt đường xá xa xôi 10-20km đến nhà 
thờ học giáo lý, dự lễ và gặp khó khăn khi mời linh mục xức dầu bệnh nhân, 
giải tội cho bệnh nhân. 
Vì thế ngài sẽ ưu tiên mục vụ cho giáo dân sống xa nhà thờ, nhất là thăm 
viếng người già neo đơn, người nghèo còn thiếu cái ăn, mặc, mù chữ, bệnh 
tật. 
Người Lạch có khoảng 8.000 người sống tập trung chủ yếu ở vùng 
Langbiang. 
Linh mục Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân cho biết giáo phận hiện có 
tám linh mục người sắc tộc - năm người K’ho, hai người Chơru và một 
người Lạch. 
Theo cha Huân, 67 tuổi, người Công giáo thuộc các sắc tộc chiếm khoảng 
1/3 tổng số 330.000 giáo dân trong giáo phận. 200 linh mục hiện có của giáo 
phận vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu mục vụ tại các giáo xứ. 
Ngài nói rằng Giáo hội địa phương luôn chú trọng khuyến khích ơn gọi tu trì 
người sắc tộc để phục vụ các cộng đoàn người sắc tộc. 
Cha Huân cho biết sắp tới giáo phận sẽ cử một linh mục người K’hor đi học 
truyền giáo tại Phi Luật Tân. Giáo hội còn dạy các tiếng dân tộc cho các linh 
mục, chủng sinh và các thiện nguyện viên để họ làm việc hiệu quả với người 
dân tộc và góp phần thúc đẩy công cuộc truyền giáo ngày càng hiệu quả 
hơn. 
Đồng bào sắc tộc có đời sống kinh tế khó khăn nên Giáo hội địa phương 
nâng đỡ họ bằng các chương trình học bổng, phát thuốc, sửa nhà cho người 
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nghèo, chén cơm cho người già neo đơn, cũng như giúp họ bảo tồn những 
nét văn hóa truyền thống của họ. 
Cha Huân cho biết giáo phận đã chỉ định 1/3 số linh mục đồng hành với 
người sắc tộc. 
K'ho là sắc tộc đông nhất ở Đà Lạt. 
Năm ngoái giáo phận có 21 linh mục được phong chức, một kỷ lục của giáo 
phận. 
 
Người Việt tại Bangkok khai mạc Năm Đức Tin 
Chiều Chúa Nhật ngày 25 tháng 11 năm 2012, đông đảo bạn trẻ Công Giáo 
Việt đang làm việc tại Thái Lan đã quy tụ tại ngôi thánh đường thánh 
Thomas Aquinas Minburi tham dự khai mạc Năm Đức Tin, cung nghinh 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và mừng lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. 
Cha Giacôbê Vũ Thế Hanh, OP. chia sẻ cho các bạn ý nghĩa và mục đích 
của Năm Đức Tin. Cha cũng mời gọi các bạn canh tân đức tin, tuyên xưng 
đức tin và sống đức tin trong suốt năm thánh này. 
Đức tin người dân đất Việt đã lớn lên từ dòng máu Các Thánh Tử Đạo Việt 
Nam. Vì thế các bạn trẻ đã làm sống lại hình ảnh chứng nhân anh dũng bằng 
nhạc kịch “Dòng Máu Anh Hùng”. Cộng đoàn cũng cung nghinh và rước 
kiệu các thánh Tử Đạo Việt Nam với niềm vui hân hoan. 
Trong thánh lễ, cha Phaolô Đỗ Bá Hoàng, OP. đã chia sẻ với cộng đoàn về 
hình ảnh Chúa Giêsu, vị vua tình yêu. Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy chọn 
Chúa Giêsu là thần tượng của mỗi chúng ta. Vì chỉ có Ngài là thần tượng 
muôn đời bền vững trong lòng mọi người. Và qua thần tượng Vua Giêsu, 
chúng ta sẽ lãnh triều thiên vinh thắng. 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Những Lễ Đặc Biệt trong tháng 12/2012  
_ 8/12/2012: Lễ Mẹ Vô Nhiễm/ lễ trọng: 8:00 am & 10:00 am 
_ 12/12/2012: Lễ Mẹ Guadalupe: 6:00 pm 
_ 21/12/2012: Simbang Gabi: Lễ hội theo truyền thống văn hoá của người   
Philippine chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày đại lễ Giáng Sinh: 6:00 pm 
_ 24/12/2012: 7:00 pm: canh thức  
                        8:00 pm: Lễ vọng Giáng Sinh 
_ 25/12/2012: Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh: 1:30 pm 
Sổ Số Cây Thông Noel 
Hội Knights of Columbus thuộc giáo xứ Blessed Teresa of Calcutta sẽ tổ 
chức sổ số cây thông Noel. Số tiền thu được sẽ giúp quỹ xây dựng nhà thờ 
và quỹ bác ái của hội. 
Địa điểm: nhà thờ Blessed Teresa of Calcutta 
Thời gian: 6:00 – 9:00 pm 
Ngày 7/12/2012 
Vé vào cửa: $ 5.00 
Vé sổ số: $10.00/ 12 vé; $20.00/25 vé 
Hoạt Cảnh Giáng Sinh trên Đường Phố 
Giáo xứ Corpus Christi ở Corona sẽ diễn hoạt cảnh Giáng Sinh trên đường 
phố, quy tụ khoảng 100 diễn viên không chuyên trong các vai thiên thần, 
lính La Mã, Ba Vua, Vua Herode, mục đồng và nhiều súc vật như lạc đà, 
chiên, lừa… 
Địa điểm: Corpus Christi Church, 3760 Mckinley St., Corona 
Thời gian: 5:00 pm – 11:00 pm 
Ngày: 7&8 12/2012 
Vào cửa miễn phí. 
Muốn biết thêm chi tiết: Mary Kruger @ 951.202.9910 
Đêm Nhạc Hội Giáng Sinh 
Với những bài thánh ca vượt thời gian trong kho tàng Thánh Nhạc Việt Nam 
với sự trình diễn của nhiều ca sĩ và ca đoàn Magnifica Chorale & nhạc 
trưởng Trần Chúc cùng với ca đoàn Orange High School Concert Choir & 
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Chamber Singers. 
Địa điểm: Crystal Catheral, 13280 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840 
Ngày: 7/12/2012 @ 6:30 pm 
Giá vé: $20.00/ $50.00 (VIP) 
Đêm Hoà Bình 
Đêm trình diễn Thánh Ca  do ban hợp xướng Giáo Xứ Thánh Linh & dàn 
nhạc cùng với ca sĩ Mai Thiên Vân & ca sĩ Tấn Đạt sẽ trình diễn những ca 
khúc Giáng Sinh và thế giới với linh mục nhạc sư Kim Long. 
 
Địa điểm: Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Linh 
                 17270 Ward St., Fountain Valley, CA  
Ngày 21/12/2012 @ 8:00 pm 
Vào cửa miễn phí. 
Y phục khi công bố Lời Chúa & phụ trao Máu Thánh Chúa 
Để cho bầu khí phụng vụ được trang nghiêm sốt sắng, đề nghị quý thừa tác 
viên Lời Chúa và thừa tác viên Thánh Thể theo những quy định về y phục 
đã được cha Quản Nhiệm và Ban Mục Vụ thông qua như sau: 
_ Nam: quần áo vest hoặc áo sơmi bỏ trong quần. 
_ Nữ: quần áo vest hoặc áo dài truyền thống. 
Ban Mục Vụ kính báo 
 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
 

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.   
TẠI SAO PHẢI SẠCH TỘI TRỌNG MỚI ĐƯỢC RƯỚC MÌNH MÁU 
CHÚA? 
Hỏi: Xưa Chúa Giêsu thường đến ăn uống với những người tội lỗi như bọn 
thu thuế.Trong Bữa Tiệc Ly cuối cùng, Chúa đã cho Phêrô và Giuđa "ăn và 
uống"  Mình Máu Chúa như tất cả các Tông Đồ khác hiện diện. 
Vậy tại sao bây giờ Giáo Hội dạy phải sạch tội trọng mới được rước Mình 
Máu Thánh Chúa Kitô.? 
Trả lời: 
I- Trước hết, xin tự hỏi: tại sao Chúa Giêsu giao du với những người bị 
xã hội Do Thái coi là tội lỗi? 
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Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần đọc lại lời Chúa Giêsu nói với nhóm 
biệt phái xưa kia: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm 
mới cần.” ( Mt 9:12)  Thật vậy, Chúa Kitô đến để tìm những người tội lỗi và 
kêu gọi họ ăn năn sám hối để được tha thứ và cứu rỗi. Do đó, Chúa tự ví 
mình như thầy thuốc đi tìm bệnh nhân để cứu chữa chứ không tìm người 
mạnh khoẻ để săn sóc. 
Vì thế, Chúa đã không ngần ngại đến nhà những người thu thuế, tức những 
người bị bọn Biệt phái (Pharisi) coi là người tội lỗi để dùng bữa với họ. 
Chúa còn làm bạn với cả những người có đời sống tai tiếng như Mađalêna. 
Nhưng thử hỏi: Chúa đồng bàn với người bị coi là tội lỗi cũng như làm bạn 
với  phụ nữ tai tiếng kia với mục đích gì? Có phải là để công nhận nếp sống 
tội lỗi của họ hay để kêu gọi họ từ bỏ đời sống đó để trở nên hoàn thiện? 
Chắc chắn chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu không đồng bàn, hay giao du 
với những người bị xã hội lên án là kẻ tội lỗi để đồng hoá với họ hay tán 
thành cách sống của họ. Chúa đến với họ để mời gọi họ từ bỏ nếp sống tội 
lỗi  để trở nên tốt lành như Chúa mong muốn mà thôi. Đây chính là mục 
đích của Chúa đến trần gian cách nay trên 2000 năm để cứu chuộc cho nhân 
loại khỏi chết vì tội như Chúa đã nói với các môn đệ xưa kia: “...Con Người 
đến để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (x Mt 
20:28). 
Tuy nhiên, trong suốt 3 năm rao giảng Tin mừng Cứu độ, Chúa Giêsu chưa 
một lần nào đã nói với ai rằng : “các con  đừng lo nghĩ gì về đời sống của 
mình. Cứ sống và làm những gì mình thích rồi sau khi chết, Ta sẽ cho tất cả 
vào Thiên đàng để vui hưởng hạnh phúc muôn đời vì Thiên Chúa, Cha của 
các con là Đấng tốt lành, không muốn bắt lỗi ai về bất cứ điều gì.” 
Ngược lại, ngay khi mở đầu cho sứ vụ công khai rao giảng Tin Mừng Cứu 
độ, Chúa Giêsu đã kêu gọi dân chúng thời đó như sau: “Thời  kỳ đã mãn. 
Nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh  em hãy sám hối và tin vào Tin 
Mừng.” ( x.Mc 1:15). 
Sám hối và tin vào Tin Mừng có nghĩa là từ bỏ tội lỗi và sống theo đường 
lối của Thiên Chúa, đối nghịch hoàn toàn với đường lối của con người, của 
trần gian, của “văn hoá sự chết” đang lộng hành ở khắp nơi trên thế giới 
ngày nay… Vì thế, trong suốt thời gian rao giảng, Chúa Giêsu đã nhiều lần 
đưa ra những lời ngăm đe hay cảnh cáo nghiêm khắc như sau:            
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: 
có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” (Lc 13:24). 
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Hay:                      
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lậy Chúa, Lậy Chúa’ là được vào 
Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng 
ngự trên trời mới được vào mà thôi.” (Mt 7:12)       
Hoặc nghiêm khắc hơn nữa:                  
“Nếu chân của ngươi làm cớ cho ngươi sa ngã thì hãy chặt mà ném đi; 
thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ  hai chân mà bị 
ném vào hoả ngục.” ( Mc 9:45) 

  
Sở dĩ Chúa phải đưa ra những lời ngăm đe nghiêm khắc nói trên vì con 
người còn có tự do mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người xử dụng để 
hoặc chọn lựa sống theo đường lối của Thiên Chúa hay khước từ Người để 
sống theo ý riêng và làm những điều trái nghịch với lương tâm,  với thánh ý 
của Cha trên Trời, là Đấng trọn tốt ,trọn lành. 
Như thế đủ cho thấy là Chúa Giêsu không đến để thoả hiệp với sự 
dữ, với tội lỗi của trần gian,  mặc dù  Chúa có đến ăn uống hoặc giao du với 
những người bị mang tiếng là tội lỗi xấu xa như những người thu thuế và 
phụ nữ tai tiếng thời đó vì lý do  như đã nói ở trên.  
Liên quan đến hai Tông Đồ Phêrô và Giuđa, Chúa Giêsu cũng đã khoan 
dung cho họ cơ hội để thay đổi ý  định hoặc lưu ý đến sự yếu đuối của mình. 
Trước hết, trong bữa ăn sau cùng, Chúa đã nói với tất cả 12 Tông Đồ hiện 
hiện: " Thầy bảo thật cho anh  em , một người trong anh  em sẽ nộp 
Thầy." ( Mt 26:18. Mc 14: 18; Lc 22: 21-22; Ga 17: 12). Chúa nói thế để 
đánh động Giuđa một lần cuối trước khi y ra tay hành động. Y biết điều này, 
nhưng vẫn trơ trẽn hỏi Chúa: " Rap-bi ( thưa Thầy) chẳng lẽ con sao,? ". 
Chúa trả lời: " chính anh nói đó." ( Mt 26: 25). Dầu vậy,  Giuđa vẫn cứng 
lòng, nên ăn Mình Chúa xong,  y đã ra đi vào đêm tối, tìm gặp bọn luật sĩ và 
tư tế Do Thái để trao nộp Chúa như  Người  đã nói trước đó trong Bữa Tiệc 
Ly. Như thế có nghĩa là Giuđa đã xử dụng ý muốn tự do ( free will) của 
mình để bán Chúa Giêsu lấy 30 đồng bạc của bọn giáo sĩ Do Thái thù ghét 
Chúa. Về phần Phêrô thì khác. Ông này quá tự tin nơi mình nên đã quả 
quyết: " Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy." ( Mc 14: 
31). Nhưng Phêrô đã vấp ngã không phải vì cố ý dùng tự do của mình để 
chối Chúa mà vì yếu đuối con người mà ông không để ý đến khi nghe  Chúa 
cảnh cáo ông buổi ban chiều hôm đó: " Thầy bảo thật anh : hôm nay , nội 
đêm nay : gà chưa gáy hai lần thì chính anh, anh đã chối Thầy đến ba 
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lần." ( Mc 14:30 ) Và sự việc đã xảy ra đúng như Chúa đã cảnh cáo Phêrô. 
Lúc đó Phêrô không tin và cũng không có ý định sẽ chối Thầy như Chúa đã  
tiên báo. Nhưng vì ông quá tự tin nên vấp ngã, chứ không phải vì cố tình 
ngoan cố cho đến phút chót như Giuđa. Như thế việc Chúa cho Giuđa và 
Phêrô "rước Lễ" tức ăn thịt và uống máu Chúa trong Bữa Tiệc Ly không có 
nghĩa là Chúa không biết đến sự phản bội của Giuđa và chối Chúa của 
Phêrô. Chúa biết nhưng vẫn tôn trọng ý muốn tự do để họ tự quyết định việc 
họ muốn làm ( Giuđa phản bội vì tham tiền ), ( Phêrô chối Chúa vì yếu đuối 
và sợ hãi bọn Do Thái). 

  
II- Giáo lý của Giáo Hội về việc rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô  
Nhưng không thể lý luận rằng Chúa Giêsu từng ăn uống với “những người 
tội lỗi”,từng cho Guiđa và Phêrô "ăn thịt và uống máu"  Người trong bữa 
tiệc ly cuối cùng  do đó không cần phải sạch tội trọng mới được rước Mình 
Máu Thánh Chúa như Giáo Hội dạy ngày nay.. 
Lý do trước hết như vừa nói ở trên: Chúa ăn uống với những người bị xã hội 
coi là "kẻ tội lỗi " không có nghĩa là Chúa  chấp nhận hay tán đồng  cách 
sống của họ mà thực ra Chúa đồng bàn với họ, vì Người muốn kêu  gọi họ 
sám hối, thay đổi cách sống  để được cứu rỗi. 
Chúa vẫn rửa chân cho Giuđa và Phêrô cũng như cho họ ăn thịt và uống máu 
Người trong Bữa ăn sau hết dù biết họ sẽ phản bội và chối Chúa vì  Chúa đã 
kêu gọi Giuđa lần chót và cảnh cáo Phêrô, nhưng vì Giuđa cứng lòng nên đã 
cố tình phạm tội phản bội và tuyệt vọng đi treo cổ tự tử sau đó. Ngược lại, 
 Phêrô chối Thầy vì yếu đuối con người, nhưng đã biết ăn năn thống hối sau 
đó nên được tha thứ và còn được trao cho trọng trách lãnh đạo Giáo Hội để 
"chăn dắt các chiên con và chiên mẹ của Thầy".( Ga 21: 15-16) 
Chắc chắn Chúa chê ghét tội lỗi nhưng lại yêu thương kẻ có tội biết hối lỗi 
và xin tha thứ. Tuy nhiên, tội vẫn  luôn luôn là trở ngại lớn lao nhất để ngăn 
cách con người với Thiên Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành. Do đó, muốn gần 
Chúa, muốn là bạn hữu nghĩa thiết với Ngài thì điều kiện cần thiết là phải xa 
tránh  mọi tội lỗi. 
Liên quan đến việc rước Mình Máu Chúa Kitô khi tham dự Thánh lễ, Giáo 
Hội dạy rằng: “Ai muốn rước lấy Chúa Kitô trong hiệp lễ Tạ Ơn 
(Eucharistic communion) thì phải ở trong tình trạng có ân sủng.  Ai biết 
mình có tội trọng thì không được làm lễ (nếu là  linh mục)  và  bước tới 
Bàn Tiệc Thánh Thể để rước Mình Thánh Chúa,  nếu trước đó đã không 
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nhận được ơn tha tội  qua bí tích hòa giải( xưng tội ).” (x SLGHCG, số 
1415;  giáo luật  số 916). Sở dĩ thế vì cũng theo giáo lý của Giáo Hội, thì 
“tội trọng làm mất hoàn toàn sự hiệp thông (communion) giữa ta với 
Thiên Chúa  và nếu chết không kịp ăn năn thống hối và được tha tội qua bí 
tích hoà giải thì phải chịu án phạt đời đời trong nơi gọi là hoả ngục.” (x. 
SGLGHCG, số 1033). 
Đây là ác tính và hậu quả rất tai hại của tội trọng (mortal sin) vì tội này đẩy 
con người ra khỏi tình yêu và lòng khoan dung của Thiên Chúa do cố ý hành 
động nghịch với tình yêu và sự trọn lành của Người. Khi muốn rước Chúa 
Kitô vào lòng tức là muốn hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa trong tình 
yêu và sự trọn hảo, tức là trở nên làm một với Người. Nhưng khi có tội 
trọng thì con người đã đối nghịch hoàn toàn với Thiên Chúa, xa lìa tình 
yêu và sự trọn lành của Người. Như vậy làm sao có sự hiệp thông được nữa? 

  
Tóm lại, Chúa luôn giang tay chờ đón kẻ có tội trở về để tha thứ, mặc 
dù Ngài gớm ghét tội lỗi.Vậy muốn kết hiệp với Chúa qua bí tích Thánh Thể 
thì cần thiết phải sạch tội, nhất là tội trọng, vì khi phạm tội này, con người 
đã cố tình quay lưng lại với Thiên Chúa, cố ý từ khước Người để chọn  sự 
dữ đối nghịch hoàn toàn với tình yêu và bản tính trọn  hảo của Người. 

 
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

 
Dự Đoán Kinh Ngạc Về Nước Mỹ 

 George Friedman, người sáng lập và là Chủ 
tịch Công ty Dự báo chiến lược 
STRATFOR, một think-tank phi chính phủ 
hàng đầu thế giới từng dự báo chính xác một 
số sự kiện chiến lược. Cuốn sách 100 năm 
tới của ông đưa ra những dự đoán đáng kinh 
ngạc về nước Mỹ. 
Friedman dự báo trong thế kỷ XXI nước Mỹ 
vẫn dẫn đầu thế giới, thậm 

chí ông nói bây giờ nước Mỹ hãy còn là đứa trẻ (?), thập niên 50 thế kỷ này 
mới trở thành siêu cường đích thực và thập niên 60 mới là thời đại vàng của 
Mỹ. 
Dự báo ấy khác với quan điểm của Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, 
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Stephen Brooks, William Wohlforth hoặc của Martin Jacques (trong cuốn 
Khi Trung Quốc thống trị thế giới), cũng như nhiều dự báo rất xấu về kinh 
tế Mỹ trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Nó giội gáo nước lạnh lên 
những cái đầu phát sốt sau khi đọc sách của Lưu Minh Phúc cho rằng trong 
thế kỷ XXI Trung Quốc sẽ thay Mỹ lãnh đạo thế giới. 
Dự báo của Friedman dựa trên quan điểm sự thực lịch sử và tình trạng địa-
chính trị quyết định tất cả. Friedman nhận định: nước Mỹ đã xây dựng được 
một nền văn hoá và chế độ chính trị tiên tiến nhất thế giới. 
Sự thực là văn hoá Mỹ đang giữ vai trò dẫn đầu thế giới, có sức lan toả và 
chiếm lĩnh mạnh mẽ. Nhạc pop, vũ điệu rock and roll cũng như fastfood và 
Coca Cola được giới trẻ khắp nơi ưa chuộng. Hollywood thống trị điện ảnh 
5 châu. Truyền thông Mỹ dẫn đầu truyền thông thế giới. Văn hoá chính trị-
tư tưởng của Mỹ rất phát triển, họ luôn có nhiều nhà tư tưởng, nhà chính trị 
học hàng đầu. Khoa học kỹ thuật và giáo dục đại học thì khỏi phải nói. 
Tư tưởng dân chủ bình đẳng sinh ra ở châu Âu nhưng nảy mầm và thành cây 
lá sum sê trên đất Mỹ – khi châu Âu còn dưới ách phong kiến… Vào thời 
những năm đầu của thế kỷ 16, 17 phần lớn những người di cư sang Mỹ đều 
là những kẻ, dưới quan điểm của giới "Quí Tộc", là những kẻ bất mãn bị xã 
hội ruồng bỏ, những người vô gia cư bị coi là hạ đẳng, và các phần tử bị coi 
là tội phạm hay phản động. Những con người này đến vùng đất mới châu 
Mỹ, họ đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ. Văn hóa của họ, tức nguyên lý 
sâu xa nhất chi phối suy nghĩ của con người, chỉ đơn giản là "tự lo", và cái 
nguyên lý ấy phát triển thành triết lý về "tự do" kiểu Mỹ sau này. 
 
Phạm trù tự do của Mỹ được xây dựng dựa trên nguyên lý tự do hành động, 
chính vì thế thượng tầng kiến trúc của xã hội Mỹ đã phải đối diện với một 
phạm trù mới về quản trị nhân sự — khi mà những yếu tố khống chế con 
người như: tôn giáo, ý thức hệ, truyền thống,… đã không còn. Phạm trù mới 
này đã nẩy nở thành hệ thống nhà nước pháp quyền và văn hóa quản trị trí 
thức – một hệ thống khái niệm về quản lý lao động tách rời nhân sự. 
 
Hiến pháp Mỹ 1787 là bộ hiến pháp thành văn đầu tiên của giai cấp tư sản 
trong lịch sử thế giới. Nó dựa trên cơ sở tư tưởng dân chủ tư sản, đầu tiên 
dựng nên một quốc gia có đặc trưng là chế độ cộng hòa, chế độ liên bang, 
chế độ Tổng thống, chế độ tam quyền phân lập, chính phủ dân bầu, chế độ 
nhiệm kỳ của người lãnh đạo. Cơ chế ấy bảo đảm dân chủ hóa trình tự ra 
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quyết sách, tránh được sự lạm dụng 
chức quyền… Sức sống của mô hình 
chính quyền Mỹ thể hiện ở chỗ từ 
ngày lập quốc (1776) đến nay nước 
này chưa hề có đảo chính hoặc cách 
mạng lật đổ chính phủ. Rất ít nước 
lớn nào có nền chính trị ổn định, 
được lòng dân lâu như vậy. 
 

Dù từng phạm không ít sai lầm nhưng nước Mỹ đã đứng vững và chiến 
thắng trong hai cuộc thế chiến và chiến tranh lạnh, vượt qua các cuộc khủng 
hoảng kinh tế vô cùng trầm trọng. Được như vậy trước hết là do cơ chế 
chính trị phát huy được vai trò làm chủ của toàn dân, họ phát hiện và bầu lên 
được những người lãnh đạo khôn ngoan phù hợp với xu thế từng thời đại. 
Nhờ thế chỉ sau 150 năm dựng nước, Mỹ đã trở thành siêu cường bá chủ thế 
giới. 
 
Trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, các số liệu về tỷ lệ thất nghiệp, 
nợ nhà nước và thâm hụt ngoại thương đem lại cảm giác kinh tế Mỹ chắc 
chắn sẽ sụp đổ. Thế nhưng giờ đây họ vẫn sống đàng hoàng bằng núi tiền 
các nước khác tự nguyện cho vay. Châu Âu mới là kẻ chịu thiệt với đồng 
Euro có nguy cơ đổ sập. Cơ chế chính trị Mỹ có khả năng tự sửa đổi cho 
thích hợp hoàn cảnh, như chính sách Kinh tế mới của Tổng thống Roosevelt, 
hoặc luật cải tổ tài chính Tổng thống Obama vừa trình Quốc hội đã và sẽ có 
thể đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng. 
 
Trên lĩnh vực kinh tế, người Mỹ cũng dẫn đầu thế giới đưa ra nhiều sáng 
kiến vĩ đại. Thời gian 1863-1869 họ đã xây dựng xong tuyến đường sắt Thái 
Bình Dương 3000 km xuyên suốt Đông Tây, vừa góp phần quan trọng thống 
nhất đất nước, vừa giúp nhanh chóng phát triển kinh tế. Công trình này được 
đài BBC đánh giá là một trong 7 kỳ tích của lịch sử công nghiệp hoá thế giới 
và được dân Mỹ coi là biểu tượng thống nhất quốc gia (thời gian 1861-1865 
Mỹ có nội chiến, đất nước chia rẽ sâu sắc). 30 năm sau, nước Nga mới bắt 
đầu làm đường sắt xuyên Siberia . 
 
Thập niên 50 họ có sáng kiến xây dựng mạng xa lộ cao tốc nối tất cả các 
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bang, các thành phố, khiến cho đất nước này trở nên vô cùng năng động, 
người dân tha hồ phóng xe đi khắp nơi tìm việc làm, khai thác tài nguyên. 
Thập niên 90 họ đầu tiên đề xuất và triển khai xa lộ cao tốc thông tin (gồm 
hệ thống thông tin số và mạng thông tin internet), dẫn đầu thế giới tiến sang 
kỷ nguyên thông tin, nhờ đó nguồn trí thức tăng gấp bội, bảo đảm công nghệ 
cao phát triển như vũ bão. 
Hai mạng xa lộ nói trên đã đem lại cho nước Mỹ sức mạnh bá chủ thế giới 
trong 50 năm qua. 
 
Giờ đây George Friedman dự báo trong thế kỷ XXI Mỹ sẽ hoàn tất xây dựng 
xa lộ cao tốc năng lượng, năm 2080 nhà máy điện trên vũ trụ sẽ bắt đầu phát 
điện về cho trái đất sử dụng. 
 

Nước Mỹ có ưu thế tốt nhất thế giới về 
địa lý. Đất rộng và màu mỡ, giàu tài 
nguyên, có nhiều con sông lớn thông 
thương được và những hồ nước ngọt 
khổng lồ. Hai đại dương quan trọng nhất 
bao bọc hai bên. Ngày nay tiêu điểm 
cạnh tranh địa chính trị toàn cầu đã 
chuyển từ đại lục Âu sang Á  giành giật 
quyền kiểm soát biển, mà về mặt này Mỹ 

có ưu thế vô địch, đã và đang kiểm soát toàn bộ các đường hàng hải, vì thế 
họ sẽ tiếp tục kiểm soát nền kinh tế toàn cầu. 

 
Friedman viết: trong 10-20 năm đầu 
thế kỷ XXI, Mỹ sẽ gặp những thách 
thức nghiêm trọng, nhưng không 
nước nào có thể thay thế vị trí số 1 
của Mỹ; thế giới vẫn lấy nước Mỹ 
làm trung tâm. 
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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 

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

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

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

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

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

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

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

Chuyên in Thiệp Cưới và  
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 

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 


