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CN II THƯỜNG NIÊN B 

TIN MỪNG 

 
 
Lời Chúa lúc thì nhẹ nhàng thoang 
thoảng, khi thì mãnh liệt thiết tha. Nhiều 
lúc ta tưởng đến nhà thờ vào ngày Chủ 
nhật là đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi, 
nhưng không phải. Chúa không mời gọi 
ta chỉ đi lễ như trả nợ. Chúa muốn ta 
thực sự gặp gỡ Người, tiếp xúc thân mật 
với Người, sống thân thiết với Người 
trong tình con thảo. 
Hành trình đức tin của người Kitô hữu là 
một hành trình đi về với Chúa. Sau bao 
nhiêu năm giữ đạo, tôi đã đi đến đâu? 
Tôi đã thực sự gặp được Chúa chưa? Tôi 
đã tiến đến gần Chúa chưa? Hay là tôi 
mới ở khởi điểm? Hãy đến, Chúa đang 
mời gọi ta...  
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Ga 1, 35-42 
"Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người". 
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn 
theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ 
nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ 
đi theo Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: 
"Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". 
Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ 
chừng giờ thứ mười. 
Anrê, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã 
đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: 
"Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô". Và ông dẫn anh 
mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, 
con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá". 
 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
 Lm. Mark Link 

"Chúng ta hãy nên bắt chước Anrê chia sẻ với người khác niềm tin của 
mình vào Chúa Giêsu" 
Cách đây mấy năm, có một ông lão được nhận vào bệnh viện để điều trị 
bệnh. Sau khi ông cụ được dễ chịu, cô y tá hỏi ông lão vài câu hỏi theo 
thông lệ, vì cô phải điền vào một trong các giấy tờ thủ tục nhập bệnh viện. 
Một trong những câu cô hỏi ông lão là: “Tôn giáo ông quí chuộng hơn cả 
là tôn giáo nào?”. Cụ già nhìn cô y tá và nói: “Tôi rất vui sướng được cô 
hỏi câu ấy, tôi luôn luôn muốn là một người công giáo, nhưng trước đây 
chưa có ai hỏi tôi như vậy. Chính cô là người đầu tiên hỏi tôi câu ấy”. 
Câu chuyện có thực trên đặt cho chúng ta một vấn đề gây bối rối: Tại sao 
trong chúng ta có nhiều người do dự khi phải chia sẻ đức tin của mình với 
kẻ khác? hoặc chúng ta có thể đặt lại câu hỏi này như sau: Nếu chúng ta tin 
rằng Phúc Âm thực sự là Tin Mừng, thì tại sao chúng ta lại không chia sẻ 
nó với kẻ khác? hoặc nếu chúng ta tin Đức Giêsu là kho tàng vĩ đại nhất mà 
chúng ta có thể chiếm hữu được, thì tại sao chúng ta không chia sẻ với 
người khác đức tin của mình nơi Đức Kitô? 
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Điều này dẫn chúng ta đến với bài đọc ngày hôm nay. Bài đọc thứ nhất 
tường thuật việc Samuel chia sẻ niềm tin của mình với chàng Eli. Bài đọc 
thứ hai thuật lại việc thánh Phaolô chia sẻ đức tin của mình với tín hữu 
Côrintô. Và bài Phúc Âm trình bày Gioan tẩy giả chia sẻ đức tin với hai 
môn đệ của mình, và Andrê chia sẻ đức tin với anh em mình là Phêrô. 
Chúng ta hãy chú ý vào bài Phúc Âm và đặc biệt vào trường hợp Andrê. Sự 
kiện thánh Gioan nhắc đến Andrê những ba lần trong Phúc Âm của ngài 
quả thực mang đầy ý nghĩ. Lần nào Andrê cũng dẫn đến với Chúa Giêsu 
một người nào đó, lần nào ông cũng chia sẻ đức tin của mình với kẻ khác, 
trong bài đọc hôm nay, Andrê dẫn Phêrô, anh mình đến với Chúa Giêsu, 
mà Ngài đặt làm viên đá để xây dựng Giáo hội Ngài trên đó. Về sau, Andrê 
lại dẫn đến với Chúa Giêsu một em bé có 5 ổ bánh và hai con cá (Ga 6: 8) 
và Chúa Giêsu đã dùng bánh và cá này để thiết đãi đám đông đang đói một 
bữa no nê. Sau cùng, chính Andrê lại dẫn đến với Chúa Giêsu vài người Hy 
Lạp (Ga 12: 20-22), để rồi Chúa Giêsu thừa cơ hội này dạy cho dân chúng 
những điều trọng đại. 
Từ đó, chúng ta trở lại câu hỏi ban đầu; Nếu quả thực chúng ta tin Đức 
Giêsu là kho báu to lớn nhất mà chúng ta có thể chiếm hữu được, thì tại sao 
chúng ta lại không muốn chia sẻ kho tàng của chúng ta cho kẻ khác? 
Câu trả lời mà chúng ta thừơng nghe là: người khác có thèm chú tâm đến 
Đức Giêsu đâu: câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi trên là nhiều người nghĩ 
rằng ông lão kia cũng chả chú tâm gì đến Chúa Giêsu. Có lẽ họ tự nghĩ; 
“Nếu ông lão chú tâm đến Chúa Giêsu hoặc nếu lão ta muốn trở thành một 
người Công giáo thì lão ta đã lo liệu được việc đó từ lâu rồi!” 
Vài năm trước, một giáo viên trung học ở Chicago đã yêu cầu mỗi học viên 
trong lớp phỏng vấn ba người về vấn đề cầu nguyện. Các học viên phải đặt 
cho họ 5 câu hỏi: 
- Anh (chị) có cầu nguyện không? 
- Anh (chị) cầu nguyện hằng ngày hay chỉ thỉnh thoảng? 
- Tai sao anh (chị) cầu nguyện? 
- Khi cầu nguyện, anh (chị) cầu nguyện như thế nào? 
- Ai đã dạy anh (chị) cầu nguyện? 
Cuộc phỏng vấn của các học viên đem lại ba điều ngạc nhiên: 
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Thứ nhất, các học viên ngạc nhiên vì không ngờ người ta lại sẵn lòng bàn 
luận đến vấn đề cầu nguyện như thế. 
Thứ hai, họ ngạc nhiên khi thấy có nhiều người cầu nguyện hằng ngày. 
Và thứ ba, họ ngạc nhiên vì có nhiều bạn bè thân thiết của mình có cầu 
nguyện, thế mà trước đó họ chưa hề bao giờ bàn luận với nhau vấn đề ấy. 
Một sinh viên nói về cuộc phỏng vấn: 
“Tôi cứ tưởng các bạn tôi sẽ chế nhạo cuộc phỏng vấn, thế mà hoàn toàn 
khác hẳn, họ đã kính cẩn trả lời. Một trong các bạn tôi nói rằng anh thực 
vui mừng khi bàn về một điều thực sự có ý nghĩa như thế. 
Một cô gái kết luận:  
“Điều tôi thu lượm được từ dự án phỏng vấn nói trên chính là:Người ta đã 
thực sự quan tâm đến vấn đề cầu nguyện” 
Tất cả chúng ta đều đã đọc các bài viết trong các tạp chí bàn về cách thức 
trở nên một người nói chuyện có duyên hơn, hoặc bàn về việc trau dồi nhân 
cách bằng cách trau dồi nghệ thuật nói chuyện của mình. Các bài ấy luôn 
luôn nhấn mạnh điều này; Chúng ta nên nói đến những gì thân thiết và 
quan trọng đối với chúng ta. Thế mà có gì thân thiết và quan trọng hơn là 
niềm tin vào Chúa Giêsu? Ai còn nghĩ rằng người ta chả quan tâm gì đến 
những việc này thì nên ghi nhớ cuộc khảo sát của các sinh viên nêu trên. 
Người ta chẳng những ủng hộ cuộc khảo sát mà còn lấy làm hăng hái tham 
gia vào đó là khác. 
Điều này khiến chúng ta đi đến một điểm quan trọng “chúng ta nên chia sẻ 
đức tin của chúng ta với kẻ khác”. Bất cứ ai nghĩ rằng điều này không quan 
trọng thì người ấy nên ghi vào tâm trí câu chuyện về ông lão nói trên. Giả 
như cô y tá chẳng hỏi ông về vấn đề tôn giáo thì chắc hẳn ông đã qua đời 
trong tình trạng chưa thực hiện được giấc mơ trở thành một người công 
giáo. 
Và bất cứ ai nghĩ rằng việc chia sẻ đức tin của mình với kẻ khác là chả 
quan trọng thì kẻ ấy nên ghi vào tâm trí bài Tin Mừng hôm nay. Giả như 
Andrê đã không chia sẻ đức tin với ông anh Phêrô thì có lẽ chẳng bao giờ 
Phêrô trở nên tảng đá trên đó Chúa Giêsu xây dựng Giáo hội Ngài. Và giả 
như Andrê đã không chia sẻ đức tin của mình với cậu bé có năm chiếc 
bánh và hai con cá thì có lẽ đám đông trên đồi sẽ trở về nhà bụng đói 
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meo và Phúc Âm có lẽ đã không có được một trong những câu chuyện 
hứng khởi nhất của toàn bộ Kinh Thánh rồi! 
Để kết luận, bài Phúc Âm hôm nay mời gọi chúng ta xem xét kỹ lưỡng lý 
do tại sao chúng ta còn miễn cưỡng không muốn chia sẻ đức tin của mình 
với kẻ khác? Nếu chúng ta tin Phúc Âm là Tin Mừng và nếu chúng ta tin 
Đức Giêsu là kho báu to lớn nhất mà con người có thể chiếm hữu, thì tại 
sao chúng ta lại miễn cưỡng không muốn chia sẻ đức tin của mình với con 
cái chúng ta, với bạn bè chúng ta và với những ai mà ta biết đang tìm kiếm 
một niềm tin? Đây là vấn nạn cực kỳ quan trọng mà Tin Mừng hôm nay đặt 
ra trước mỗi người trong chúng ta. Không ai có thể trả lời dùm chúng ta. 
Chúng ta phải tự mình trả lời lấy, mỗi người tuỳ theo cách thức riêng của 
mình. Và chúng ta bị bắt buộc phải trả lời câu hỏi ấy. Tha nhân đang chú 
tâm vào đức tin của chúng ta, và sự chia sẻ đức tin của chúng ta đóng vai 
trò cực kỳ quan trọng. 
Chúng ta hãy kết thúc với lời khấn nguyện.   
“Lạy Chúa, xin dạy cho mỗi người trong chúng con biết rằng ngay ở đây, 
trên trái đất này, Chúa chỉ biết nhờ đôi bàn tay chúng con để giúp đỡ 
những người thiếu thốn, Chúa chỉ biết dùng trái tim chúng con để ôm ấp 
những kẻ cô đơn; Chúa chỉ nhờ giọng nói chúng con để chia sẻ sứ điệp 
loan báo cuộc sống, nỗi khổ đau và cái chết Chúa đã chịu vì chúng con. 
Lạy Chúa, xin hãy dạy chúng con biết rằng ở nơi đây, trên trái đất này, 
chúng con là đôi tay của Chúa, chúng con là tiếng nói của Chúa, và chúng 
con là trái tim của Chúa." 

SỐNG ĐẠO 
 

Ngày tận thế 21/12/2012? 
AM Trần Bình An  

"Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào 
thời ấy đến" (Mc 13,33). 
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Trong suốt năm qua 2011, thiên hạ biết bao lần 
kháo nhau về ngày tận thế sắp gần kề. Ngay từ 
năm 2009, đạo diễn Roland Emmerich đã thực 
hiện cuốn phim "Nostradamus: 2012",  mô 
phỏng những lời đồn đoán lâu nay về ngày 
định mệnh 21/12/2012, khi cả thế giới bị nhấn 
chìm bởi sóng thần, núi lửa phun trào, động đất 
dữ dội và mưa thiên thạch. 

Dựa trên lịch của người Maya, một dân tộc đã 
từng làm nên một nền văn minh rực rỡ ở Trung Mỹ thời cổ đại, thì ngày 
21/12/2012 sẽ là ngày kết thúc chu trình lịch thứ 13, kỷ thứ IV - đó là ngày 
tận thế để sau đó thế giới sẽ mở ra một chương mới. 

Thế nhưng các nhà nghiên cứu nền văn hoá cổ của Mehicô -con cháu của 
dân tộc Maya- tại trường Đại học quốc gia Mexico lại hoàn toàn phủ nhận 
những lời đồn bi quan vô căn cứ này. Đại diện của trường Đại học Carmen 
Valdes, sau khi phân tích một cách toàn diện các văn bản chữ tượng hình 
mà nền văn minh cổ để lại, đã khẳng định: "Trong những di cảo mà dân tộc 
Maya để lại, không có lời nào tiên đoán về ngày tận thế vào năm 2012”. 

Vào hồi đầu tháng 8/2011, hạn hán đã khiến cho hồ OC Fisher ở công viên 
quốc gia San Angelo, bang Texas (Mỹ) gần như cạn nước. Trên mặt nước 
tù đọng còn lại chứa đầy cá chết và nước chuyển sang màu đỏ. 

Những bức ảnh về hồ nước bỗng chuyển sang màu đỏ, đã được lan truyền 
nhanh chóng trên các diễn đàn về thủy sản trên mạng, và nhận định của 
Paul Begley, một nhà truyền giáo tại Indiana đã khiến nhiều người hoang 
mang. Trong đoạn clip phát trên Youtube, nhà truyền giáo này cho rằng 
hiện tượng kỳ lạ trên có thể là dấu hiệu của ngày tận thế được nhắc tới 
trong sách Khải Huyền. 

Tại Việt Nam, vào thượng tuần tháng 6, 2011, nhiều vùng nông thôn các 
tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều nhất là Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền 
Giang, bỗng rộ lên tin đồn "ngày tận thế ở ĐBSCL". 

Theo đó, vào năm 2012, một cơn "đại hồng thủy" sẽ nhấn chìm các vùng 
đất thấp trên thế giới, trong đó có ĐBSCL. Không chỉ đồn, những người 
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nhẹ dạ cả tin còn phát tán tờ rơi, gây hoang mang nhiều vùng nông thôn.  

Dư luận đồn rằng, có một nhà "tiên tri" đã đoán ngày tận thế ở ĐBSCL 
nhằm ngày 21.12.2012. Khi ấy, cùng chịu chung số phận với các vùng đất 
thấp trên địa cầu, ĐBSCL sẽ bị cơn đại hồng thủy "địa cầu Mặt trời" nhấn 
chìm, cùng lúc trận Đại chiến thế giới lần thứ III sẽ xảy ra (1)… 
 
Nếu xét theo mặt tích cực, thì những điều đó đều là những dấu chỉ thời đại 
đánh thức chúng ta hồi tâm phản tỉnh, chứ không phải hoang mang lo sợ, 
nhắm mắt nghe theo những tiên tri giả, như Chúa Giêsu đã cảnh báo.  

Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện làm những dấu lạ 
và những việc phi thường, để lừa gạt những người đã được tuyển chọn, nếu 
có thể (x. Mc 13, 22). 

Còn về ngày hay giờ đó (tận thế), thì không ai biết được, ngay các thiên sứ 
trên trời, hay Người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi (x. Mc 
13, 32). 

Như thế, ngày tận thế vừa bí mật tuyệt đối, vừa bất ngờ vô cùng, chẳng ai 
biết được, cũng như cái chết của mỗi người. Vì thế Chúa Giêsu mới kêu 
gọi chúng ta tỉnh thức, đừng dửng dưng ỷ lại rằng đời còn dài, cứ lo lắng 
vun vén vật chất, địa vị, hưởng lạc, mà quên đi tu thân tích đức cho cuộc 
sống đời sau. Cần tỉnh táo nhận biết, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể 
được Chúa gọi về. Đó có thể chưa phải là ngày tận thế, mà là ngày tận 
mạng của chúng ta. 

Do đó Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận mới nhấn mạnh 
sống phút giây hiện tại ra sao cho mỹ mãn, tràn trề hy vọng, hữu ích cho 
phần rỗi, tựa như là sắp sửa theo tiếng Chúa gọi về: 

Mỗi khoảnh khắc của cuộc sống chúng ta hãy là: 
khoảnh khắc đầu tiên 
khoảnh khắc cuối cùng 
khoảnh khắc duy nhất.   

Luôn coi chừng, đừng để cho cỏ lùng lấn át hết hạt giống Lời Chúa, đừng 
để của phù vân lấn át, che khuất kho báu vĩnh cửu, đừng để những lo toan 
vật chất lẫn tinh thần lấn át lo lắng phần rỗi linh hồn. Cũng như chẳng phải 
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cứ theo đạo là đủ, mà cần sống đạo, thực thi Lời Chúa, áp dụng cụ thể vào 
cuộc sống thường nhật, để luôn nhìn thấy Chúa trong từng người nhỏ mọn, 
khốn khó, đói khát, rách rưới, bệnh tật, cơ nhỡ, tù đày… 

Luôn canh thức, đón chờ Chúa gọi bất cứ lúc nào, thì không thể bỏ bê mối 
giao hảo mật thiết với Chúa, qua bí tích Hòa giải; cũng như không thể sao 
nhãng của ăn đi đường quan trọng và cần thiết, phép Thánh Thể nhiệm 
mầu. 

Lạy Chúa, chúng con chẳng biết khi nào được Chúa gọi về. Xin giúp chúng 
con luôn biết coi chừng, tránh xa những cám dỗ, cũng như luôn canh thức 
dọn mình, để có thể sẵn sàng xứng đáng đón rước Chúa. Amen. 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Thánh Thể là tuyệt đỉnh lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và của Giáo 
Hội 

 
Tham dự bí tích Thánh Thể, là điều không thể thiếu đối với cuộc sống kitô, 
phải luôn luôn là điểm cao nhất trong toàn lời cầu nguyện của chúng ta. 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến 
hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại đại thánh đường 
Phaolô VI sáng thứ tư 11-1-2012. 

Thánh sử Luca duy trì một yếu tố quý báu của bữa Tiệc chiều cuối cùng, 
cho phép chúng ta nhận ra sự sâu thẳm cảm động của lời cầu của Chúa 
Giêsu đối với từng môn đệ trong đêm từ biệt ấy. Vào cuối bữa tiệc Chúa 
Giêsu hướng tới Phêrô và nói: "Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin sàng các 
con như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con để con 
khỏi mất lòng tin. Phần con, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của 
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con nên vững mạnh" (Lc 22,31-32). Khi đến gần cơn thử thách của các 
môn đệ, lời cầu của Chúa Giêsu nâng đỡ sự yếu đuối của họ, sự vất vả của 
họ hiểu rằng con đường của Thiên Chúa đi qua Mầu nhiệm vượt qua của 
cái chết và sự phục sinh, đã được thực hiện trước việc dâng bánh và rượu. 
Thánh Thể là lương thực cho các người hành hương, và cũng trở thành sức 
mạnh cho người mệt nhọc, kiệt sức và mất hướng... 

Khi tham dự bí tích Thánh Thể, chúng ta sống một cách ngoại thường lời 
cầu nguyện, mà Chúa Giêsu đã làm và tiếp tục làm cho từng người, để sự 
dữ mà tất cả chúng ta gặp trong cuộc sống không chiến thắng chúng ta và 
để cho sức mạnh biến đổi của cái chết và sự phục sinh của Người hoạt 
động trong chúng ta. Trong Bí tích Thánh Thể, Giáo Hội đáp lại lệnh 
truyền của Chúa Giêsu: "Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy" (Lc 
22,19; x. 1 Cr 11,24-26); Giáo Hội lập lại lời cầu tạ ơn và chúc tụng, và với 
lời cầu ấy, các lời truyền phép biến bánh và rượu trở thành Mình và Máu 
Chúa... Ngay từ đầu Giáo Hội đã hiểu các lời thánh hiến này như là phần 
của lời cầu nguyện được làm cùng với Chúa Giêsu; như là phần trung tâm 
của lời chúc tụng tràn đầy lòng biết ơn, qua đó hoa trái của đất và công 
việc làm của con người được Thiên Chúa ban trở lại cho chúng ta như là 
Mình và Máu Chúa Giêsu, như là sự tự hiến của chính Thiên Chúa trong 
tình yêu tiếp đón của Con Ngài. 

Linh Tiến Khải 

10 hoạt động nổi bật của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong năm 
2011 

Đức Thành 
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WHĐ (30.12.2011) – Linh mục Federico Lombardi, SJ, Giám đốc Phòng 
Báo chí Tòa Thánh, trong cuộc trả lời phỏng vấn của Sergio Centofanti, 
Đài phát thanh Radio Vaticana (phiên bản tiếng Ý), ngày 28-12, đã điểm 
lại những hoạt động nổi bật của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong năm 
2011. 

Sau đây là những sự kiện nổi bật liên quan đến những hoạt động mục vụ 
của ĐTC và trích lời bình luận của linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa 
Thánh. 

1. Chuyến tông du nước Đức (tháng Chín 2011): 

Cha Lombardi: “Sự kiện tôi muốn nêu trước tiên là chuyến tông du nước 
Đức của ĐTC. Bởi một lẽ đơn giản, tại Đức, ĐTC bày tỏ mối quan tâm 
phải nói về Thiên Chúa và phải đặt Thiên Chúa ở vị trí tối thượng trong đời 
sống xã hội, nhất là hiện nay đang diễn ra quá trình thế tục hóa, đặc biệt tại 
châu Âu và nước Đức, quê hương của ĐTC. Đó là chuyến tông du được 
tiên liệu là hết sức quan trọng. Tôi cho rằng bài diễn văn của ĐTC tại Nghị 
viện Đức là một trong những diễn từ xuất sắc nhất trong triều đại giáo 
hoàng của ngài”. 

2. Chuyến tông du Tây Ban Nha và chủ tọa Đại hội Giới trẻ Thế giới 
(tháng Tám 2011): 

Cha Lombardi: “Về chuyến tông du Tây Ban Nha và chủ tọa Đại hội Giới 
trẻ Thế giới tại đây, chính ĐTC đã điểm lại trong bài huấn từ tại cuộc gặp 
giáo triều trước lễ Giáng Sinh. Trong bài huấn từ này, ĐTC đã nhấn mạnh, 
phải nói những gì, với cách thức ra sao để người Kitô hữu không ngừng 
canh tân đời sống. Sau đó, từ Đại hội Giới trẻ này, ĐTC đã đưa ra những 
hướng dẫn về công cuộc tân Phúc âm hóa. Như vậy, nếu tại Đức, ĐTC 
nhắc nhở phải bảo tồn những giá trị nền tảng trong một thế giới đang tục 
hóa, thì tại Đại hội Giới trẻ thế giới và trong cuộc tông du Tây Ban Nha, 
ĐTC đã nêu lên khía cạnh tích cực của việc sống và loan báo sự hiện diện 
của Giáo Hội trong thế giới ngày nay”. 

3. Chuyến tông du Bénin và công bố Tông huấn Africae Munus (tháng 
Mười Một 2011) 

Cha Lombardi: “Chuyến ĐTC tông du Bénin trở thành một trong những sự 
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kiện quan trọng nhất của năm 2011, một phần cũng vì gắn với việc giới 
thiệu cho lục địa châu Phi văn kiện hậu Thượng Hội đồng Giám mục về 
châu Phi. Đây là một văn kiện đặc sắc, sáng sủa và giản dị. Nhiều nhà bình 
luận, kể cả những người không công giáo, cho rằng đây là một trong những 
văn kiện đặc sắc nhất, cho đến nay, dành cho châu Phi: văn kiện thể hiện 
một tầm nhìn rộng về các vấn đề của châu lục này và đã nêu ra được những 
lý do có ý nghĩa hiện thực về niềm hy vọng và tin tưởng hướng tới tương 
lai, đáp ứng đòi hỏi phải khẳng định phẩm giá của người châu Phi”. 

4. Cuộc gặp gỡ cầu nguyện liên tôn tại Assisi (tháng Mười 2011) 

Cha Lombardi: “Cuộc gặp gỡ tại Assisi là một sự kiện rất được mong đợi. 
Được mời tham dự cuộc gặp gỡ này không chỉ có những đại biểu của các 
Giáo Hội Kitô khác, các tôn giáo trên thế giới, mà còn có sự tham dự của 
những người đang thành tâm tìm kiếm chân lý, kể cả những người không 
tin có Thiên Chúa, Đấng Tối cao”. 

5. Công bố tự sắc Porta Fidei về Năm Đức Tin 2012 (tháng Mười 2011) 

Cha Lombardi: “Năm nay (2011) có những mối liên kết với năm tới. Tự 
sắc của ĐTC công bố Năm Đức Tin là một trong mối liên kết như thế. Việc 
công bố Năm Đức Tin kết nối với một trong những trọng tâm của triều đại 
giáo hoàng của Đức Bênêđictô XVI là vấn đề Tân Phúc âm hóa, đồng thời 
Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra vào năm tới. Chính trong bối cảnh 
như thế. ĐTC đã xác lập chủ đề của năm 2012 là Năm Đức Tin. Trong thời 
gian ngắn sắp tới, chúng ta sẽ nhận được cẩm nang hướng dẫn mục vụ cho 
Năm Đức Tin do Bộ Giáo lý Đức Tin soạn thảo. Vì vậy chúng ta sẽ thấy 
công việc chuẩn bị sẽ diễn ra rất sôi nổi, nhất là tại Thượng Hội đồng Giám 
mục nhóm họp vào mùa thu năm tới”. 

6. Thánh lễ kỷ niệm 200 năm nền độc lập của các quốc gia châu Mỹ 
Latinh (tháng Mười Hai 2011) 

Cha Lombardi: “Thánh lễ kỷ niệm 200 năm nền độc lập của các quốc gia 
châu Mỹ Latinh là một sự kiện có mối liên hệ đến chuyến viếng thăm của 
ĐTC tại Mexicô và Cuba vào mùa xuân sắp tới. Đây là sự kiện được chờ 
đợi và việc thông báo về chuyến tông du đã mang lại biết bao vui mừng. 
Chắc chắn đây sẽ là sự kiện then chốt trong những tháng sắp tới”. 
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7. ĐTC thăm các phạm nhân tại nhà tù Rebibbia (tháng Mười Hai 
2011) 

Cha Lombardi: “Mọi năm, trước lễ Giáng sinh, ĐTC thường đến thăm các 
bệnh nhân giai đoạn cuối hoặc các bệnh nhi. Năm nay ngài đến thăm các 
phạm nhân. Chuyến viếng thăm này thật có ý nghĩa, đặc biệt ĐTC đã trả 
lời một cách tự nhiên các câu hỏi của phạm nhân, khiến ai nấy cũng đều 
thích thú, cảm động… đồng thời đặt ra cho xã hội, các nhà hữu trách về 
trách nhiệm trước tình trạng bi đát của việc thực hiện công lý và chế độ lao 
tù… Giáo Hội phát đi thông điệp mạnh mẽ về hòa giải, về niềm hy vọng 
được tái hội nhập với xã hội”. 

8. Nói chuyện với các nhà phi hành vũ trụ đang làm việc trên trạm 
không gian (tháng Năm 2011) 

Cha Lombardi: “Tôi đã tham dự sự kiện ĐTC nói chuyện với các nhà phi 
hành vũ trụ với một ấn tượng khó quên... Thông thường, các phi hành gia 
nói chuyện với tổng thống của mình, còn lần này phi hành đoàn đề nghị 
được yết kiến ĐTC qua đường thính-thị vô tuyến viễn thông. Thật là một 
trường hợp ngoại lệ. ĐTC cũng rất vui mừng và ngài nói lên sự trân trọng 
của Giáo Hội đối với mọi nghiên cứu, phát minh khoa học, kỹ thuật vì lợi 
ích của nhân loại”. 

9. Tôn phong Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II lên bậc Chân phước 
(tháng Năm 2011) 

Cha Lombardi: “Lễ tôn phong Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II lên bậc 
Chân phước trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất, có sức 
động viên rất lớn đối với toàn thể Hội Thánh trong năm 2011… Đông đảo 
tín hữu từ khắp nơi trên thế giới tuôn về Rôma viếng mộ vị tân Chân 
phước. Điều đó cho thấy Đức Gioan Phaolô II vẫn đang hiện diện, và việc 
tôn phong Chân phước cho ngài không phải là điểm đến mà là một chặng 
trong cuộc hành trình… cũng như mọi vị thánh và chân phước luôn mong 
được đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình tiến đến với Chúa”. 

10. Xuất bản tác phẩm “Đức Giêsu Nazareth” (tháng Ba 2011) 

Cha Lombardi: “Đây là phần II của công trình “Đức Giêsu Nazareth” của 
ĐTC. Trong phần này, ĐTC viết về cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Chúa 
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Giêsu, trọng tâm của tác phẩm. Chúng ta tiếp tục chờ đợi và mong được 
đọc phần III viết về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, để được giới thiệu đầy đủ 
về Chúa Giêsu cho chúng ta ngày nay”. 

(Trích thuật từ Radio Vaticana) 

 

Hơn 8,5 triệu người Công giáo Philippines tham gia cuộc rước bức 
tượng Black Nazarene ở Manila 

 
Tượng Chúa Giêsu vác Thánh giá "Black Nararene" 

(Manila, 10-1-2012, AsiaNews) - Khoảng 8,5 triệu người Công giáo 
Philippines đã tham gia cuộc rước bức tượng ‘Black Nazarene’ (bức tượng 
Đức Giêsu vác Thánh giá màu đen), kết thúc tại Nhà thờ Quiapo của 
Manila. Lễ kỷ niệm đã diễn ra bất chấp các cảnh báo của chính phủ về các 
cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra. Mỗi năm, hàng triệu người từ khắp 
nơi trên đất nước tuốn về Manila theo chân bức tượng được rước liên tục 
trong 22 giờ qua các đường phố cổ của thủ đô. Năm nay, Tổng Giáo phận 
Manila gửi các phiên bản bức tượng Nazarene đến các giáo phận Cagayan 
de Oro, Illigan City và Cotabato (Mindanao) để cho các nạn nhân lũ lụt tổ 
chức các cuộc rước riêng của họ.  
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Người dân Philippines tham gia lễ kỷ niệm “Black Nazarene” để được gần 
gũi hơn với Chúa Giêsu - Đức TGM Antonio Tagle giải thích. “Tất cả mọi 
tầng lớp xã hội đều tham gia cuộc rước”, ngài nói, “đặc biệt là các bệnh 
nhân đã liều mình chen chân trong lượng người tham dự khổng lồ để cố 
gắng chạm vào bức tượng với mục đích có được một đặc ân. Mỗi năm, 
nhiều người được đánh động bởi cuộc rước này và một số người đã trở lại 
đạo, đặc biệt là những người thấp kém nhất”. 

Bức tượng Black Nazarene đến Philipppine ngày 31-5-1606 khi các nhà 
truyền giáo đầu tiên thuộc Dòng Thánh Augustinô đặt chân đến Manila. 
Được chạm khắc ở Mexico, bức tượng diễn tả Đấng Cứu Thế ngã quỵ dưới 
sức nặng của thập giá. 

Bức tượng được cho là kỳ diệu vì vẫn tồn sau khi ngọn lửa thiêu rụi chiếc 
tàu chở các nhà truyền giáo đến Philippine. Qua nhiều thế kỷ, bức tượng 
vẫn tồn tại sau các vụ đốt phá Nhà thờ Quiapo vào các năm 1791 và 1929. 
Bức tượng cũng đã trải qua các trận động đất lớn vào các năm 1645 và 
1863 và vẫn tồn tại sau vụ bỏ bom trong Chiến tranh Thế giới II vào năm 
1945. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Cộng Đoàn Đọc Kinh Cầu Nguyện cho Cụ Ông Phêrô Nguyễn Bá Linh 
Cộng Đoàn ĐMLV sẽ đọc kinh cầu nguyện cho cụ ông Phêrô Nguyễn Bá 
Linh mới qua đời  
Vào ngày Chủ Nhật 01/15/2011 
Vào lúc: 4:00 pm (sau Thánh Lễ CN) 
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Địa chỉ: 31950 Bumpy Cir., Winchester, CA 92596 
Anh chị Sương Thoại kính mời. 

Mừng Tết Cộng Đoàn 

Nhằm mục đích đón mừng Xuân mới và duy trì văn hóa cổ truyền của dân 
tộc Việt Nam cho thế hệ mai sau, Cộng Đoàn sẽ tổ chức ăn mừng Tết 
Nhâm Thìn vào ngày 29/01/2012 nhằm ngày 7 Tết với những tiết mục 
mang đầy màu sắc và hương vị quê hương như: 

_ Thi Câu Đối Tết: nhằm duy trì những nét độc đáo của văn hóa Tết, kính 
mời các vị trưởng thượng tham gia viết Câu Đối Tết vào ngày Hội Xuân.   

 
_ Chúc thọ các cụ cao niên: một nét văn hóa mang tính giáo dục tỏ lòng 
hiếu thảo của con cháu đối với ông bà cha mẹ. 
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_ Thi mặc quốc phục dành cho các em thiếu nhi: đề nghị quý vị phụ 
huynh chuẩn bị cho các em thiếu nhi mặc quốc phục vào ngày Tết và tham 
gia tiết mục dễ thương nhất trong ngày Hội Xuân để các em tìm được 
những niềm vui Tết-tuổi-thơ như được tiền lì xì, được xúng xính trong bộ 
quốc phục…  

_ Thi hát Karaoké: mời các bạn trẻ và những ai yêu thích văn nghệ tham 
gia thi thố tài năng và cống hiến cho mọi người một chương trình văn nghệ 
thật hào hứng trong ngày Hội Xuân. 

_ Ẩm thực ngày Tết: Chân thành cám ơn cha Quản Nhiệm đã hào phóng lì 
xì cho Cộng Đoàn một con bò để ăn Tết. Chúng ta sẽ được thưởng thức 
những món ăn đậm đà hương vị quê hương do các bàn tay ngọc bên bếp 
hồng trong CĐ đảm trách. 

_ Các trò chơi vui nhộn như lôtô, bầu cua… 

Đề nghị quý vị giới thiệu với đồng hương về Hội Xuân mừng Tết Nhâm 
Thìn của CĐ Mẹ La Vang và mời bạn bè đến tham dự  để liên kết tình thân 
ái trong Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại nhân ngày Tết truyền thống của 
dân tộc. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Câu Chuyện Bát Mì  

Ba Nguyên 
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Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. 
Ðây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là “Câu chuyện bát mì”. 

Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31-12, một ngày cuối 
năm tại quán mì Bắc Hải Ðình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản.  

Ðêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người 
Nhật, cho nên đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. 
Ngày thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào 
nhưng vào ngày này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón 
năm mới. 

Vì vậy đường phố trong phút chốc đã trở nên vắng vẻ. Ông chủ Bắc Hải 
Ðình là một người thật thà chất phác, còn bà chủ là một người nhiệt tình, 
tiếp đãi khách như người thân. Ðêm giao thừa, khi bà chủ định đóng cửa 
thì cánh cửa bị mở ra nhè nhẹ, một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé 
trai bước vào. 

Ðứa nhỏ khoảng sáu tuổi, đứa lớn khoảng 10 tuổi. Hai đứa mặc đồ thể thao 
giống nhau, còn người phụ nữ mặc cái áo khoác ngoài lỗi thời. 

- Xin mời ngồi! 

Nghe bà chủ mời, người phụ nữ rụt rè nói: 

- Có thể... cho tôi một... bát mì được không? 

Phía sau người phụ nữ, hai đứa bé đang nhìn chăm chú. 

- Ðương nhiên... đương nhiên là được, mời ngồi vào đây. 

Bà chủ dắt họ vào bàn số hai, sau đó quay vào bếp gọi to: 

- Cho một bát mì. 
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Ba mẹ con ngồi ăn chung một bát mì trông rất ngon lành, họ vừa ăn vừa trò 
chuyện khe khẽ với nhau. 

- Ngon quá - thằng anh nói. 

- Mẹ, mẹ ăn thử đi - thằng em vừa nói vừa đưa gắp mì vào miệng mẹ. 

Sau khi ăn xong, người phụ nữ trả một trăm năm mươi đồng. Ba mẹ con 
cùng khen: “Thật là ngon! Cám ơn!” rồi cúi chào và bước ra khỏi quán. 

- Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ - ông bà chủ cùng nói. 

Công việc hàng ngày bận rộn, thế mà đã trôi qua một năm. Lại đến ngày 
31-12, ngày chuẩn bị đón năm mới. Công việc của Bắc Hải Ðình vẫn phát 
đạt. So với năm ngoái, năm nay có vẻ bận rộn hơn. Hơn mười giờ, bà chủ 
toan đóng cửa thì cánh cửa lại bị mở ra nhè nhẹ. Bước vào tiệm là một 
người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ. Bà chủ nhìn thấy cái áo khoác lỗi thời 
liền nhớ lại vị khách hàng cuối cùng năm ngoái. 

- Có thể... cho tôi một... bát mì được không? 

- Ðương nhiên... đương nhiên, mời ngồi! 

Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai như năm ngoái, vừa nói vọng vào bếp: 

- Cho một bát mì. 

Ông chủ nghe xong liền nhanh tay cho thêm củi vào bếp trả lời: 

- Vâng, một bát mì! 

Bà chủ vào trong nói nhỏ với chồng: 

- Này ông, mình nấu cho họ ba bát mì được không? 

- Không được đâu, nếu mình làm thế chắc họ sẽ không vừa ý. 

Ông chủ trả lời thế nhưng lại bỏ nhiều mì vào nồi nước lèo, ông ta cười 
cười nhìn vợ và thầm nghĩ: “Trông bà bề ngoài khô khan nhưng lòng dạ 
cũng không đến nỗi nào!” 

Ông làm một tô mì to thơm phức đưa cho bà vợ bưng ra. Ba mẹ con ngồi 
quanh bát mì vừa ăn vừa thảo luận. Những lời nói của họ đều lọt vào tai hai 
vợ chồng ông chủ quán. 

- Thơm quá! - Năm nay vẫn được đến Bắc Hải Ðình ăn mì thật là may mắn 
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quá! - Sang năm nếu được đến đây nữa thì tốt biết mấy! 

Ăn xong, trả một trăm năm mươi đồng, ba mẹ con ra khỏi tiệm Bắc Hải 
Ðình. 

- Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ! 

Nhìn theo bóng dáng ba mẹ con, hai vợ chồng chủ quán thảo luận với nhau 
một lúc lâu. Ðến ngày 31-12 lần thứ ba, công việc làm ăn của Bắc Hải 
Ðình vẫn rất tốt, vợ chồng ông chủ quán bận rộn đến nỗi không có thời 
gian nói chuyện. 

Ðến 9 giờ 30 tối, cả hai người đều cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì 
đó khó tả. Ðến 10 giờ, nhân viên trong tiệm đều đã nhận bao lì xì và ra về. 
Ông chủ vội vã tháo các tấm bảng trên tường ghi giá tiền của năm nay là 
“200đ/bát mì” và thay vào đó giá của năm ngoái “150đ/bát mì”. Trên bàn 
số hai, ba mươi phút trước bà chủ đã đặt một tờ giấy “Ðã đặt chỗ”. 

Ðúng 10 giờ 30, ba mẹ con xuất hiện, hình như họ cố chờ khách ra về hết 
rồi mới đến. Ðứa con trai lớn mặc bộ quần áo đồng phục cấp hai, đứa em 
mặc bộ quần áo của anh, nó hơi rộng một chút, cả hai đứa đều đã lớn rất 
nhiều. 

- Mời vào! Mời vào! - bà chủ nhiệt tình chào đón. 

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bà chủ, người mẹ chậm rãi nói: 

- Làm ơn nấu cho chúng tôi... hai bát mì được không? 

- Ðược chứ, mời ngồi bên này! 

Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai, nhanh tay cất tờ giấy “Ðã đặt chỗ” đi, sau 
đó quay vào trong la to: “Hai bát mì”. 

- Vâng, hai bát mì. Có ngay. 

Ông chủ vừa nói vừa bỏ ba phần mì vào nồi. Ba mẹ con vừa ăn vừa trò 
chuyện, dáng vẻ rất phấn chấn. Ðứng sau bếp, vợ chồng ông chủ cũng cảm 
nhận được sự vui mừng của ba mẹ con, trong lòng họ cũng cảm thấy vui 
lây. 

- Tiểu Thuần và anh lớn này, hôm nay mẹ muốn cảm ơn các con! 

- Cảm ơn chúng con? Tại sao ạ? 
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- Chuyện là thế này: Vụ tai nạn xe hơi của bố các con đã làm cho tám 
người bị thương, công ty bảo hiểm chỉ bồi thường một phần, phần còn lại 
chúng ta phải chịu, vì vậy mấy năm nay mỗi tháng chúng ta đều phải nộp 
năm mươi ngàn đồng. 

- Chuyện đó thì chúng con biết rồi - đứa con lớn trả lời. 

Bà chủ đứng bên trong không dám động đậy để lắng nghe. 

- Lẽ ra phải đến tháng ba năm sau chúng ta mới nộp hết nhưng năm nay mẹ 
đã nộp xong cả rồi! 

- Hả, mẹ nói thật đấy chứ? 

- Ừ, mẹ nói thật. Bởi vì anh lớn nhận trách nhiệm đi đưa báo, còn Tiểu 
Thuần giúp mẹ đi chợ nấu cơm làm mẹ có thể yên tâm làm việc, công ty đã 
phát cho mẹ một tháng lương đặc biệt, vì vậy số tiền chúng ta còn thiếu mẹ 
đã nộp hết rồi. 

- Mẹ ơi! Anh ơi! Thật là tốt quá, nhưng sau này mẹ cứ để con tiếp tục nấu 
cơm nhé. 

- Con cũng tiếp tục đi đưa báo. Tiểu Thuần, chúng ta phải cố gắng lên! 

- Mẹ cám ơn hai anh em con nhiều! 

- Tiểu Thuần và con có một bí mật chưa nói cho mẹ biết. Ðó là vào một 
ngày Chủ Nhật của tháng mười một, trường của Tiểu Thuần gửi thư mời 
phụ huynh đến dự một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn gửi một bức 
thư đặc biệt cho biết bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện 
cho Bắc Hải đảo đi dự thi văn toàn quốc. Con nghe bạn của Tiểu Thuần nói 
mới biết nên hôm đó con đã thay mẹ đến dự. 

- Có thật thế không? Sau đó ra sao? 

Thầy giáo ra đề bài: “Chí hướng và nguyện vọng của em là gì?”, Tiểu 
Thuần đã lấy đề tài bát mì để viết và được đọc trước tập thể nữa chứ. Bài 
văn được viết như sau: “Ba bị tai nạn xe mất đi để lại nhiều gánh nặng. Ðể 
gánh vác trách nhiệm này, mẹ phải thức khuya dậy sớm để làm việc”. Ðến 
cả việc hàng ngày con phải đi đưa báo, em cũng viết vào bài nữa. Lại còn: 
“Vào tối 31-12, ba mẹ con cùng ăn một bát mì rất ngon. Ba người chỉ gọi 
một tô mì, nhưng hai vợ chồng bác chủ tiệm vẫn cám ơn và còn chúc 
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chúng tôi năm mới vui vẻ nữa. Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có dũng khí 
để sống, khiến cho gánh nặng của ba để lại nhẹ nhàng hơn”. Vì vậy Tiểu 
Thuần viết rằng nguyện vọng của nó là sau này mở một tiệm mì, trở thành 
ông chủ tiệm mì lớn nhất ở Nhật Bản, cũng sẽ nói với khách hàng của mình 
những câu như: “Cố gắng lên! Chúc hạnh phúc! Cám ơn!” 

Ðứng sau bếp, hai vợ chồng chủ quán lặng người lắng nghe ba mẹ con nói 
chuyện mà nước mắt lăn dài. 

- Bài văn đọc xong, thầy giáo nói: Anh của Tiểu Thuần hôm nay thay mẹ 
đến dự, mời em lên phát biểu vài lời. 

- Thật thế à? Thế lúc đó con nói sao? 

- Bởi vì quá bất ngờ nên lúc đầu con không biết phải nói gì cả, con nói: 
“Cám ơn sự quan tâm và thương yêu của thầy cô đối với Tiểu Thuần. Hàng 
ngày em con phải đi chợ nấu cơm nên mỗi khi tham gian hoạt động đoàn 
thể gì đó nó đều phải vội vã về nhà, điều này gây không ít phiền toái cho 
mọi người. Vừa rồi khi em con đọc bài văn thì trong lòng con cảm thấy sự 
xấu hổ nhưng đó là sự xấu hổ chân chính. Mấy năm nay mẹ chỉ gọi một bát 
mì, đó là cả một sự dũng cảm. Anh em chúng con không bao giờ quên 
được... Anh em con tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa, quan tâm chăm sóc mẹ 
nhiều hơn. Cuối cùng con nhờ các thầy cô quan tâm giúp đỡ cho em con”. 

Ba mẹ con nắm tay nhau, vỗ vai an ủi nhau, vui vẻ cùng nhau ăn hết tô mì 
đón năm mới rồi trả 300 đồng, nói câu cám ơn vợ chồng chủ quán, cúi chào 
và ra về. Nhìn theo ba mẹ con, vợ chồng ông chủ quán nói với theo: 

- Cám ơn! Chúc mừng năm mới! 

Lại một năm nữa trôi qua. Bắc Hải Ðình vào lúc 9 giờ tối, bàn số hai được 
đặt một tấm giấy “Ðã đặt chỗ” nhưng ba mẹ con vẫn không thấy xuất hiện. 
Năm thứ hai rồi thứ ba, bàn số hai vẫn không có người ngồi. Ba mẹ con 
vẫn không thấy trở lại. Việc làm ăn của Bắc Hải Ðình vẫn như mọi năm, 
toàn bộ đồ đạc trong tiệm được thay đổi, bàn ghế được thay mới nhưng bàn 
số hai thì được giữ lại y như cũ.  

“Việc này có ý nghĩa như thế nào?” Nhiều người khách cảm thấy ngạc 
nhiên khi nhìn thấy cảnh này nên đã hỏi. Ông bà chủ liền kể lại câu chuyện 
bát mì cho mọi người nghe. Cái bàn cũ kia được đặt ngay chính giữa, đó 
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cũng là một sự hy vọng một ngày nào đó ba vị khách kia sẽ quay trở lại, cái 
bàn này sẽ dùng để tiếp đón họ. 

Bàn số hai “cũ” trở thành “cái bàn hạnh phúc”, mọi người đều muốn thử 
ngồi vào cái bàn này... 

Rồi rất nhiều lần 31-12 đã đi qua. Lại một ngày 31-12 đến. Các chủ tiệm 
lân cận Bắc Hải Ðình sau khi đóng cửa đều dắt người nhà đến Bắc Hải 
Ðình ăn mì. Họ vừa ăn vừa chờ tiếng chuông giao thừa vang lên. Sau đó, 
mọi người đi bái thần, đây là thói quen năm, sáu năm nay. 

Hơn 9 giờ 30 tối, trước tiên vợ chồng ông chủ tiệm cá đem đến một chậu 
cá còn sống. Tiếp đó, những người khác đem đến nào là rượu, thức ăn, 
chẳng mấy chốc đã có khoảng ba, bốn chục người. Mọi người rất vui vẻ. Ai 
cũng biết lai lịch của bàn số hai. 

Không ai nói ra nhưng thâm tâm họ đang mong chờ giây phút đón mừng 
năm mới. Người thì ăn mì, người thì uống rượu, người bận rộn chuẩn bị 
thức ăn... Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất 
đến chuyện nhà bên có thêm một chú nhóc nữa. Chuyện gì cũng tạo thành 
một chuỗi câu chuyện vui vẻ. Ở đây ai cũng coi nhau như người nhà. 

Ðến 10 giờ 30, cửa tiệm bỗng nhiên mở ra nhè nhẹ, mọi người trong tiệm 
liền im bặt và nhìn ra cửa. Hai thanh niên mặc veston, tay cầm áo khoác 
bước vào, mọi người trong quán thở phào và không khí ồn ào náo nhiệt trở 
lại. 

Bà chủ định ra nói lời xin lỗi khách vì quán đã hết chỗ thì đúng lúc đó một 
người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang bước vào, đứng giữa hai thanh niên. 
Mọi người trong tiệm dường như nín thở khi nghe người phụ nữ ấy nói 
chầm chậm: 

- Làm ơn... làm ơn cho chúng tôi ba bát mì được không? 

Gương mặt bà chủ chợt biến sắc. Ðã mười mấy năm rồi, hình ảnh bà mẹ trẻ 
cùng hai đứa con trai chợt hiện về và bây giờ họ đang đứng trước mặt bà 
đây. Ðứng sau bếp, ông chủ như mụ người đi, giơ tay chỉ vào ba người 
khách, lắp bắp nói: 

- Các vị... các vị là... 
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Một trong hai thanh niên tiếp lời: 

- Vâng! Vào ngày cuối năm của mười bốn năm trước đây, ba mẹ con cháu 
đã gọi một bát mì, nhận được sự khích lệ của bát mì đó, ba mẹ con cháu 
như có thêm nghị lực để sống. Sau đó, ba mẹ con cháu đã chuyển đến sống 
ở nhà ông bà ngoại ở Tư Hạ. Năm nay cháu thi đỗ vào trường y, hiện đang 
thực tập tại khoa nhi của bệnh viện Kinh Ðô. Tháng tư năm sau cháu sẽ 
đến phục vụ tại bệnh viện Trát Hoảng. Hôm nay, chúng cháu trước là đến 
chào hỏi bệnh viện, thuận đường ghé thăm mộ của ba chúng cháu. Còn em 
cháu mơ ước trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản không thành, 
hiện đang là nhân viên của Ngân hàng Kinh Ðô. Cuối cùng, ý định nung 
nấy từ bao lâu nay của chúng cháu là hôm nay, ba mẹ con cháu muốn đến 
chào hỏi hai bác và ăn mì ở Bắc Hải Ðình này. 

Ông bà chủ quán vừa nghe vừa gật đầu mà nước mắt ướt đẫm mặt. Ông 
chủ tiệm rau ngồi gần cửa ra vào đang ăn đầy miệng mì, vội vã nhả ra, 
đứng dậy nói: 

- Này, ông bà chủ, sao lại thế này? Không phải là ông bà đã chuẩn bị cả 
mười năm nay để có ngày gặp mặt này đó sao? Mau tiếp khách đi chứ! 
Mau lên! 

Bà chủ như bừng tỉnh giấc, đập vào vai ông hàng rau, cười nói: 

- Ồ phải... Xin mời! Xin mời! Nào bàn số hai cho ba bát mì. 

Ông chủ vội vàng lau nước mắt trả lời: 

- Có ngay. Ba bát mì. 

Thật ra cái mà ông bà chủ tiệm bỏ ra không có gì nhiều lắm, chỉ là vài vắt 
mì, vài câu nói chân thành mang tính khích lệ, động viên chúc mừng. Với 
xã hội năng động ngày nay, con người dường như có một chút gì đó lạnh 
lùng, nhẫn tâm. Nhưng từ câu chuyện này, tôi đi đến kết luận rằng: Chúng 
ta không nên chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần bạn có 
một chút quan tâm dành cho người khác thì bạn có thể đem đến niềm hạnh 
phúc cho họ rồi. Chúng ta không nên nhỏ nhoi ích kỷ bởi tôi tin trong mỗi 
chúng ta đều ẩn chứa một tấm lòng nhân ái. Hãy mở kho tàng ấy ra và 
thắp sáng nó lên dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt, nhưng trong đêm 
đông giá rét thì nó có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người.  
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29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
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Chuyên môn sản xuất hột vịt lộn 
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Anh Chị Ba:  951-926-9986 

951-786-8693 
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Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: (714) 797-9072 
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Kim Thu Pham 
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