LÁ THƯ MỤC VỤ
Mẹ Têrêxa kể rằng một hôm mẹ mang một ít gạo đến cho một gia đình Ấn Giáo vì
họ đã không có cơm ăn vài ngày rồi. Chuyện xảy ra sau đó làm mẹ ngạc nhiên vì
không chần chừ người mẹ của gia đình này chia dúm gạo đó ra làm hai và mang
một phần sang chia cho một gia đình Hồi Giáo bên cạnh nhà.
Nhìn thấy vậy mẹ Têrêxa hỏi bà ta: ‘Vậy thì bà còn lại có tí xíu làm sao mà đủ ăn?’
Bà ta trả lời: ‘Nhưng họ cũng đã nhịn đói mấy ngày rồi’.
Tấm lòng quảng đại của người đàn bà Ấn Giáo trên làm chúng ta cảm thấy xấu hổ, vì nhiều khi chúng ta chỉ dám
cho người khác những thứ chúng ta không cần hay dư thừa, trong khi đó người đàn bà trong câu chuyện trên cho đi
thứ quý giá nhất mà bà đang rất cần để nuôi sống bà và gia đình. Của bà cho không nhiều nhưng tấm lòng của bà
lại rất lớn. Chúa rất cần những tấm lòng quảng đại như thế để Ngài thực hiện những phép lạ hoá bánh ra nhiều như
trong câu chuyện Phúc Âm tuần này.
Trong câu chuyện này, với năm chiếc bánh và hai con cá mà các môn đệ trao, Chúa Giêsu đã nuôi “năm ngàn
người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ”. Phép lạ này cho chúng ta biết rất rõ ràng vị trí của các môn đệ trong
công việc của Chúa. “Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và
trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no.” Trong đoạn này, Thánh
Matthêu nhấn mạnh: Chúa Giêsu trao bánh và cá cho các môn đệ và các ông phân phát cho dân chúng. Điểm
này giúp chúng ta thấy rằng nếu xưa kia Chúa Giêsu làm việc qua bàn tay của các môn đệ thế nào, thì bây giờ Ngài
cũng vẫn làm như vậy để thực hiện những phép lạ cho thế giới.
Có một chân lý nằm ở giữa trái tim của Giáo hội và nó được lập đi lập lại trong lịch sử. Chân lý đó là: các môn đệ
không làm được việc gì nếu không có Chúa trợ giúp, nhưng ngược lại Chúa cũng không làm được việc gì cả nếu
không có sự tiếp tay của các môn đệ. Có nghiã là nếu bây giờ Chúa Giêsu muốn làm một việc gì, chẳng hạn dạy
một đứa trẻ, hay giúp đỡ một người nào, Ngài cần một ai đó giúp Ngài. Qua người đó Ngài hành động hay giảng
dạy. Vì thế, Chúa Giêsu cần những người mà qua họ Ngài có thể làm việc và qua họ chân lý và tình yêu của Ngài
có thể đi vào đời sống của con người. Ngài cần những người mà qua họ Ngài có thể ban phát ân huệ để từ đó họ
mang những ân huệ này phân phát cho người khác. Không có những người này Ngài không thể làm được việc gì
cả, và chúng ta, những Kitô hữu, chính là những người mà Ngài cần đến.
Ai trong chúng ta cũng dễ dàng cảm thấy nghi ngại và lo sợ trước một nhiệm vụ qúa trọng đại như vậy. Nhưng có
một điểm khác trong câu chuyện giúp chúng ta bớt lo sợ. Điểm đó là khi Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ cho
dân chúng ăn thì họ nói với Ngài rằng họ chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá chả bõ bèn gì cho một đám đông cả
mấy ngàn người, nhưng rồi họ vẫn trao cho Ngài phần ăn nhỏ nhoi đó. Và với một ít cá và bánh như vậy Chúa đã
làm nên phép lạ nuôi cả mấy ngàn người. Cũng vậy, tuy Chúa trao cho chúng ta công tác trọng đại là mang Chúa
đến cho người khác, nhưng Ngài không đòi hỏi chúng ta phải làm những gì to tát lớn lao mà chỉ muốn chúng ta
trao cho Ngài những gì chúng ta có, hay làm những gì thích hợp với khả năng nhỏ bé của chúng ta. Một chút ít
luôn luôn trở thành muôn vàn trong bàn tay của Chúa.
Phép lạ hoá bánh ra nhiều vẫn có thể xảy ra trong cộng đoàn chúng ta nếu mỗi người chúng ta góp một ít công hay
một ít của. Thí dụ, trước khi tôi và cha Hồng về cộng đoàn, đã có chương trình hai đồng bạc cho trung tâm, nhờ hai
đồng bạc mỗi người đóng góp hằng tuần này, mà nay chúng ta đã trả gần hết nợ mua trung tâm. Phép lạ đã xảy ra
vì “Tích tiểu thành đại”, “Góp gió thành bão”. Chúa luôn làm phép lạ qua lòng quảng đại của con người. Một thí
dụ khác là sự có mặt của chúng ta nơi đất nước phúc điạ này cũng là phép lạ Chúa ban cho chúng ta qua bàn tay và
tấm lòng quảng đại của những di dân đến trước chúng ta. Bằng tiền thuế của họ, chính phủ Úc đã tái định cư và
giúp chúng ta ổn định cuộc sống nơi quê hương mới này.
Mong rằng đến lượt chúng ta, chúng ta sẽ tiếp tục làm cho năm chiếc bánh và hai con cá nhân lên mãi, bằng những
đóng góp thiết thực về tinh thần, sức lực, tài năng, hay của cải vật chất, để cộng đoàn và xã hội chúng ta sống
thành một nơi mà “mọi người đều ăn no” nghiã là mọi người đều có thể được chung hưởng những ơn lành của
Chúa. Do đó, hãy rộng lượng và quảng đại đặt những đóng góp nhỏ nhoi của chúng ta trong bàn tay nhân từ của
Chúa, Ngài sẽ biến chúng thành những phép lạ cả thể.
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