LÁ THƯ MỤC VỤ
Câu chuyện Phúc Âm tuần này là chuyện Chúa làm phép lạ hoá năm chiếc bánh và hai con
cá ra nhiều để nuôi cả chục ngàn người ăn no nê.
Nhân vật phụ nhưng rất quan trọng trong câu chuyện này là ‘một em bé trai’ không tên
không tuổi nhưng có mang theo bánh và cá để ăn trong lúc nghỉ ngơi sau khi nghe Chúa
giảng dạy. Đây là phần ăn của em, và phần ăn này cho thấy gia đình em là một gia đình nghèo vì bánh em mang
theo làm bằng bột lúa mạch là loại bột dành cho gia súc ăn vì bánh bình thường người ta làm bằng bột lúa mì, và
hai con cá đó là hai con khô cũng là thứ mà người nghèo mới ăn. Hơn nưã, như chúng ta đã biết, trẻ em thường
không dễ gì chịu chia sẻ phần ăn của mình với người khác, vậy mà trong câu chuyện phúc âm tuần này, em bé đã
rộng lượng đưa hết phần ăn của mình cho Chúa, và nhờ sự rộng lượng của em, mà cả ngàn người khác được ăn no
nê. Phép lạ hôm nay sẽ không xảy ra nếu em bé cứ khư khư giữ năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá khô của
mình không chịu đưa cho Chúa. Em không có nhiều để cho và những thứ em cho là những thứ rất tầm thường ,
nhưng nhờ sự rộng lượng của em mà Chúa Giêsu mới có vật liệu để làm phép lạ.
Cộng đoàn chúng ta cũng vừa có ‘phép lạ’ xảy ra hai tuần trước trong đêm văn nghệ xổ số gây quỹ cách đây ba
tuần. Và phép lạ này xảy ra cũng là nhờ sự rộng lượng đóng góp của các thày cô giáo, hội phụ huynh học sinh, các
em học sinh của Trường Việt Ngữ Anrê Dũng Lạc, cùng toàn thể quý ông bà anh chị em trong cộng đoàn. Mỗi
người trong chúng ta tuy không có nhiều để cho, nhưng chúng ta đã góp tay làm nên phép lạ to lớn về vật chất và
tinh thần cho cộng đoàn.
Như em bé trong phép lạ hoá bánh ra nhiều đã rộng lượng dám cho đi phần của mình, thì mọi người trong cộng
đoàn chúng ta cũng đã rộng lượng đóng góp phần nhỏ nhoi của mình trong đêm văn nghệ gây quỹ, qua việc mua vé
số, ủng hộ tài chánh và hiện vật, cùng cho con em của mình đóng góp các tiết mục văn nghệ, v.v… nhờ đó tuy là
đêm văn nghệ cây nhà lá vườn nhưng nó đã là một đêm văn nghệ đặc sắc và thành công vượt bực về tài chánh.
Trong câu chuyện Phúc Âm thái độ của hai tông đồ Anrê và Philip là hai thái độ trái ngược nhau. Ông Philip thì
nói “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút” . Đây là thái độ bi quan vì nói như thế có ý là
“Hoàn cảnh này thì ‘bó tay’; chẳng làm được nữa”. Trái lại ông Anrê thì nói “Ở đây có một bé trai có năm chiếc
bánh và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Đây là một thái độ lạc quan và hy vọng
vì nói như thế có ý là “ Còn nước còn tát; hãy làm hết sức mình việc còn lại phó thác trong tay Chúa”.
Nếu chúng ta có thái độ bi quan như tông đồ Philip, thì nhiều ‘phép lạ’ sẽ không bao giờ xảy ra. Có một câu nói nổi
tiếng ai mà cũng biết là “Thà thắp lên một ngọn nến, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối”. Chúng ta cần có thái dộ
lạc quan của ông Anrê, cố gắng làm hết sức mình rồi phó thác cho Chúa. Chúa sẽ biến những cái tầm thường nhỏ
bé của chúng ta thành những cái lớn lao đến nỗi chúng ta không thể tưởng tượng được.
Ông Anrê không biết việc quan trọng ông đã làm khi ông mang em bé đến cho Chúa hôm đó, nhưng ông đã cung
cấp vật liệu cho phép lạ xảy ra. Cũng vậy Chúa Giêsu cần những thứ chúng ta mang đến cho Ngài. Có thể đó là
những cái bé nhỏ tầm thường không đáng chi, nhưng Chúa cần đến chúng. Có thể rất nhiều phép lạ hay những
chiến thắng đã không bao giờ xảy ra chỉ vì chúng ta đã không mang cho Chúa những cái chúng ta có hay không
trao chính chúng ta cho Ngài. Nếu chúng ta đặt mình để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, chúng ta sẽ không
tưởng tượng được Chúa sẽ làm được những việc lạ lùng thế nào với chúng ta và qua chúng ta. Chúng ta có thể cảm
thấy mình bất xứng và đóng góp của mình chẳng là gì cả, điều này thật đúng vì chẳng ai trong chúng ta xứng đáng
cả, nhưng không vì thế mà chúng ta không dám mang cho Chúa những gì chúng ta có. Một chút luôn luôn thành
thật nhiều trong bàn tay của Đức Kitô.
Cám ơn sự đóng góp tinh thần cũng như vật chất của mỗi người cho cộng đoàn. Sự đóng góp dù nhỏ nhoi đến đâu
cũng đều lớn lao trước mặt Chúa nếu chúng ta gởi gấm vào đó tấm lòng và niềm tin của chúng ta. Hãy quảng đại
đóng góp phần của mình, phần còn lại Chúa sẽ lo liệu cho chúng ta.
Chúng ta hãy dâng cho Chúa những dự định tương lai của chúng ta, vì trong tay Ngài thì việc gì cũng sẽ ‘khả thi’.
Lm Nguyễn Mộng Huỳnh

