
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Tin tức mới nhất cho biết là dịch Virus Vũ Hán có dấu hiệu tái bùng phát ở Việt Nam. Theo 

BBC Tiếng Việt đã có 18 ca dương tính mới ở Đà Nẵng sau 100 ngày không có ca nhiễm 

mới nào trong cộng đồng. Và hôm 28/07/20, Đà Nẵng đã giải tỏa 80,000 du khách nội địa 

ra khỏi thành phố và đã phong tỏa trở lại thành phố trong vòng 15 ngày.  

Sau ba tháng dân chúng đi lại buôn bán bình thường, tuy kinh tế cũng không khá hơn bao 
nhiêu, nhưng triển vọng tái phong tỏa sẽ một lần nữa đe dọa những người nghèo khó nhất 
của xã hội là những người bán vé số, bán hàng rong, làm nghề tự do hay chạy xe ôm… 
Trong lần phong tỏa thứ nhất đầu năm nay ngay sau Tết, rất nhiều gia đình thuộc thành 

phần trên không có gạo ăn. Vì thế, đã có sáng kiến làm các nơi phát gạo miễn phí cho họ bằng máy tự động gọi là 
ATM gạo. Gia đình nào cần gạo ăn chỉ việc tới các địa điểm có máy phát gạo này, rồi lấy các túi nylon có sẵn ở đó 
hứng gạo tự động chảy ra với số lượng đủ cho gia đình ăn một ngày. Từ sáng kiến ban đầu của một cửa hàng điện 
toán ở Sài Gòn, rồi sau đó lan ra khắp nước, nhờ vậy những người nghèo không bị chết đói trong thời gian bị phong 
tỏa. Trước đây, cũng đã có các quán cơm từ thiện, hay các thùng bánh mì miễn phí giúp các thành phần này, nhưng 
trong thời gian phong tỏa và giãn cách xã hội họ không thể hoạt động, nên mới có người đưa ra sáng kiến phát gạo 
bằng máy tự động. 

Xã hội Do Thái thời Chúa Giê-su cũng có rất nhiều người nghèo, và cũng có những người làm nghề  «thợ đụng» có 
nghĩa là ra đứng ngoài đường nếu ai cần thợ thì họ ra đó chọn người rồi trao việc cho làm như trong «Dụ ngôn thợ 
làm vườn nho» (Mt 20:1-15). Lương công nhật của các thợ này là một quan tiền, đủ để nuôi một gia đình trong một 
ngày. Nếu không có việc làm, chắc chắn gia đình của các người thợ ăn lương công nhật này sẽ đói. Hơn hai ngàn 
năm rồi, mà ở các nước nghèo như Việt Nam... vẫn có những người, những gia đình luôn bị đe dọa bởi nạn thiếu ăn 
trầm trọng như trong xã hội Do thái thời Chúa Giêsu. 

Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này, thánh Mátthêu kể cho chúng ta nghe câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ 
hóa bánh ra nhiều để nuôi những người nghèo lũ lượt theo Ngài. Những người nghèo này theo Chúa không phải để 
được ăn nhưng để được Chúa chữa lành bệnh tật. Cả mấy ngàn người nên có lẽ vì thế Chúa chữa bệnh không xuể, 
đến xế chiều cũng chưa xong. Các môn đệ thấy vậy mới đề nghị với Chúa giải tán «để họ vào các làng mạc mua thức 
ăn». Nhưng Chúa bảo các ông: «Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn». Các ông đáp: «Ở đây 
chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá». Vậy mà với chỉ ngần ấy thức ăn, Chúa đã cho năm ngàn người 
ăn no nê mà vẫn còn dư lại mười hai giỏ đầy bánh vụn. 

Phép lạ xảy ra khi Chúa dâng lời cảm tạ lên Chúa Cha rồi «bẻ ra», «trao cho» các môn đệ, rồi các môn đệ lại bẻ ra và 
trao cho dân chúng, và có lẽ dân chúng cũng bẻ ra và trao cho nhau, chứ cả năm ngàn người đàn ông không kể đàn 
bà con nít thì làm sao mười hai môn đệ có thể phân phát kịp cho họ ăn. Tôi nghĩ Chúa có thể hóa năm cái bánh và 
hai con cá ra một đống to, rồi các môn đệ chỉ việc khuân đi phát cho dân chúng, nhưng Chúa không làm như vậy mà 
Ngài lại bẻ ra trao cho các ông để các ông bẻ ra trao cho người khác, rồi tới phiên họ cũng đóng góp vào phép lạ 
bằng việc bẻ ra và trao cho nhau. Sự đóng góp của mọi người rất cần để phép lạ xảy ra. 

Phép lạ hóa bánh ra nhiều dạy chúng ta rằng đừng ngại «bẻ ra» và «trao cho» người khác những gì mình có dù 
chẳng đáng bao nhiêu. Hãy bẻ ra và trao cho nhau tấm lòng chia sẻ cảm thông. Hãy bẻ ra và trao cho nhau những 
việc lành phúc đức. Hãy bẻ ra và trao cho nhau những việc bác ái dù nhỏ mọn mỗi ngày...để phép lạ hóa bánh ra 
nhiều vẫn có thể xảy ra hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta. 

Khi chúng ta dám «bẻ ra» và «trao cho» người khác thì không những cái chúng ta bẻ ra và trao đi đó không hụt đi 
hay nhỏ lại mà nó càng ngày càng nhân lên gấp bội. Câu chuyện ATM gạo tôi ghi lại đầu lá thư này là bằng chứng cho 
‘phép lạ hóa bánh ra nhiều’ của thời hiện đại. Khi bắt đầu làm ATM gạo, người chủ của nó sợ rằng không có đủ gạo 
để cho người nghèo tới lấy dài hạn, nhưng sau vài ngày thì rất nhiều người đã ủng hộ việc làm tốt đẹp này bằng 
cách chở gạo tới tặng, nhiều quá đến nỗi đại lý phải làm thêm ATM khác. Việc «bẻ ra» và «trao cho» người nghèo 
của ông chủ ATM gạo đầu tiên đó, hiểu trong ánh sáng của bài Tin Mừng tuần này, cũng là một phép lạ mà Thiên 
Chúa, qua trung gian của con người, đã «chạnh lòng thương» làm «bánh hóa ra nhiều» để cho những người nghèo 
đói được ăn no.  

Như một lời kết, tôi xin trích dẫn câu nói của Mẹ Têrêsa Calcutta: «Đừng hài lòng với việc cho đi tiền bạc. Tiền bạc 
không chưa đủ vì người ta có thể kiếm ra tiền, nhưng người nghèo cần những trái tim biết yêu thương họ. Vậy, hãy 
lan tỏa tình yêu bất cứ nơi nào mà bạn đến».                                                                        Lm Nguyễn Mộng Huỳnh                                       


