
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Tôi mở đầu lá thư mục vụ này bằng một câu truyện dụ ngôn trích trong cuốn The 

Song of The Bird của LM Anthony de Mello, Dòng Tên. Ngài kể như sau: 

 

Tôi và bạn tôi đi tham dự Hôi Chợ Quốc Tế Của Các Tôn Giáo. Đó không phải là 

Hội Chợ Thương Mại, nhưng sự tranh đua thật mãnh liệt, quảng cáo thật ồn ào. 

          Tờ rơi tại gian hàng Do Thái Giáo nói rằng Thiên Chúa là Đấng Giầu Lòng Thương Xót và người Do thái 

là Dân Riêng của Ngài. Chỉ người Do Thái thôi chứ không một dân nào được ‘tuyển chọn’ giống như họ. 

          Tại gian hàng Hồi Giáo chúng tôi học được là Thiên Chúa là Đấng Rất Nhân Từ và Tiên tri Mohammed 

là Tiên tri duy nhất của Ngài. Ơn Cứu Độ đến từ việc nghe lời vị Tiên tri duy nhất này của Thiên Chúa. 

          Sứ điệp tại gian hàng Kitô giáo là Thiên Chúa là Tình yêu và không có ơn cứu độ bên ngoài Giáo Hội. 

Phải gia nhập Giáo Hội nếu không thì sẽ sa hỏa ngục đời đời. 

Trên đường ra khỏi khu hội chợ tôi hỏi bạn tôi nghĩ gì về Thiên Chúa. Bạn ấy trả lời: «Ngài là người 

cuồng tín cố chấp và độc ác».  

Về đến nhà tôi nói với Chúa: «Sao Chúa lại chịu để cho những chuyện như thế xảy ra? Chúa có thấy họ 

làm cho Chúa bị mang tiếng xấu hàng bao nhiêu thế kỷ rồi không?» 

Chúa trả lời: «Ta không phải là người tổ chức ra cái hội chợ ấy. Ta nói thật Ta rất xấu hổ không dám 

vác mặt đến đó đâu.»  

 

Bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này có một mở đầu thật tốt «Mọi người đều làm chứng cho Ngài và thán phục 

Ngài về những lời từ miệng Ngài thốt ra» (c.22) Nhưng bầu khí tốt đẹp đó bỗng chuyển qua cái kết đầy kịch tích 

đến nỗi «Mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Ngài ra khỏi thành. Họ dẫn 

Ngài lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Ngài xuống vực thẳm.» (c.28-29) 

 

Nguyên do là vì Chúa Giêsu kể chuyện tiên tri Elia đến cứu đói cho một bà góa thuộc xứ Sidon chứ không cứu 

đói cho các bà góa của Israel (1Vua 17:8-24) và chuyện Tiên Tri Elisa chữa bệnh phong cùi cho ông Naaman người 

Syria trong khi không chữa cho người phong nào trong dân Israel cả (2Vua 5:8-14). Cả hai câu chuyện có một 

điểm chung là bà góa Sarepta và ông Naaman đều là Dân Ngoại. Ngài  muốn dùng hai câu chuyện đó để nói lên 

rằng giống như các tiên tri hồi xưa Ngài sẽ là sự mạc khải của Thiên Chúa cho những người ‘bên ngoài’, tức Dân 

ngoại, vì ân sủng của Thiên Chúa không dành độc quyền cho một ai hay một dân nào cả, dù là Dân riêng, và Ơn 

Cứu Độ là một ân sủng phổ quát dành cho mọi người. Hiểu ra điều đó nên họ mới vừa khen xong đã chuyển 

sang nổi giận đùng đùng muốn giết ‘anh chàng đồng hương’ không giống ai của họ. 

 
Khi nghe bài Tin Mừng chúng ta rất dễ dàng nghe như những người bàng quan không dính líu gì đến chúng ta và 

sẵn sàng lên án dân làng Nazareth vì họ nổi giận với Chúa Giêsu vì ‘chuyện nhỏ như con thỏ’. Nhưng chúng ta 

cần hiểu rằng Thánh Sử Luca không dùng cách nói bóng gió đó để nêu lên một quan điểm thần học trừu tượng, 

nhưng muốn nói với những người theo Chúa Giêsu vào thời đó và với cả chúng ta, những môn đệ của Ngài, vào 

thời nay nữa. Một câu hỏi chung là liệu chúng ta có muốn chấp nhận một Chúa Giêsu của mọi người chứ không 

chỉ cho những ai mà ta cho rằng thích hợp hay thuộc vào những người ‘đồng hương’ của ta không? Sức nặng của 

câu hỏi này có lẽ được diễn tả tốt nhất trong bài đọc hai là thư gởi tín hữu Corintô. Theo thánh Phaolô thì tình 

yêu luôn hướng ra bên ngoài. Nó không tìm lợi ích cho riêng bản thân mà cho lợi ích của người khác. Nó “không 

đi tìm tư lợi…nhưng vui khi thấy điều chân thật”. (1Cor 13:5,6)  

 

Như thế tình yêu mời gọi ta cùng với Chúa Giêsu để dám chấp nhận bị từ chối vì lợi ích của tha nhân. Để chấp 

nhận Chúa Giêsu là phải chấp nhận rằng Ngài không phải để dành riêng cho ta và những người đồng đạo với ta 

mà còn cho mọi người khác và một thế giới lớn hơn những điều quan trọng trực tiếp đến riêng ta nữa. Nếu Thiên 

Chúa là Tình Yêu thì tình yêu này không chỉ dành riêng cho các Kitô hữu thôi mà cho toàn thể nhân loại, có 

nghĩa là cho cả những người ngoại giáo, người Do Thái giáo, người Hồi Giáo…Không một tôn giáo nào được 

‘độc quyền’ Thiên Chúa cả. Giả sử có một Hội Chợ Tôn Giáo như câu chuyện dụ ngôn của cha Anthony de 

Mello ở trên, thì cách quảng cáo tốt nhất cho Kitô giáo là ‘hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con’ và 

hãy mang tình yêu đó ban phát thật hào phóng cho tất cả mọi người, để thế giới chúng ta đang sống trở thành 

một thế giới thật đáng yêu, như khi Thiên Chúa đã tạo dựng nên nó. Nhưng để thực hiện được điều này có thể 

chúng ta phải trả giá rất đắt bằng chính mạng sống mình như Thầy Giêsu. Một thách đố thật lớn phải không? 

                Lm Nguyễn Mộng Huỳnh  


