
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Chiều Chúa Nhật vừa rồi khi tôi qua nhà thờ bằng lối cầu thang của nhà xứ phía cổng 

nhỏ bên hông để đi ngồi tòa, tôi nhìn thấy một bé gái khoảng 10 tuổi đang lúi húi nhặt 

các cánh hoa rơi dưới gốc cây trên sân cỏ cạnh garage. Khi tới gần tôi mới nhận ra em 

đang xếp một hình trái tim trên thảm cỏ xanh bằng những cánh hoa tàn mầu tím nhạt. 

Không biết em đã xếp trái tim bao lâu rồi nhưng hình trái tim thật đẹp. Tôi nói với em: 

«Nếu có smart phone con nên chụp hình trái tim hoa này làm kỷ niệm vì nó nhìn rất 

đẹp». Không biết em có làm không? Có thể em chỉ xếp hình cho vui nên cũng không quan tâm lắm đến việc 

chụp lại giữ làm kỷ niệm. 

Từ những cánh hoa tàn chẳng có giá trị gì, em đã xếp được một ‘tác phẩm’ nghệ thuật dưới con mắt của tôi. Em 

đã nghĩ ra một ý tưởng độc đáo và đặt hết tấm lòng mình vào để xếp hình một trái tim hoa thật đẹp. Nên điều 

quan trọng không phải là mình làm việc gì mà là mình có đặt hết tâm hồn vào công việc hay không. Khi đặt hết 

tâm hồn vào công việc thì những việc có vẻ tầm thường không đáng chi vẫn có thể là một tác phẩm nghệ thuật 

độc đáo hay trở thành việc lớn lao ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. 

Bài Phúc Âm tuần này kể chuyện một bà góa nghèo chỉ bỏ vào thùng tiền dâng cúng trong đền thờ 2 đồng tiền 

nhỏ có giá trị là một phần tư xu. Một quan tiền thời đó (lương công nhật của thợ làm công) có giá trị là 64 xu. 

Như thế số tiền bà dâng cúng chẳng đáng chi cả. Thế mà Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng bà là người dâng 

cúng nhiều nhất «Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả 

những gì mình có để nuôi sống mình» (Mác-cô 12:44). Nhiều hơn ai hết là theo cách đánh giá của Đức Giê-su 

khi xét theo tỷ lệ giữa số tiền bà dâng cúng với tài sản của bà. Bà đã dâng ngay cả những cái cần thiết nhất cho 

cuộc sống hằng ngày. 

Có một câu chuyện cảm động tôi vừa đọc được trên trang nhà của Tổng Giáo Phận Sài-gòn với tựa đề “Cái chết 

của cô bé bán diêm nghèo khó” xin được chia sẻ với quý ông bà anh chị em. 

Vào một buổi tối mùa thu, nhà văn Anderson đi dạo phố một mình tại thủ đô Copenhague. Ông bỗng 

nghe một giọng nói yếu ớt từ đằng sau vọng lại: “Chú ơi, mua hộ cháu bao diêm.” Nhà văn quay lại, chợt nhận 

ra một đứa bé gái, gương mặt xanh xao, quần áo nhầu nát bẩn thỉu. “Chú ơi mua hộ cháu bao diêm, cả ngày 

cháu chưa bán được một bao nào.” Giọng cô bé thật buồn. Nó bùi ngùi kể lại hoàn cảnh đáng thương của nó. 

Mẹ chết sớm, con bé phải ở với một người cha nghiện ngập và khá cọc cằn, nhưng nó rất thương bố nó. Nó cố lê 

lết khắp nơi để bán diêm, kiếm chút tiền mang về cho bố những bữa ăn ngon. Anderson xúc động cho con bé ít 

tiền. Con bé sáng rực đôi mắt và thầm nghĩ nó sẽ mua về cho bố tối nay một ổ bánh mì thật ngon. “Chú ơi sao 

chú tốt với cháu thế? Chú tên gì, và chú làm nghề gì?” – “Chú tên Anderson, và chú làm nghề này”. Nhà văn 

vừa nói vừa khoa tay vẽ vào khoảng không hình một cái bút, ám chỉ ông là nhà văn. Đứa bé không hiểu, tưởng 

ông làm nghề bán bút giống như nó đi bán diêm vậy. Anderson hẹn với đứa bé đến đầu năm tới, ông sẽ trở lại và 

cho nó một món quà, còn bây giờ đã đến lúc ông phải đi xa. 

Nhiều tháng trôi qua, Anderson dường như đã quên lời hứa của mình. Một bữa nọ, tình cờ trở lại 

Copenhague và ông chợt nhớ con bé bán diêm, nên đã ghé mua cho nó một chiếc áo ấm, và đi tìm để tặng. Tuy 

nhiên người chủ tiệm bên đường đã cho ông biết con bé bán diêm đã chết rồi: Ngày đầu năm, người ta thấy nó 

nằm chết cóng bên vệ đường. Nó nằm chết giữa một đống bao diêm, trong đó có một bao đã hết nhẵn. Có lẽ nó 

đốt diêm để sưởi cho bớt lạnh. Có điều là khi chết, khuôn mặt nó vẫn còn hồng hào và dường như nó đang mỉm 

cười chờ đợi một ai đó. Anderson đứng chết lặng. Người chủ tiệm nói tiếp: “Khi mang xác nó đi người ta thấy 

trong túi áo của nó rơi ra một vật giống như chiếc quản bút làm bằng những que diêm. Chắc nó làm để tặng ai 

đó tên Anderson, vì trên quản bút có viết hàng chữ “tặng chú Anderson”. (tgpsaigon.net/baiviet-tintuc) 

Câu chuyện cảm động trên là một kỷ niệm buồn trong cuộc đời của nhà văn Anderson. Câu chuyện này cũng 

giống như câu chuyện về người đàn bà góa nghèo trong Tin Mừng Mác-cô Chúa Nhật tuần này. Cô bé bán diêm 

và người đàn bà góa có nét giống nhau: Cả hai đều là những người rất nghèo và bị xã hội bỏ rơi; tuy vậy cả hai 

đều có lòng quảng đại, biết cho đi những gì mình có. Nhưng điểm giống nhau căn bản là tuy nghèo vật chất, 

nhưng cả hai lại rất giàu về lòng nhân ái khi luôn biết nghĩ đến người khác.  

«Real generosity gives until it hurts». Sự quảng đại thực sự là cho đi đến khi nó làm ta bị đau đớn. Thường 

chúng ta không bao giờ dám cho hết nếu chúng ta không lấy lại được điều gì đó như được tiếng là rộng rãi, hay 

được tấm vé vào thiên đàng... Do đó, ít người trong chúng ta khi đọc câu chuyện hai đồng tiền kẽm của bà góa 

nghèo này mà không cảm thấy xấu hổ khi mình ‘của nhiều lòng ít’ vì cho ‘của mình dư thừa’, chứ không như bà 

góa nghèo ‘của ít lòng nhiều’ vì dám cho Thiên Chúa hết đồng xu cuối cùng để nuôi sống bản thân mình.  
                      Lm Nguyễn Mộng Huỳnh  


