
LÁ THƯ MỤC VỤ 
“Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Tình yêu đó 

không có luật lệ và không có hối tiếc. Tình yêu đó dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ 

trên đường lan tỏa của nó mà không chùn bước”. (Agatha Christie) Câu nói này rất hợp với 

câu chuyện của người phụ nữ Canaan trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này. 

Câu chuyện bắt đầu bằng việc Chúa Giêsu tránh áp lực của các luật sĩ và biệt phái đang tìm 
cách ám hại mình nên lánh về miền dân ngoại là vùng Tia và Sidon. Đây là nơi sinh sống của sắc tộc Phoenician thuộc 
xứ Syria (Mc 7:26). Đây là sắc tộc hậu duệ của người Canaan cổ, là kẻ thù truyền kiếp của người Do-thái vì dân Do-thái 
chiếm đất của họ. Không biết tại sao một phụ nữ thuộc sắc dân này lại nghe biết Chúa Giêsu có mặt ở trong vùng và 
chắc bà cũng nghe biết Ngài nổi tiếng chữa lành những người bị bệnh. Thế là bà ta lẽo đẽo theo sau Chúa Giêsu mà 
van nài: “Lạy con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (Mt 15:22) 

Chúng ta để ý đến lời cầu xin này của bà ta, khi thoạt nghe lời xin “dủ lòng thương tôi”, chúng ta có cảm tưởng rằng 
bà ta xin cho mình, nhưng câu sau cho chúng ta biết là bà xin cho cô con gái: “Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm”. 
Bà là một người mẹ, và cũng như tất cả các bà mẹ, luôn coi nỗi đau của con cái là nỗi đau của mình, cũng như lấy 
niềm hạnh phúc của con cái làm niềm hạnh phúc của mình. Con gái của bà khổ sở vì bị quỷ ám thì bà cũng khổ sở 
như con, có khi còn thấy khổ hơn con nữa. Vì thế, khi nghe biết Chúa Giêsu đến vùng của mình thì bà không thể bỏ 
lỡ cơ hội ngàn năm một thuở để cứu con mình. Đó là lý do bà nhất quyết không chịu lùi bước cho đến khi đạt được 
điều mong ước là cứu con gái thoát khỏi bệnh quỷ ám. 

Chắc chắn Chúa Giêsu nghe thấy lời van xin của bà vì bà “kêu lên”, nhưng Ngài “không đáp lại một lời.” Bà đâu dễ bỏ 
cuộc sớm như vậy, do đó bà lại tiếp tục “kêu lên” to hơn đến nỗi làm các môn đệ sốt cả ruột nên đến gần Chúa 
Giêsu xin Ngài “bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi”. Chúa Giêsu quay sang nói với các ông cốt 
ý cho bà ta nghe thấy: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en”, tức là sứ vụ của Ngài là 
dành cho người Do-thái mà thôi. Nghe thấy thế, bà đổi chiến thuật thay vì xin rủ lòng thương thì bà đến bái lạy và 
thưa “xin cứu giúp tôi.” Nhưng Chúa Giêsu vẫn nhất mực từ chối nên nói: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà 
ném cho chó”, có nghĩa là ơn lành (bánh) chỉ dành cho Dân riêng của Chúa, chứ không thể mang cho người ngoài. 
Hiểu điều đó nhưng bà ta đâu chịu thua, bà công nhận lời Chúa nói là đúng, nhưng bà ta phân bua rằng bà đâu dám 
xin bánh, chỉ xin cho con những mẩu bánh thừa rơi từ bàn ăn xuống thôi. Nghe đến đây, thì Chúa đành chịu thua bà 
nên đã đổi ý ban cho bà điều bà xin vì “Lòng tin của bà mạnh thật”. Lòng tin của bà mạnh vì tình yêu của bà dành 
cho con gái quá mạnh nên đã “dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên đường lan tỏa của nó mà không chùn 
bước” như câu nói Agatha Christie mà tôi trích dẫn ở đầu lá thư này. 

Thánh Kinh so sánh tình yêu của người mẹ dành cho con là phản ảnh tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại “Có 

phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có 

quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” (Isaia 49:15). Người phụ nữ Canaan đã làm trái tim của Chúa 

Giêsu tan chảy, vì tình yêu của bà là phản ảnh tình yêu của chính Ngài dành cho nhân loại. Nhưng chính sự kiên trì 

trong lời cầu nguyện của bà đã biểu lộ một đức tin mãnh liệt, và vì đức tin xuất phát từ tình yêu này của bà, mà Ngài 

đã ban cho bà điều bà tha thiết cầu xin “Bà muốn sao thì sẽ được vậy”.  

Ông William Barclay khi suy niệm về sự kiên trì của người phụ nữ Canaan này đã viết: “Có rất nhiều người cầu 

nguyện thực ra là vì họ không muốn để vuột mất cơ hội. Họ không thực sự tin vào sự cầu nguyện; họ chỉ có cảm giác 

rằng một điều gì đó sẽ có thể xảy ra. Người phụ nữ này đến với Chúa Giêsu không chỉ là đến với một người có thể 

giúp mình; nhưng đến với Đấng là niềm hy vọng duy nhất của bà. Bà đến với một niềm hy vọng nồng nàn, một cảm 

giác cần thiết, và một quyết tâm không chịu để bị làm cho nản lòng. Bà có một phẩm chất cực kỳ hiệu quả trong cầu 

nguyện – dứt khoát và mạnh mẽ. Cầu nguyện đối với bà không phải là nghi thức bên ngoài; mà nó là sự tuôn trào 

của lòng ước muốn nhiệt thành của linh hồn bà, mà một cách nào đó nó làm cho bà cảm thấy rằng bà không thể - và 

không phải – và không cần – phải nhận được câu trả lời không”. (The Gospel of Matthew, Vol II, Tr.124) 

Đó cũng chính làm phẩm chất mà thánh nữ Monica đã có trong lời cầu nguyện cho con mình là thánh Augustinô. 

Sau bao nhiêu năm kiên trì cầu nguyện cho người con hoang đàng, đến cuối đời thánh nữ đã nhận được kết quả của 

lời cầu xin, thánh nữ được chết trên cánh tay của con với lời trăn trối thật cảm động: “Chúa đã ban cho mẹ hơn điều 

mẹ mong ước: Mẹ thật hạnh phúc thấy con đã bỏ hết mọi sự và trở thành đầy tớ của Chúa”.                           
            Lm Nguyễn Mộng Huỳnh                                       


