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Trong chuyến hành hương Âu Châu năm ngoái, tôi cùng phái đoàn được ghé nhiều nơi bên Ý như Đền 
Thờ Thánh Phêrô, Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành nơi có hình của tất cả các vị Giáo Hoàng từ thế 
kỷ đầu tiên đến vị đương kim Giáo Hoàng Phanxicô, thăm thành Assisi quê hương của thánh Phanxicô 

Khó Nghèo. Sau đó qua Pháp viếng Đức Mẹ Lộ Đức, rồi từ đó qua Tây Ban Nha thăm ba nơi sinh trưởng của ba vị thánh 
lớn của Giáo Hội Công Giáo là lâu đài Loyola nơi sinh trưởng của thánh Ignatiô, ông tổ Dòng Tên, thăm thành phố Avila 
nơi sinh trưởng của Thánh Têrêsa Avila, và lâu đài Janvier nơi sinh trưởng của thánh Phanxicô Xavier. Từ Tây Ban Nha 
đoàn hành hương qua Bồ Đào Nha để kính viếng Đức Mẹ Fatima.  

Ai đã đến Fatima thì đều nhìn thấy bên cạnh nhà nguyện nơi đặt tượng Đức Mẹ và là nơi cử hành các thánh lễ và cuộc 
rước kiệu Đức Mẹ có một cây sồi to (Oak Tree). Đây không phải là cây sồi chỗ Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng mà là 
cây sồi cùng tuổi với cây sồi đó. Chỗ đặt tượng Đức Mẹ hiện tại là chỗ cây sồi trên đó Đức Mẹ đã hiện ra đứng trò chuyện 
với ba em Lucia, Jacinta, và Phanxicô. Sau lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ vào ngày 13 tháng 10 năm 1917 và phép lạ 
mặt trời xoay thì cây sồi này bị dân chúng ‘làm thịt’ dần. Họ hái lá, rồi chặt cành, cuối cùng đào cả rễ cây về làm thuốc trị 
bệnh. Khi phát hiện ra thì quá trễ. May mà còn giữ được một cây gần đó để chúng ta biết được tuổi của cây sồi năm xưa. 

Có vài người trong chuyến hành hương hỏi tôi trái của cây sồi như thế nào, nên trong khi đi chặng đàng thánh giá ở rừng 
sồi bên ngoài khu thánh điạ, tôi đã hái được một chùm trái sồi khô cho họ xem. Trái sồi không lớn chỉ nhỏ hơn hột đậu 
phộng một chút thôi. Ai có chuỗi tràng hạt mua tại Fatima thì biết hình dáng của trái sồi ra sao. Nó giống như hột đậu 
phộng gắn thêm cái đế tròn bên dưới (như trong hình minh hoạ). Tuy nhỏ vậy, nhưng khi nó mọc lên, thì trở thành cây 
cao bóng cả. 

Trong bài Phúc Âm Chuá Nhật này có ba dụ ngôn về Nước Trời: Cỏ Lùng, Hạt Cải, và Bột Men. Các dụ ngôn thứ hai và thứ 
ba đều đề cập đến sự khởi đầu không mấy ấn tượng của Nước Trời, sự tăng trưởng tiệm tiến và không thể nhận ra của 
nó, nhưng cuối cùng thực thể khiêm tốn ấy lại tạo ra được một sản lượng phi thường. Mặc dù ý nghĩa phổ quát không 
phải là điểm chính của dụ ngôn hạt cải, tuy nhiên cụm từ “chim trời đến làm tổ trên cành” theo truyền thống được hiểu 
như một quy chiếu về việc dân Ngoại sẽ tìm được một nơi chốn trong Nước Trời. Điểm chính cuả dụ ngôn hạt cải và dụ 
ngôn Bột Men là mỗi dụ ngôn cùng mô tả việc Thiên Chúa hoạt động thông qua mỗi cá nhân chúng ta. 

Tất cả các hạt giống đều nhỏ bé so với cái cây khi nó trưởng thành. Và một nhúm bột men nhỏ lại có khả năng làm dậy 
men ba thúng bột. Giáo Hội của Chuá Kitô cũng bắt đầu bằng một nhóm nhỏ chỉ có 12 người trong một nước nhỏ bé tên 
Palestine. Nhưng qua sự tác động âm thầm của Chuá Thánh Thần trong lòng Giáo Hội, Nước Thiên Chuá dần dà lan toả ra 
khắp thế giới như viễn kiến của Chuá Kitô trong các dụ ngôn của bài Phúc Âm tuần này.  

Sau khi Chuá Giêsu về trời, Ngài căn dặn các môn đệ “Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép 
rửa cho họ nhân danh Chuá Cha, Chuá Con và Chuá Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các 
con. Và đây Thày ở cùng các con cho đến tận thế” (Mt 28:19-20). Chắc hẳn lúc đó các môn đệ rất ngán ngẩm vì nhóm của 
họ quá nhỏ bé mà thế giới thì rộng mênh mông, làm sao có thể thực hiện lệnh truyền của Thầy là làm cho muôn dân trở 
thành môn đệ như mình được. Nhưng cùng với Chuá Giêsu, mỗi tông đồ trong khả năng của mình đã mang hạt giống 
Giêsu trồng vào trong lòng xã hội ở những nơi họ đặt chân đến. Từ đó, dù gặp những hoàn cảnh éo le, gió bão dập vùi, 
hạt giống Giêsu từ một khởi đầu nhỏ bé cứ dần lớn lên thành cây cao bóng cả và ôm ấp ‘muôn dân’ dưới bóng của nó. 
Giống như hạt cải nhỏ bé dần trở thành cây cao để “chim trời đến làm tổ trên cành” thì các dân nước đã tìm được nơi cư 
ngụ trong Nước của Vua Kitô. 

Là những môn đệ của Chuá Giêsu hôm nay, mỗi người trong chúng ta cũng hãy gieo “Một" hạt cải Giêsu... một thôi! Với 
cái nhìn của con người thì có vẻ như thật buồn cười khi chỉ gieo một hạt cải “loại nhỏ nhất” mà hầu như khó có thể nhìn 
thấy trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, mầm sống ấy sẽ đâm chồi xanh và dần phát triển thành cây nếu chúng ta kiên nhẫn 
chờ đợi và chăm sóc nó. 

Điều đáng kể không phải là cái vẻ hiện nay của chúng. Hãy tưởng tượng đến một cây lớn mà Chuá Giêsu đã nhìn thấy 
trong đôi mắt sống lại của Người. Nó sẽ không còn là hạt cải bé tí xíu nữa... mà hãy tưởng tượng một ngày kia những con 
chim sẽ hót trên cành cây đó. Đừng thất vọng với những cố gắng nhỏ nhoi của mình mà trong lúc này xem ra chẳng mang 
lại kết quả gì. Hãy kiên nhẫn đợi chờ sau khi đã làm một khởi đầu nhỏ. Cùng với Chuá Giêsu, từ một khởi đầu nhỏ đó 
Nước Trời sẽ lớn lên cho tới khi các nước trần gian cuối cùng sẽ trở thành Nước cuả Thiên Chuá. 
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