
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Cách đây khoảng mười năm, trong một lần về thăm mẹ lúc bà còn khỏe mạnh 

minh mẫn và đang ở nhà của cô em trong khu chợ Phạm Văn Hai, tôi được 

mẹ dắt đi ăn phở. Bà cụ dắt tôi ra xe phở ở bên hông chợ, gọi cho tôi một tô, 

rồi ngồi nhìn tôi ăn chứ bà không ăn. Tôi ăn được khoảng nửa tô thì nhìn lên 

và bắt gặp ánh mắt thật trìu mến của bà. Tôi không thể diễn tả được bằng lời 

về ánh mắt đó, nhưng có cảm giác là mẹ rất hạnh phúc và mãn nguyện khi 

nhìn thấy tôi ăn thật ngon lành tô phở bà đãi tôi. Đó là lần duy nhất tôi được mẹ đãi bữa sáng ở quán phở bà 

chọn. Chắc bà hay đi ăn sáng ở quán này và thấy họ nấu ngon nên mới đãi đứa con trai ở nước ngoài về thăm. 

Chỉ đãi có mình tôi thôi, chứ không ai được mẹ đãi hôm đó cả. Cho đến giờ tôi cũng không biết lý do tại sao mà 

hôm đó bà lại dắt tôi đi ăn sáng như vậy. Nhưng kỷ niệm về bữa ăn sáng đó vẫn còn mãi trong tôi cho đến giờ. 

Và ánh mắt mẹ nhìn tôi ăn thì lại càng không thể nào quên được. 

 
Không ai thương con bằng mẹ và cũng không ai hiểu con bằng mẹ. Sự gắn bó mật thiết giữa mẹ và con thì không 

một tương quan nào có thể so sánh được. So sánh sao được khi ngay từ lúc vừa hoài thai đứa con đã gắn kết và 

tùy thuộc vào mẹ. Mỗi ngày trong suốt chín tháng cưu mang, bất cứ tâm trạng vui buồn nào của mẹ đều ảnh 

hưởng đến đứa con trong bụng. Rồi khi chào đời, rời khỏi thân thể mẹ, thì con vẫn tùy thuộc vào việc bú mớm 

nuôi dưỡng của mẹ. Vì gần gũi và gắn kết với con từng ngày trong suốt buổi thiếu thời như vậy nên không ai 

hiểu con bằng mẹ.  

 

Trong bài Phúc Âm Chúa Nhật Thứ Hai Thường Niên hôm nay, thánh sử Gioan kể về dấu lạ đầu tiên Chúa 

Giêsu đã thực hiện tại tiệc cưới Cana trong những ngày đầu của cuộc đời công khai. Nhưng nếu không có sự can 

thiệp của thân mẫu Ngài thì chắc chắn sẽ không có dấu lạ hóa nước thành rượu này. 

 

Chúa Giêsu và các môn đệ cùng thân mẫu được mời dự tiệc. Tiệc cưới đang vui thì thân mẫu Chúa thấy gia chủ 

bối rối lúng túng nên đoán ra là có chuyện nên mới tới nói nhỏ với con: “Họ hết rượu rồi”. Mẹ chỉ nói với Con 

như vậy. Nhưng câu nói của Mẹ ẩn chứa một lời nài xin kín đáo. Tuy văn hóa khác biệt, tuy bối cảnh sống khác 

nhau, nhưng ở đâu cũng vậy tiệc cưới đang vui mà bỗng hết rượu thì chủ hôn, chủ tiệc chắc chắn sẽ bẽ mặt biết 

là chừng nào. Nhìn thấy thái độ của họ thân mẫu của Chúa Giêsu tuy chỉ là người khách đến dự tiệc nhưng đã 

tinh ý nhìn thấy mà đoán ra là họ cần giúp đỡ, nên can thiệp dùm cho họ. Câu trả lời của Chúa Giê-su làm chúng 

ta chưng hửng: “Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến”. Nghe con trả lời như vậy nhưng thân 

mẫu Ngài vẫn tin tưởng chắc chắn con mình sẽ làm điều gì đó để giúp họ nên mới nói với các gia nhân: “Hễ 

Người bảo gì, thì phải làm theo”. Còn Chúa Giê-su dù biết chưa đến lúc để tỏ lộ vinh quang, nhưng vì mẹ nhờ 

giúp nên đã bảo các gia nhân: “Hãy đổ nước đầy các chum”. Khi họ đổ nước đầy sáu chum đá dùng để tẩy rửa 

rồi Ngài bảo họ: “Hãy múc đem cho người qủan tiệc”. Và chúng ta đều biết nước đã hóa thành rượu ngon hảo 

hạng. Thứ nước dùng cho nghi thức tẩy uế của Do Thái giáo, Chúa Giêsu biến nó thành rượu ngon, với một 

lượng rượu khổng lồ vượt quá mức đòi hỏi. 
 

Trong suốt ba năm đi rao giảng Tin Mừng, chúng ta thấy không chỉ một lần đi dự tiệc, mà Chúa Giêsu đã dự tiệc 

rất nhiều lần do đủ mọi hạng người thiết đãi cho đến độ bị phê phán là ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu 

thuế và phường tội lỗi’ (Mt 11:19). Sở dĩ Chúa dự tiệc với mọi người là vì Ngài muốn dự mọi bữa tiệc liên hoan 

của con người. Ngài muốn chia sẻ và bảo vệ niềm vui bé nhỏ nơi họ. Chính Nước Trời được ví như bữa tiệc 

cưới. Và Chúa thiết lập Bí Tích Thánh Thể cũng trong một bữa tiệc: Tiệc Vượt Qua. Nên chúng ta đừng bao giờ 

để Ngài đứng ngoài niềm vui và hạnh phúc của chúng ta, vì nếu không có Ngài có thể niềm vui của chúng ta sẽ 

bị dang dở không trọn vẹn do hết rượu. Và nếu chúng ta nghe lời Ngài, đổ nước đầy các chum rỗng, chúng ta sẽ 

gặp được hạnh phúc vững bền. 

 

Ngày nay, Đức Mẹ vẫn ở với gia đình của chúng ta và can thiệp nói nhỏ với Chúa Giêsu: họ hết rượu rồi, tình 

yêu của họ đã nhạt như nước lã rồi, tình cảm của họ đã cạn rồi, quan hệ của họ đã rạn nứt rồi, gia đình của họ đã 

đổ vỡ rồi…. Cần biết bao sự hiện diện của Chúa và Mẹ trong mỗi gia đình, nhất là giữa những lúc khó khăn bối 

rối. 

"Người bảo gì, các con hãy làm theo": Đó vẫn là lời Mẹ nhắn nhủ mỗi người và mỗi gia đình chúng ta hôm nay. 
                Lm Nguyễn Mộng Huỳnh  


