
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Năm 1880, ở thành phố Paris, có một Linh mục ăn mặc nghèo hèn đến gõ cửa nhà một Cha 

Sở xin được trọ qua đêm. Cha Sở tiếp khách rất thờ ơ rồi chỉ cho Linh mục ấy lên chiếc gác 

xép nhà xứ. Linh mục ấy tên là Gioan Bosco, từ Turin nước Ý sang Paris để quyên tiền về 

xây trường giáo dục các thiếu niên. 
 

Nhiều năm sau, Giáo Hội đã tôn phong Gioan Bosco lên bậc hiển thánh. Khi nghe tin đó, 

Cha Sở nọ nói: “Phải chi lúc đó tôi biết ông ấy là Don Bosco thì tôi đâu có để Ngài ở trên 

cái gác xép ấy, trái lại tôi đã dành phòng khách sang trọng nhất cho Ngài rồi” 
 

Câu nói của Cha Sở trong câu chuyện trên, cũng giống hệt câu nói của những người bị 

tuyên phạt trong bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, khát, hoặc 

là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu?” và Chúa đáp lại họ rằng: “Ta 

bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các 

ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25: 44-45).  
 
Chúng ta không bao giờ biết rõ những kẻ chúng ta gặp là những người như thế nào. Nhưng điều này không quan 

trọng. Điều quan trọng đối với những người có đức tin là chính Chúa hiện thân trong những người ấy. 
 

Nhìn thấy Chúa trong người khác luôn là một thách đố, nhưng nhìn thấy Chúa trong những người nghèo hèn, 

những người yếu đau bệnh tật là thách đố còn lớn hơn nhiều. Không phải chúng ta thờ ơ không nhìn ra Chúa mà 

là vì chúng ta luôn tìm Chúa ở sai nơi. Chúng ta tìm Chúa trong nhà thờ lộng lẫy mà không thấy Chúa nơi mái lá 

lều tranh. Chúng ta tìm Chúa nơi nhà cao cửa rộng, mà không thấy Chúa nơi nhà tranh vách đất. Chúng ta tìm 

Chúa trong lụa là gấm vóc, mà không nhìn thấy Chúa nơi đói rách tả tơi…Chính vì thế mà tìm hoài không gặp 

Chúa nên cuối cùng trong ngày phán xét chúng ta sẽ bị xếp hàng chung với những người bên trái tức là những 

người không nhìn thấy Chúa đói, khát, trần truồng, đau yếu…mà giúp đỡ Ngài. 

 

Thực ra, những điều chúng ta có thể lập công phúc là những điều đơn giản tầm thường mà ai cũng có thể làm 

được: Cho người đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà…như trong kinh chúng ta 

đọc ra rả mỗi sáng Chúa Nhật mà ít khi chúng ta để ý mà đem ra thực hành. 

 
Mặt khác, chúng ta sống trong một đất nước có hệ thống an sinh xã hội thuộc loại cao nhất thế giới nên ít khi có 

cơ hội giúp đỡ người khác những điều đơn giản kể trên. Nhưng như Mẹ Têrêsa nói: ngày nay có nhiều người đói 

thức ăn, nhưng cũng có nhiều người đói những thứ khác như đói được biết đến, đói được yêu thương, đói được 

tôn trọng…Trần truồng không phải chỉ là không quần áo, mà còn là không nhân phẩm, không trong sạch, không 

tự trọng. Vô gia cư không phải chỉ là không có nhà, mà còn là bị ruồng bỏ, bị coi là vô dụng. Chứng bệnh nặng 

nhất của thế giới hôm nay là cảm giác bị bỏ rơi không ai để ý đến, không ai quan tâm chăm sóc. Sự ác lớn nhất 

của thế giới hôm nay là thiếu tình yêu, là dửng dưng với người bên cạnh. 

 

Giáo Hội chọn bài Tin Mừng của thánh Mátthêu cho Lễ Kitô Vua Chúa Nhật này là để nhắc nhớ chúng ta rằng  

ngày nay Vua Giêsu vẫn ngửa tay xin chúng ta giúp các anh chị em bé mọn nhất của Ngài: những người lầm 

than khốn khổ và bệnh tật nghèo hèn; những người dốt nát và mù chữ; những người đang sống nơi đầu đường xó 

chợ; những người bị suy sụp tinh thần; những người không nơi nương tựa và đang sống cô đơn buồn tủi; những 

người mẹ góa con côi: những người tự nhốt mình trong tù ngục đam mê; những người trần trụi vì phải sống nhờ 

thân xác, và bị đẩy ra bên lề xã hội. 

 

Trong ngày phán xét chúng ta sẽ bị xét xử không phải về những gì đã nghĩ hoặc đã nói, nhưng về những gì đã 

làm hay không làm cho chính anh em mình. Không phải mọi người đều đã biết Chúa Giêsu, nhưng mọi người 

đều có thể gặp được Ngài qua “các việc từ bi thương xót”; đó là các việc Ngài đã làm, và ai làm những việc như 

thế cho tha nhân là làm cho chính Ngài.  

  

Như thế, bài học của đoạn Tin Mừng hôm nay thật rõ ràng: đến cuối đời, chúng ta sẽ bị phán xét dựa trên tình 

yêu: tình yêu đối với tha nhân cũng chính là tình yêu đối với Thiên Chúa. Để những việc ta làm được gọi là “tốt” 

đối với anh chị em, chúng ta hãy làm mọi việc cho họ như là làm cho chính Chúa. Hãy thay đổi cách sống và 

chương trình hành động một cách cụ thể cho phù hợp với lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời mình, qua đó 

góp phần với Chúa Giêsu, Vua vũ trụ, Đấng đang qui tụ những người lành để làm nên một thế giới tình yêu tinh 

ròng. 
                                                                   (Viết theo nhiều nguồn trên mạng)    Lm Nguyễn Mộng Huỳnh                                       


