
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Cách đây khoảng hai năm tôi qua Sydney làm phép nhà cho đứa cháu gái con của cô em 
gái áp út của tôi. Vì biết tôi qua nên cô ấy cũng qua chơi cùng với vợ chồng người bạn 
làm ăn lâu năm của cô ấy. Hai vợ chồng này có mang theo đứa con trai 8 tuổi để nó đi 
chơi cho biết và gặp chị nó đang du học tại Sydney. Nhà có bốn phòng ngủ nên đủ chỗ 
chứa cho mọi người. 
 
Thằng bé vì là đứa con cầu tự nên được cha mẹ rất nuông chiều. Hai vợ chồng kể cho tôi 

nghe rằng sau khi lấy nhau sinh được đứa con gái đầu lòng và vì hoàn cảnh kinh tế chưa cho phép nên cai đẻ 
một thời gian. Sau khi làm ăn phát tài rồi muốn sinh thêm con thì mãi chẳng sinh được. Cho đến khi bất ngờ 
sinh được thằng bé này. Nó cách chị nó hơn mười tuổi. Vì được nuông chiều nên nó muốn gì cha mẹ nó cũng 
cho. Hôm đó cha mẹ cho đi chơi vòng quanh Sydney lúc về thấy thằng bé mang về một mớ đồ chơi. Vì phần 
hướng dẫn bằng tiếng Anh nó đọc không hiểu nên nhờ tôi chỉ dẫn. Tôi theo bản chỉ dẫn lắp ráp đồ chơi cho nó 
rồi hướng dẫn nó xử dụng. Tôi làm giúp nó chơi vài lần nó rất thích, nhưng khi tôi nói nó tự làm lấy mà chơi thì 
nó không chịu làm, và cũng không có ý học để tự mình làm lấy mà chơi. Trước đến giờ người ta cơm bưng nước 
rót cho nó quen rồi, nên chỉ có một việc nhỏ là học xử dụng đồ chơi nó cũng không thèm học mà bắt người 
khác làm sẵn cho mình chơi thôi. Đối với thằng bé này nó là trung tâm của vũ trụ. Cái nó quan tâm nhất là chính 
nó. Không có chỗ cho người nào khác chen vào cái vũ trụ của riêng nó được. 
 
Trong bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này, chúng ta thấy hình ảnh của chú bé tôi gặp ở Sydney hơn hai năm 
trước, trong hình ảnh người Biệt phái của dụ ngôn đặc biệt của Thánh Luca: Dụ ngôn Người Biệt phái và người 
thu thuế. Luca vẽ chân dung của người biệt phái thật tài tình: ông ta “đứng thẳng”, chắc ưỡn ngực ra, vì trong 
lời cầu của ông nghe là biết ông kiêu hãnh đến chừng nào. Trước hết ông kể tội người khác: “Lạy Chúa, tôi cảm 
tạ Chúa vì tôi không như những người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia”. Kế 
đến ông kê khai danh sách tất cả những việc đạo đức ông đã làm: “Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một 
phần mười tất cả những hoa lợi của tôi”.  
 
Tuy ông bắt đầu lời nguyện của mình bằng câu ‘Lạy Chúa tôi cảm tạ Chúa’, nhưng không phải vì những việc mà 
Chúa đã làm cho ông mà là để kể ra những việc ông làm cho Chúa. Chúa không phải là trung tâm của lời cầu 
nguyện và lời chúc tụng mà chính ông ta mới là trung tâm của lời cầu nguyện và ca tụng đó. Nói theo ngôn ngữ 
thời @ bây giờ thì đó là ông tự sướng ‘selfie’ mình và dán lên tường Facebook của mình cho mọi người thấy để 
ông quảng cáo chính mình và để câu Like. Đối với người Biệt phái này ông là cái rốn của vũ trụ. Mọi người khác 
đều phải là các hành tinh quay chung quanh ông. Ông không có chỗ cho Chúa và cho người khác. Không ai có 
thể chen vào cái vũ trụ hoàn hảo do ông tạo ra được. 
 
Theo bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô dịp ngài thăm Madagascar mới đây, thì thái độ quy về mình như 
người Biệt phái trên là một hình thức nô lệ tồi tệ nhất: đó là sống cho chính mình. ‘Đó là cám dỗ khép mình 
trong vũ trụ nhỏ bé của chính mình và kết quả là nghĩ rất ít cho người khác: người nghèo không còn được quan 
tâm, không còn nghe tiếng nói của Thiên Chúa, không còn nếm hưởng niềm vui ngọt ngào của tình yêu, không 
còn nhiệt tình làm điều tốt…’ (Diễn Đàn Giáo Dân số 215, tháng 10/2019, tr.12-13). 
 
Làm việc đạo đức như người Biệt phái trong dụ ngôn là điều rất tốt. Chỉ có một điều là việc đạo đức của ông 
không phải để dành cho Chúa mà để làm cho ông trở nên công chính hơn, tức là chỉ cho ông mà thôi. Chính vì 
thế ông rất tự mãn về mình nên khinh chê những người khác, mà nếu so sánh với ông, thì chỉ đáng xách dép 
cho ông thôi trong các việc đạo đức ông đã làm. Luật buộc ăn chay mỗi năm một lần dịp Lễ Xá Tội nhưng ông 
ăn chay mỗi tuần hai lần. Luật đòi hỏi dâng cho Chúa một phần mười thu nhập hoa lợi mỗi năm, còn ông dâng 
một phần mười tất tần tật mọi thứ ông có được. Ông hoàn hảo quá sức vậy mà Chúa Giêsu lại kết luận: người 
thu thuế tội lỗi và quá bất toàn thì được nên công chính còn ông thì không. Thật là bất công quá chừng. 
   
Nhưng người thu thuế trở nên công chính không phải vì công trạng của mình nhưng nhờ vào lòng thương xót 
của Chúa Đấng ông cầu xin: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Ông thấy đời mình có khoảng trống to 
lớn cần Thiên Chúa lấp đầy. Và Chúa đã đổ tràn ân sủng của Ngài vào khoảng trống đó của đời ông. Vì thế 
Chúng ta hãy bắt chước người thu thuế là ưu tiên và trên hết dành chỗ để Chúa trở thành trung tâm và nền 
tảng của cuộc đời chúng ta.                                                                                                           Lm Nguyễn Mộng Huỳnh 


