
LÁ THƯ MỤC VỤ
 Sau 30/04/1975 lớp tôi được gởi đi các xứ để học hỏi kinh nghiệm mục vụ chờ 
tình hình thay đổi vì các cơ sở huấn luyện đều đã bị tịch thu hết. Đến đầu năm 
1976 chúng tôi mới được gọi về học triết tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Kiên Giang nơi 
trước đây là Viện Giáo Lý để huấn luyện các giảng viên giáo lý gởi vào những thí 
điểm truyền giáo trong vùng U Minh, Tắc Cậu. Cơ sở này còn giữ lại được vì nó 

nằm trong khuôn viên của nhà xứ.  
 
Được gọi về học nhưng học chữ thì ít mà học làm thì nhiều. Sách vở không có để tham khảo chỉ vào lớp nghe 
các giáo sư giảng chép được bao nhiêu thì chép. Ngoài giờ học chúng tôi phải chia nhau trồng rau, trồng khoai 
và làm ruộng. 
 
Chẳng những lao động trong công việc của nhà đã đành, mà mùa khô còn phải đi «làm thủy lợi» tức đi làm việc 
không lương cho nhà nước. Một lần làm thủy lợi đào mương trong vùng xa tôi mới thấy được người dân ở đó 
nghèo thế nào. Họ ở giữa ruộng đồng cò bay thẳng cánh mà thiếu ăn thiếu mặc đã đành mà nhà cửa của họ 
mái tranh vách lá dột nát, đêm về nằm trong nhà mà có thể thấy cả ngàn sao như nằm ngoài trời vậy.   
 
Trong khi dân Bắc di cư dù chỉ được chia cho mỗi gia đình ba mẫu ruộng nhưng nhờ cần cù đã quen họ ra sức 
làm lại từ đầu nên chẳng bao lâu đời sống họ trở nên ổn định, rồi phát triển thành một vùng trù phú ấm no. 
Không phải dân di cư được ưu đãi hơn dân địa phương đã sinh sống ở đó từ trước, nhưng vì dân địa phương 
đã quen nếp sống thoải mái ‘làm chơi ăn thiệt’ nên khi dân số trong vùng tăng lên, đời sống cần phải cạnh 
tranh và phải làm thiệt mới có ăn, thì họ bị tụt hậu và trở nên nghèo khổ và thiếu ăn. 
 
Khoảng cách giầu nghèo trong xã hội nào cũng có và nó luôn là vấn đề xã hội nhức nhối mọi thời. Chính vì thế 
Giáo Hội mới dành Chúa Nhật tuần này để cầu nguyện đặc biệt cho Công Bằng Xã Hội (Social Justice Sunday). 
Giáo Hội không kêu gọi ‘vô sản thế giới hãy đoàn kết lại’ như những người Cộng Sản, nhưng Giáo Hội nhắc nhở 
chúng ta về sự liên đới xã hội. Người nghèo ở đâu và lúc nào cũng có bên cạnh chúng ta, chỉ cần chúng ta biết 
quan tâm san sẻ thì chúng ta có thể ‘xóa đói, giảm nghèo’. Còn nếu chúng ta không biết san sẻ mà chỉ biết 
hưởng thụ những phúc lành Chúa ban một cách phung phí không nghĩ đến ai, thì số phận đời sau của chúng ta 
sẽ giống như ông phú hộ trong dụ ngôn của bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này (Lc 16:19-31). 
 
«Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy...» (Lc 16:22) Chúng ta khó kiếm được cảnh buồn nào hơn cảnh 
này mà Thánh Luca qua dụ ngôn ‘Ông Phú Hộ và Người Nghèo Khó Lazarô’ đã vẽ ra. Sở dĩ Lazarô để những con 
chó liếm ghẻ chốc của mình vì anh ta đói quá không còn sức xua đuổi chúng đi nữa. Đói đến độ chỉ ao ước 
được ăn những mẩu bánh vụn từ bàn ăn của ông phú hộ rơi xuống ‘mà cũng không ai thèm cho’. Mà nào anh ta 
có ở đâu xa vì anh nằm ngay bên cổng của ông nhà giầu ‘ngày ngày yến tiệc linh đình’. Anh ta như không hiện 
hữu dù anh nằm một đống bên cánh cổng với một đàn chó cũng đói khát như anh. Chẳng những cánh cổng 
ngôi nhà ông phú hộ khép lại, mà cánh cửa trái tim ông cũng khép chặt không thèm mở hé ra một chút xíu thôi 
cho anh. Đó là một vực thẳm trong lòng ngăn cách người giầu và kẻ nghèo. Vực thẳm này chỉ có thể được lấp 
đầy khi người giầu biết mở lòng ra chia sẻ cho người nghèo.  
 
Bức tranh đưa chúng ta đến cảnh đảo ngược số phận sau khi Lazarô và ông phú hộ chết. Lazarô được ngồi 
trong lòng Abraham còn ông phú hộ phải chịu cực hình trong hỏa ngục. Lúc này ông mới biết ‘ngước mắt lên’ 
do đó mới nhìn thấy Lazarô đang hạnh phúc. Phải chi trước đây ông biết hé mắt ngó ra ngoài để nhìn thấy 
người nghèo khó nằm bên cổng nhà mình thì đâu đến nỗi giờ đây chỉ xin Lazarô ‘nhúng đầu ngón tay vào nước 
để làm mát lưỡi’ mà cũng không được vì ‘giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm’ (Lc 16: 24-26) . 
Đó là vực thẳm chính ông đã đào ra khi ông còn sống trên dương gian. 
 
Giầu không phải là cái tội. Nghèo cũng không phải là cái phúc. Phúc họa là ở lòng ta. Giầu mà biết san sẻ thì 
giống như người quản lý biết «dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu» (Lc 16:12). Nhưng nếu nghèo mà chỉ 
biết giữ chặt lấy những gì mình có trong tay không biết san sẻ, thì cũng sẽ chung số phận với kẻ giầu có ích kỷ 
thôi. Giầu hay nghèo, phúc hay họa là do có tấm lòng nhân ái biết san sẻ hay không chứ không phải do nhiều 
hay ít của cải. Hơn nữa, chúng ta cần phải biết chia sẻ cho nhau vì khi chúng ta cho ai bất cứ điều gì dù chỉ một 
chén nước lã là chúng ta cho chính Chúa (Mt 25:40). 
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