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TIN MỪNG MAT 14, 13-21: CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN.

Đừng Để Ai Nghèo Trước Mặt Chúng Ta

Mỗi lần đi làm từ thiện ở đâu đó thì tôi lại thường răn mình với câu của cha ông: "Làm
phúc nơi nao để cầu ao rách nát". Tôi phải nhìn lại xem những người ở bên cạnh đã được
tôi quan tâm chia sẻ hay chưa? Người nghèo đang chung sống với tôi đã được hưởng lộc
gì từ tôi? Hay tôi chỉ quan tâm đánh bóng tên tuổi của mình mà bỏ rơi người bên cạnh
mình?

Tôi vẫn nhớ lời một cô bé trong xứ đã nói với tôi:

"Cha ơi! Nếu cha cần giúp ai đó, cha có thể liên lạc với cô của con. Cô của con tốt lắm, hay chia
sẻ cho người nghèo lắm. Nhưng... cô chỉ chia sẻ cho người ngoài thôi. Con là cháu ruột, nhà
con nghèo nhưng cô không giúp... Lần kia, cô nhờ con chở cô vào một trung tâm nuôi người già
neo đơn và trẻ mồ côi để giúp họ. Cô cầm một xấp tiền trong tay và đi phát cho hết mọi người.
Con đứng kế bên cô, con thèm được cô cho một tờ thôi nhưng không được. Cô đâu có biết là
đứa cháu gái của cô phải mượn xe để chở cô đi làm việc từ thiện. Giá như mà cô cho cháu của
cô 1 tờ để đổ xăng cũng đỡ..."

Xem ra lời Chúa Giê-su từng nhắc nhở cũng chẳng thừa: "Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn
bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu" (Ga 12, 8).

"Người nghèo luôn bên cạnh các ngươi". Người nghèo đó không hẳn chỉ ở trong trung tâm này
hay nhà mồ côi kia. Người nghèo đó luôn ở bên cạnh. Họ có thể là người cha người mẹ già nay
đã tàn hơi và kém trí nhớ. Người nghèo đó có thể là chính người anh, người chị, người em,
người con, người cháu đang sống trong mái nhà của chúng ta. Những người nghèo đó thật gần
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với chúng ta, họ gần hơn những người nghèo mà chúng ta hay đi thiện nguyện để đăng đàn
đánh bóng tên tuổi mình.

Bài phúc âm hôm nay kể rằng: khi thấy một đám đông rất đông đã đi theo Chúa và luôn ở bên
cạnh Chúa suốt cả ngày. Chúa chạnh lòng thương. Chúa bàn với các tông đồ để tìm ra phương
án lo cho họ. Thế nhưng, các môn đệ đã "bàn" rất hợp lý với Đức Giêsu rằng "lực bất tòng tâm",
tốt nhất là giải tán dân chúng để họ đi mua thức ăn! Phủi tay là thượng sách. Nhưng Chúa Giêsu
đã bảo các ông: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính chúng con hãy cho họ ăn đi.". Các ông
bàng hoàng sửng sốt vì biết đào đâu ra thức ăn cho bằng ấy ngàn người?

Bất đắc dĩ, các ông mới dùng phương án gom góp của mọi người để chia sẻ cho nhau. Các ông
cũng chỉ gom được năm cái bánh và hai con cá!". Ấy thế mà một khi đã đưa cho Chúa rồi thì "ai
nấy đều ăn no nê" .

Đôi khi chúng ta cũng thường bỏ quên người nghèo ở bên cạnh chúng ta. Đôi khi chúng ta vẫn
dửng dưng với người bên cạnh đến nỗi họ đang sống trong cô đơn, tủi hổ vì chúng ta.

Họ là những cha mẹ già già yếu thèm một chút tình người của đứa con mà cả đời lo cho nó
nhưng lại bị nó bỏ rơi trong cô đơn xó nhà.

Họ là những người vợ thèm một chút quan tâm của người chồng để bù đắp lại cuộc đời vợ lam lũ
chịu cực chịu khổ vì chồng.

Họ là những người hàng xóm láng giềng tốt bụng luôn sẵn lòng giúp chúng ta nhưng ngược lại
chúng ta lại quên quan tâm tới họ.

Nhiều người chúng ta luôn ao ước có thể góp sức làm thay đổi thế giới. Chúng ta ao ước có thể
làm những chuyện phi thường, những chuyện siêu phàm để mang lại hạnh phúc cho loàingười.
Thế nhưng, điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra vì chúng ta chỉ là người phàm nên chăng chỉ có
thể làm những chuyện bình dị mà thôi! Điều mà chúng ta có thể làm thay đổi cả thế giới này là
bằng chính những hành động nhỏ nhặt nhất của mình, những công việc của bổn phận, những
công việc của tự nguyện hy sinh vì lợi ích tập thể đều là những công việc góp phần thay đổi thế

2/3

SỐNG TỈNH THỨC -ANHLE- ĐỪNG ĐỂ AI NGHÈO ĐÓI

giới. Vâng chúng ta chỉ cần làm một việc nào đó với tất cả sự yêu thương và tình cảm chân
thành là chúng ta đang làm vơi đi những khổ đau, những gánh nặng cho tha nhân.

Khi chung tay giúp đỡ người khác chỉ với một hành động nhỏ thôi chúng ta cũng làm nên những
điều to lớn đối với người nhận được sự giúp đỡ và cả những người xung quanh.

Không cần làm những chuyện phi thường mà chỉ cần làm những việc nhỏ nhưng biểu lộ một
tình yêu chân thành vẫn có thể làm vơi đi biết bao phiền muộn, đau khổ cho tha nhân.

*CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: NHỜ ƠN CHÚA GIÚP, CHÚNG CON QUYẾT TÂM là
những con người biết đóng góp phần nhỏ bé của mình để làm vơi những đau khổ, đói
nghèo cho những người chung quanh. CHÚNG CON biết quan tâm đến người bên cạnh
của mình và KHÔNG QUÊN để ai bị nghèo đòi hay bỏ quên Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
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