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Bắt đầu từ hòan cảnh tức thời, tại chỗ -  

Chúng ta đến từ nhiều nơi, nhiều khu vực, nhiều ngôi làng, để cử hành sự hiện diện sống động của 
Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Chúng ta đã đi từ chính những ngôi nhà và những cộng đoàn của chúng 
ta để quy tụ với nhau như là Dân Thánh của Thiên Chúa. Hình ảnh thập giá và sứ vụ nhắc nhớ chúng 
ta về tất cả những cộng đồng đã được sinh ra nhân danh Chúa Giêsu ở những mảnh đất này. Chúng ta 
đều là những hậu duệ của chúng. 

Để dẫn vào bối cảnh của Tin Mừng 

Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe nói về một hoàn cảnh rất giống với hoàn cảnh của chúng ta. Giống 
như của bốn ngàn người đang tập trung nghe Chúa Giêsu, chúng ta cũng đang lắng nghe lời của Ngài 
và lãnh nhận sự sống của Ngài. Giống như họ, chúng ta đang ở trong sự hiện diện với Vị Thầy, Bánh 
Hằng Sống. 

Mô tả sâu hơn hoàn cảnh ấy bằng kinh nghiệm cá nhân mà ngài đã trải qua nhiều năm với tư cách 
mục tử.  

Rồi, chúng ta thấy nhiều bà mẹ đang mang con cái mình trên đôi vai của họ. Quá giống với nhiều người 
các bạn ở đây! Khi mang lấy chúng, các bạn đang mang lấy chính sự sống của các bạn, tương lai của 
dân tộc các bạn. Các bạn mang lấy tất cả niềm vui và niềm hy vọng của các bạn. Các bạn mang lấy phúc 
lành của trái đất và tất cả hoa trái của nó. Các bạn mang lấy công việc của đôi bàn tay của các bạn, đôi 
bàn tay hôm nay đang làm việc để dệt nên những niềm hy vọng và những ước mơ cho tương lai ngày 
mai. Nhưng những đôi vai của những con người này cũng bị đè nặng bởi những thất bại và buồn sầu 
đắng cay, bị sợ hãi bởi những kinh nghiệm về những bất công và công lý bị khước từ. Họ mang lấy 
trên đôi vai của họ tất cả niềm vui và nỗi đau của quê hương của họ. Các bạn cũng đang mang lấy ký 
ước của dân tộc các bạn. Bởi vì mọi dân tộc đều có một ký ức, một ký ức được chuyển giao từ thế hệ 
này đến thế hệ khác, một ký ức tiếp tục tiến bước. 

Một mô tả đồng đều giữa tối và sáng, giữa tích cực và tiêu cực. Người có đôi mắt bình tâm sẽ nhìn 
thực tại thanh thản, chăm chú nhưng không thiên vị, rõ ràng nhưng không bị lạc lối.  

Thường thì chúng ta mỏi mệt về hành trình này. Thường thì chúng ta thiếu sức mạnh để giữ cho niềm 
hy vọng được sống động. Chúng ta thường phải kinh qua những hoàn cảnh làm lu mờ ký ức của chúng 
ta, làm suy yếu niềm hy vọng của chúng ta và làm cho chúng ta mất đi lý do để vui sống! Và rồi một 
kiểu buồn sầu chiếm chỗ. Chúng ta chỉ nghĩ về chính mình, chúng ta quên rằng chúng ta là một dân 
tộc được yêu thương, một dân tộc được tuyển chọn. Và sự mất mát ký ức ấy làm chệch hướng chúng 
ta, nó làm cho chúng ta đánh mất tâm hồn với người khác, đặc biệt là người nghèo. 

Biến thành một câu hỏi, một vấn đề cụ thể. Để viết một bài viết tốt, nhất thiết sau khi mổ xẻ thực tại, 
phải đưa ra một câu hỏi trọng tâm cho vấn đề mình muốn đưa vào đối thoại với đức tin.  

Chúng ta có thể sẽ cảm thấy cách mà các môn đệ thực hiện, khi họ thấy đám đông người đang quy tụ 
ở đó. Họ xin Chúa Giêsu giải tán họ, bởi vì không thể cung cấp thực phẩm cho quá nhiều người. Đối 
diện với nhiều kiểu đói trên thế giới của chúng ta, chúng ta có thể nói với chính bản thân mình: “Mọi 
thứ sẽ không thêm được gì; chúng ta sẽ chẳng bao giờ quản lý được, chẳng thực hiện được điều gì 
đâu”. Và vì thế tâm hồn của chúng ta nộp mình cho sự tuyệt vọng. 

Phân tích sâu hơn chủ đề ấy từ hiểu biết của mình, nhất là dùng tri thức khoa học có cơ sở, được nhiều 
người nhìn nhận, dùng ngôn ngữ học thuật chút xíu.   



Một tâm hồn tuyệt vọng thấy thật dễ dàng để khó kháng cự trước lối nghĩ vốn đang trở nên phổ biến 
hơn bao giờ hết trên thế giới. Đó là một não trạng mà trong đó mọi thứ đều có giá của nó, mọi thứ có 
thể mua được, và mọi thứ có thể thương thảo được. Lối nghĩ này có một chỗ chỉ cho việc chọn lựa một 
số ít người, trong khi nó loại trừ hết tất cả những ai “không hiệu quả”, không thích hợp hay không 
xứng đáng, bởi vì rõ ràng là những người này không “thêm được gì”. Nhưng một lần nữa Chúa Giêsu 
hướng về phía chúng ta và nói: “Họ không cần phải đi đâu cả; chính anh em hãy cho họ ăn”. 

Đối thoại giữa lời  Chúa và hiểu biết của chính mình 

Những lời của Chúa Giêsu đã có một sự vang vọng đặc biệt đối với chúng ta ngày nay: Không ai cần 
phải đi đâu cả, không ai phải bị loại trừ cả; chính anh em hãy cho họ ăn. Chuá Giêsu đang nói những 
lời này với chúng ta, ở đây trong quảng trường này. Đúng, không ai cần phải bị loại trừ; chính các bạn, 
hãy cho họ ăn. Cách nhìn mọi sự của Chúa Giêsu không có chỗ cho não trạng có nguy cơ cắt giảm phần 
lương thực của người yếu thế và những người đang cần sự giúp đỡ. Là người dẫn đầu, Ngài mang lại 
cho chúng ta chính mẫu gương của Ngài, Ngài chỉ cho chúng ta con đường phía trước. Điều mà Ngài 
thực hiện có thể tóm gọn lại thành ba từ. Ngài cầm lấy một chút bánh và cá, Ngài chúc phúc cho chúng 
và rồi trao chúng cho các môn đệ để chia sẻ với đám đông này. Đây là cách mà phép lạ diễn ra. Đó 
không phải là một trò ảo thuật hay trò phù phép. Với ba nghĩa cử này, Chúa Giêsu đã biến một não 
trạng loại trừ người khác thành một nếp nghĩ của sự hiệp thông và cộng đoàn. Tôi muốn nhìn đến ba 
nghĩa cử này cách vắn gọn. 

Không có sự tách rời giữa Lời Chúa, cách hiểu cá nhân, gắn kết với tri thức chung của nhân loại. Ba 
điểm tiếp theo đây là phần thuộc riêng về kinh nghiệm đối diện với lời Chúa. Người sống đời cầu 
nguyện và chiêm niệm sẽ viết được những dòng bình dị và sâu sắc như thế này.  

Cầm lấy: Đây là điểm khởi đầu: Chúa Giêsu cầm lấy sự sống của riêng Ngài và của họ một cách rất 
nghiêm túc. Ngài nhìn thẳng vào họ bằng mắt, và Ngài biết điều mà họ đang trải qua, điều họ đang 
cảm thấy. Ngài thấy ở trong đôi mắt của họ điều đang hiện diện trong ký ức và tâm hồn của dân Ngài. 
Ngài nhìn vào đó, Ngài chiêm ngắm nó. Ngài nghĩ về tất cả những điều tốt lành mà họ có thể thực hiện, 
tất cả mọi điều tốt lành mà họ có thể xây dựng nên. Nhưng Ngài lại không bận tâm quá nhiều về những 
đối tượng vật chất, những di sản văn hoá hay những ý tưởng tinh tế. Ngài bận tâm đến người dân. Sự 
giàu có lớn lao nhất của một xã hội được đo lường bởi đời sống của xã hội ấy, được quyết định bởi 
người lớn tuổi của xã hội ấy, là những người chuyển giao sự hiểu biết của họ và ký ức của dân tộc họ 
cho người trẻ. Chúa Giêsu không bao giờ rời khỏi phẩm giá của bất kỳ ai, bất luận là họ sở hữu ít thế 
nào hay dường như có khả năng đóng góp thế nào. 

Chúc phúc. Chúa Giêsu cầm lấy điều đã được trao cho Ngài và chúc tụng Cha trên trời của Ngài. Ngài 
biết rằng mọi sự đều là quà tặng của Thiên Chúa. Vì thế Ngài không đối xử với mọi sự như là những 
“đối tượng”, nhưng là một phần của sự sống vốn là hoa trái của tình yêu thương xót của Thiên Chúa. 
Ngài đánh giá cao chúng. Ngài vượt ra khỏi vẻ bề ngoài, và trong nghĩa cử chúc phúc và ca tụng thì 
Ngài xin Chúa Cha quà tặng của Chúa Thánh Thần. Chúc tụng có khía cạnh kép này: sức mạnh tạ ơn 
và biến đổi. Đó là một sự nhận biết rằng sự sống luôn luôn là một quà tặng mà, khi đặt vào bàn tay 
của Thiên Chúa, sẽ bắt đầu nhân rộng. Cha của chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta; Ngài làm 
cho mọi sự được nhân rộng. 

Trao ban. Với Chúa Giêsu, sẽ không thể có “việc cấm lấy” mà lại không có một “sự chúc phúc” mà 
không có một sự “trao ban”. Chúc phúc luôn luôn là một sứ vụ, mục đích của việc ấy là chia sẻ điều mà 
chính bản thân chúng ta đã lãnh nhận được. Với vì chỉ khi cho đi, trong sự chia sẻ, thì chúng ta mới 
tìm thấy nguồn vui của chúng ta và đi đến chỗ kinh nghiệm được ơn cứu độ. Trao ban làm cho nó có 
thể làm tươi mới lại ký ức của dân thánh của Thiên Chúa, được kêu gọi và sai đi để mang niềm vui ơn 
cứu độ cho người khác. Đôi bàn tay Chúa Giêsu giơ cao lên để chúc tụng Thiên Chúa trên trời cũng là 
đôi bàn tay trao bánh cho đám đông đang đói. Chúng ta có thể hình dung được người dân trao những 
ổ bánh và cá từ tay này sang tay khác thế nào, cho đến khi những ổ bánh này đi đến tận nơi xa nhất. 



Chúa Giêsu đã tạo nên một kiểu dòng điện ở giữa những người theo Ngài, khi họ chia sẻ điều họ có, 
làm cho nó trở thành quà tặng với người khác, và vì thế vui hưởng sự no đầy của họ. Thật không thể 
tin được, lại còn có cả những mẩu bánh thừa: đủ để đầy tràn bảy thúng. Một ký ức được cầm lấy, chúc 
tụng và trao ban luôn luôn làm no thoả cơn đói của người dân. 

Mở ra một chủ đề thần học, trong tư cách riêng của mình, Giáo Hoàng, Giám mục, linh mục, giáo dân, 
tùy vào hoàn cảnh và vị trí của mình.  

Thánh Thể là “bánh được bẻ ra cho sự sống của thế giới”. Đó là chủ đề của Đại Hội Thánh Thể Lần 
Thứ năm sẽ được tổ chức tại Trarija, mà hôm nay chúng ta khai mạc. Thánh Thể là một sự hiệp thông 
thánh, một sự hiệp thông cuốn chúng ta ra khỏi chủ nghĩa cá nhân để sống cùng nhau như những môn 
đệ. Nó mang lại cho chúng ta sự chắc chắn mà tất cả mọi điều mà chúng ta có, mọi điều mà chúng ta 
ăn, nếu nó được cấm lấy, được chúng phúc và được trao ban, có thể, bởi sức mạnh của Thiên Chúa, 
bởi năng quyền của tình yêu của Ngài, trở thành bánh sự sống cho hết mọi người. 

Giáo Hội là một cộng đoàn của sự hồi tưởng. Từ đó, trong sự trung thành với lệnh truyền của Chúa, 
Giáo Hội không bao giờ ngừng nói: “Hãy làm điều này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22:19). Từ thế hệ này 
đến thế hệ khác, trên khắp thế giới, Giáo Hội cử hành mầu nhiệm Bánh Sự Sống. Giáo Hội làm cho sự 
sống này hiện diện và Giáo Hội trao ban sự sống cho chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thông 
phần sự sống của Ngài, và ngang qua chúng ta ngài làm cho món quà này nhân rộng trên khắp thế 
giới. Chúng ta không phải là những cá nhân cô lập, bị tách ra khỏi nhau, nhưng hơn thế là một dân hồi 
tưởng, một sự hồi tưởng không hằng luôn được đổi mới và thông phần với nhau. 

Một cuộc sống hồi tưởng cần đến người khác. Nó đòi hỏi sự trao đổi, gặp gỡ và một sự liên đới đúng 
đắn có thể đi vào tư tưởng của sự cầm lấy, chúc phúc và trao ban. Nó đòi hỏi giá trị luận lý của tình 
yêu. 

Mẹ Maria, giống như nhiều người trong số các bạn, mang lấy trong trái tim Mẹ ký ức của dân của Mẹ. 
Mẹ chiêm ngắm sự sống của Con Mẹ. Mẹ kinh nghiệm cách cá nhân về sự lớn lao của Thiên Chúa và 
vui mừng loang báo rằng Ngài “làm cho kẻ đói nghèo được đầy dư” (Lc 1:53). Ngày hôm nay chớ gì 
Mẹ Maria là khuôn mẫu của chúng ta. Giống như Mẹ, chớ gì chúng ta biết tín thác vào sự tốt lành của 
Chúa, Đấng thực hiện những điều cao cả bằng sự thấp hèn của các tôi tớ của Ngài. 
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