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CHÚA GIÊSU THÍCH NHỮNG NGƯỜI NGHÈO HƠN 

Chúa Giêsu trong tin mừng cũng như trong thánh thể, có thể bày tỏ những sự sâu kín và cao 

quý cho những người biết chăm lo cho đời sống kết hợp sâu xa với Ngài, nhưng đừng tưởng 

Ngài chỉ có thể nói với một số người thôi! Ngài cũng nói với những người sống trong những 

điều kiện khó khăn nhất hay trong hoàn cảnh nghèo khổ nhất. Chúa Giêsu thực sự đổ máu 

mình ra cho họ và Ngài cũng biết cách, thường là ẩn giấu và mầu nhiệm, để cảm kích lòng họ. 

Cha Arrupe, có đến thăm tỉnh dòng Chúa Giêsu (Dòng Tên) ở châu Mỹ La-tinh, người ta mời 

cha dâng lễ ở ngoại ô, trong một khu dân cư nghèo nhất, có khoảng 100.000 người sống 

trong đầm lầy. Vùng ngoại ô này được xây dựng trên một vùng đất trũng, mỗi lần mưa đều 

bị ngập úng hoàn toàn. Thánh lễ được cử hành trong một ngôi nhà nhỏ trống trải và ọp ẹp, 

không cửa rả. Thánh lễ bắt đầu với bài thánh ca do một tay ghi ta xoàng đệm nhạc, nhưng 

đối với cha, nó thật tuyệt. Nghe họ hát cha cảm thấy nghẹn ngào. Cha phải cố gắng tiếp tục 

dâng lễ. Lúc truyền phép, cha nâng bánh thánh lên trong sự yên lặng hoàn toàn. Cha cảm 

thấy được niềm vui của Chúa đang ngự giữa những người Ngài yêu mến. Như Chúa Giêsu đã 

phán: «Ngài sai tôi mang tin mừng cho người nghèo khó.» (LC. 4,18). «Hạnh phúc cho những 

ai có tinh thần nghèo khó.» (MT 5,3). Khi trao mình Thánh Chúa, cha thấy những giọt lệ đọng 

lại như những hạt ngọc trên nhiều khuôn mặt khô cằn, buồn khổ, cháy nắng. Họ đã gặp Chúa 

Giêsu, nguồn an ủi duy nhất của họ. Họ cám ơn cha đã cho họ kho tàng quý giá nhất là Thánh 

Lễ. Cha đã giảng dạy Phúc Âm cho họ biết yêu thương kẻ thù. Họ cũng xin cha cầu nguyện 

cho gia đình họ, nhưng lại không có quà gì để đền đáp ơn cha. Vì lẽ đó có một giáo dân đã 

mời cha về nhà để cùng ngắm mặt trời lặn để làm món quà cho cha. 

Nhờ Thánh Lễ giữa những người nghèo, cha đã học được biết bao bài học. Khác hẳn với 

những cuộc tiếp đón linh đình của những người quyền thế trên đời. 
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