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> NGÀI VẪN ĐI TÌM
>
>
>
> Soren Kierkegaard, một nhà triết và thần học người Đan Mạch, đã diễn tả cuộc đi tìm
con người tội lỗi của Thiên Chúa như sau, và tôi xin tạm dịch từ đoạn văn của ông:
>
> "Khi đặt câu hỏi về con người tội lỗi. Thiên Chúa không chỉ đứng dang tay và nói, "Lại
đây," không, Ngài đứng đó và chờ, như một người Cha chờ sự trở về của đứa con hoang
đàng, nhưng đúng hơn, Ngài không chỉ đứng đó chờ.
>
>
>
> Ngài đi tìm kiếm, như người chủ chăn đi tìm con chiên lạc, như người phụ nữ đi tìm đồng bạc
đã bị mất. Ngài đi – còn hơn thế nữa, Ngài đã đi đoạn đường vô tận, xa hơn bất cứ người chăn
chiên nào, hay người phụ nữ nào đi tìm đồng bạc. Thật ra Ngài đã đi một quãng đường dài vô
tận từ một Thiên Chúa hạ mình xuống làm một con người, Ngài đã chọn đi con đường đó để đi
tìm người tội lỗi."
>
> Câu chuyện của ba chị em Mác-ta, Maria, và La-za-rô (Ga 11:1-45) là câu chuyện của
những người đã từng biết Đức Giêsu và yêu Ngài. Họ rất quen thân với Ngài và Ngài
thường lui tới nhà của họ để dùng bữa (Lc 10:38-42).

Khi La-za-rô lâm bệnh nặng, họ cho người đi báo với Đức Giêsu, "Thưa Thầy, người Thầy
thương mến đang bị đau nặng," nhưng khi Ngài đến thì La-za-rô đã chết. Khi biết tin Đức Giêsu
đến, Mác-ta và Maria ra gặp Ngài, và hai cô đã thốt lên một câu nói mang nhiều nuối tiếc và
trách móc, "Thưa Thầy, nếu Thầy có ở đây, em con đã không chết." Có lẽ vì ở chỗ thân tình nên
Mác-ta và Maria đã trách Đức Giêsu sao Ngài không đến ngay khi hai cô cho người đi báo tin về
bệnh tình của La-za-rô. Trong những năm qua, có lẽ hai chị em Mác-ta và Maria đã theo Đức
Giêsu đi nhiều nơi, và tất hẳn đã chứng kiến những phép lạ Ngài đã làm trong sứ mạng rao
giảng tin mừng của Ngài. Vì vậy khi người em La-za-rô lâm bệnh nặng, họ đã cho người đi báo
cho Đức Giêsu trong niềm tin tưởng Ngài sẽ chữa lành cho La-za-rô. Nhưng khi Đức Giêsu đến
thì La-za-rô đã chết được bốn ngày, và họ đã mất tin tưởng về sự hồi phục đời này của em họ.
>
> Một điểm chúng ta cần để ý đến ở đây là Mác-ta và Maria vẫn tin tưởng vào quyền năng chữa
lành của Đức Giêsu. Họ đã thấy và tin, nhưng khi đến biến cố của chính họ, cái gì đó đã ngăn
trở Mác-ta và Maria tin vào quyền năng của Đức Giêsu. Ngay cả khi Đức Giêsu đến và nói với
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họ "Em chị sẽ sống lại", Mác-ta đã thưa lại "Con biết em con sẽ sống lại ngày sau hết." Ngài
biết Mác-ta vẫn chưa hiểu Ngài muốn nói gì, và Ngài ôn tồn nhắc cho Mác-ta biết Ngài là ai,
"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống, những ai tin vào Thầy thì dù đã chết, cũng sẽ được
sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ sẽ chết. Chị có tin thế không?" Nhưng Mác-ta
vẫn chưa hiểu ý Ngài và cô đã tuyên xưng đức tin của mình. Ngay cả khi Đức Giêsu cùng các
môn đệ đi với Mác-ta và Maria đến trước cửa mộ của La-za-rô, Ngài nói với họ "Đem phiến đá
này đi," Mác-ta vẫn chưa hiểu điều Ngài muốn làm, và Mác-ta vẫn chưa tin vào quyền năng làm
cho kẻ chết sống lại của Đức Giêsu, và cô nói "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ
đã được bốn ngày." Đã ba lần Đức Giêsu muốn cho Mác-ta và Maria thấy quyền năng cao cả
của Ngài và Ngài muốn ban cho hai chị em là những người Ngài thương mến một phép lạ lớn
hơn những gì họ đã từng thấy, nhưng ba lần Mác-ta đã không nhận ra điều đó. Mặc dầu, Mác-ta
không hiểu Ngài, nhưng vì yêu thương, Đức Giêsu vẫn tiếp tục ban cho Mác-ta và Maria một
phép lạ chưa ai từng thấy bao giờ, đó là làm cho La-za-rô sống lại sau bốn ngày chôn trong mồ.
>
> Trong cuộc hành trình nội tâm của mỗi người chúng ta với Đức Kitô cũng vậy. Lắm lúc khi
chúng ta theo Ngài, biết Ngài, và yêu Ngài từ lâu như hai chị em Mác-ta và Maria, và chúng ta
cũng đã từng chứng kiến những phép lạ Ngài làm cho những người xung quanh và những người
trong gia đình, nhưng khi chúng ta gặp những vấn nạn trong cuộc đời (tâm linh hoặc thể chất),
những lúc chúng ta cần Ngài nhất, chúng ta lại quên đi quyền năng của Ngài. Những lúc đen tối
nhất trong cuộc đời của chúng ta, vì yêu thương Ngài đến và muốn ban cho chúng ta một cái gì
đó lớn lao hơn và khác với những gì chúng ta đã từng quen thuộc, chúng ta lại sợ hãi. Chúng ta
lại có nhiều ưu tư, và những sợ hãi và ưu tư đó cản trở chính con người chúng ta biết mở lòng để
đón nhận những món quà vô giá của Ngài.
>
> Chúng ta vô tình giới hạn Ngài trong cái khuôn nhỏ bé của mình, trong sự hiểu biết hạn hẹp
của chúng ta. Tuy Mác-ta và Maria không thấy món quà Ngài muốn ban cho họ, nhưng điều đó
không cản trở Ngài làm điều Ngài muốn cho họ vì họ luôn ở với Ngài. Cái mà Ngài muốn ban
cho Mác-ta và Maria đều nằm trong sự quan phòng của Ngài vì thế Ngài đã lưu lại nơi Ngài ở
thêm hai ngày nữa, "sau khi được tin anh La-za-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại
nơi đang ở." Trong trường hợp của chúng ta cũng vậy, lắm lúc chúng ta không hiểu những điều
Ngài muốn làm trong cuộc sống của chúng ta, nhưng nếu chúng ta ở trong Ngài, thì Ngài sẽ làm
những điều Ngài muốn nơi chúng ta trong sự quan phòng của Ngài. Điều quan trọng là chúng ta
phải xin ơn để luôn ở trong Ngài vì chúng ta biết lúc gặp mưa gió trong đời là lúc chúng ta dễ ra
khỏi Ngài nhất.
>
> Trong câu chuyện này, Đức Giêsu biết những sự dữ đang vây phủ Ngài ở Giêrusalem, nhưng
vì yêu thương La-za-rô, và hai chị em Mácta và Maria, Ngài vẫn đến vì Ngài biết các chị em họ
đang cần Ngài. Trong cuộc hành trình của chúng ta với Ngài cũng vậy, những lúc chúng ta đau
khổ và cần Ngài nhất, Ngài luôn ở đó bên ta và đồng cảm với chúng ta. Khi chúng ta đi tìm
chính mình, Ngài ở đó với chúng ta. Khi chúng ta lo lắng về con cái, Ngài cũng ở bên ta chia sẻ
niềm lo lắng đó. Khi chúng ta đau ốm hay già nua, Ngài cũng bên ta và chịu đựng những hạn
hẹp của thân xác và giới hạn của tuổi già. Ngài khóc với chúng ta khi chúng ta khóc. Ngài buồn
khi chúng ta sầu khổ. Ngài thương tiếc những sự mất mát của chúng ta như Ngài khóc thương
sự mất mát của Mác-ta và Maria, và Ngài đã đến để xoa dịu những mất mát đó. Mầu nhiệm
của Ngôi Lời Nhập Thể là thế đó. Ngài chẳng bao giờ rời chúng ta vì Ngài đã đi đoạn đường dài
vô tận để tìm, đến và ở với chúng ta, để cảm thông với nỗi khốn khổ của con người.
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>
> Lạy Chúa xin dạy con biết luôn ở bên Ngài mặc dầu lắm lúc con không hiểu Ngài dạy
con điều gì. Xin níu kéo con lại nếu con đi xa Ngài trong những lúc con chưa thấy được
quyền năng và sự quan phòng của Ngài. Xin dạy con mở lòng để đón nhận sự cao thượng
của Ngài muốn ban cho con vì con hay thích đóng khuôn Ngài vào những sự hiểu biết
hạn hẹp của con. Mùa Chay Thánh này, xin cho con ơn được gặp Ngài vì Ngài đã đi đoạn
đường dài vô tận để tìm con. Amen!
>
> Củ Khoai
>
> --
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