
MỘT CUỘC TÌM KIẾM CÓ TÊN LÀ CỨU ĐỘ

“Anh em chớ mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ yêu thương”.

Kính thưa Anh Chị em,

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay đặt chúng ta trên một con đường khá gay gắt, một
con đường có tên là yêu thương, con đường có tên là kiếm tìm nhưng cũng là một con
đường có tên là cứu độ. Thiên Chúa đặt Giêrêmia làm người tìm kiếm dân Chúa, đưa
những người lầm lạc trở về; với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu chỉ ra tuần tự các bước trên con
đường ấy: bước yêu thương, bước khiêm hạ, bước gặp gỡ và quan trọng nhất, nhìn nhận
kẻ lầm lạc là người anh em. Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai hôm nay, “Anh em chớ
mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ yêu thương”.

Hội Thánh Chúa Kitô là một Hội Thánh lữ hành; ở đó, không phải tất cả con cái Hội Thánh
là thiên thần, là cá lớn, là lúa tốt; nhưng ở đó, khi mọi người đang trên đường nên thánh,
còn có cả những con người yếu đuối như chúng ta và nhiều khi, đáng thương hơn chúng ta
về phần linh hồn. Thiên Chúa muốn chúng ta đi tìm kiếm họ. Đó cũng là những con người
đang được Thiên Chúa xót thương, Người muốn chúng ta thương xót nhau; đó có thể là
những tội nhân, những cỏ lùng và dù gì đi nữa, thì trước hết đó vẫn là người anh em, chị
em của tôi; những người đáng được tôi yêu thương như chính bản thân như giới răn thứ
hai đòi hỏi.

Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa nói với Giêrêmia, “Khi nghe lời miệng Ta nói, ngươi
hãy loan báo cho chúng thay Ta. Khi Ta phán cùng kẻ gian ác rằng, ‘Hỡi kẻ gian ác, mi sẽ
phải chết’; nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác
sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng Ta đòi máu nó bởi tay ngươi”. Giêrêmia không thể
thoái thác lời Thiên Chúa, ông phải đến với dân, cũng như chúng ta không thể không cất
bước đi tìm kiếm người anh em đang trên đường hư mất. Như việc Con Thiên Chúa xuống
thế làm người mang ý nghĩa cứu độ thế nào, thì cuộc tìm kiếm người anh em lầm lỗi của
chúng ta cũng mang tính cứu độ như thế; yêu thương ai, trước hết là muốn cho người ấy
được cứu độ. Vì thế, tìm kiếm người anh em là một cuộc tìm kiếm có tên là cứu độ.

Tha�nh Vi�nh đa�p ca ho�m nay la� mo��t lơ�i van xin cu쳌a như�ng ai đươ�c sai đi trong ye�u thương
ngo쳌 vơ�i ngươ�i anh em la�m la�c cu쳌a m��nh, ơ�cغ“ chi ho�m nay ca�c ba�n nghe tie�ng Ngươ�i, ‘Ca�c
ngươi đư�ng cư�ng lo�ng’”. Đo� pha쳌i la� mo��t lơ�i van xin thư�c sư� chư� kho�ng pha쳌i la� mo��t me��nh
le��nh; mo��t lơ�i van xin như Tha�nh Ambro�sio� đa� van xin Augustino� quay trơ쳌 ve�, “Vơ�i chu�ng
ta, Đư�c Kito� la� ta�t ca쳌� Ne�u con co� mo��t ve�t thương ca�n pha쳌i chư�a la�nh, Đư�c Kito� ch��nh la� vi�
lương y; ne�u con kha�t kho� v�� cơn so�t, Đư�c Kito� ch��nh la� do�ng suo�i ma�t; ne�u con ca쳌m tha�y
cha�n na쳌n v�� như�ng ba�t co�ng trong cuo��c đơ�i, Đư�c Kito� ch��nh la� Đa�ng co�ng b��nh va� ra�t mư�c
co�ng minh; ne�u con ca�n giu�p đơ�, Đư�c Kito� la� sư�c ma�nh; ne�u con sơ� che�t, Đư�c Kito� la� sư�
so�ng; ne�u con kha�t mong nươ�c thie�n đa�ng, Đư�c Kito� la� con đươ�ng da�n ve� thie�n quo�c; ne�u
con ơ쳌 trong bo�ng to�i, Đư�c Kito� ch��nh la� a�nh sa�ng� Ha�y ne�m thư쳌 va� ha�y nh��n xem, cho bie�t
Chu�a thie��n ha쳌o nhươ�ng bao, phu�c cho như�ng ai ca��y tro�ng nơi Ngươ�i�”.

Đặc biệt với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu phác hoạ một trình tự tiệm tiến của một lộ trình yêu
thương và tìm kiếm vốn đòi hỏi sự bền chí khi chúng ta đi tìm người anh em đáng thương
của mình. Con đường này được đặt nền móng trên lòng thương xót và sự khiêm hạ, một
con đường mà Thiên Chúa luôn chúc lành cho những ai thành tâm cầu xin. Thông thường,
khi một ai đó sai lỗi, chúng ta phê phán, lên án và quên mất người ấy là anh em, chị em;
hậu quả là chúng ta dễ dàng loại trừ; đó là dấu hiệu của việc thiếu thương xót. Thương xót
thật sự sẽ giúp chúng ta nhận thức sai lỗi của người anh em như là cơ hội cho một tình yêu
lớn lên và đó phải là khởi đầu cho bước kiếm tìm. Bởi thế, việc công khai tội của người anh
em không bao giờ là bước đầu tiên, thay vào đó là âm thầm cầu nguyện, tìm kiếm, ước ao
gặp gỡ và hoà giải.



Vậy làm sao để tiếp cận người anh em, nhất là khi họ chống lại chúng ta? Đây là một công
việc vô cùng khó khăn vốn đòi hỏi nhiều lời cầu nguyện, hy sinh, nỗ lực và sáng tạo. Trước
hết, trong yêu thương, tìm kiếm đối thoại chỉ giữa hai người; tiếp đến, nếu cần, mời những
người đáng tin trợ giúp; và sau cùng là đưa đến Hội Thánh. Mục đích cuối cùng là Thiên
Chúa, là sự thật, để sự thật đó có thể phục hồi sớm nhất mối tương quan hiệp nhất của
người anh em với Chúa và Hội Thánh. Chỉ sau khi đã cố gắng hết sức mà vẫn hoài công,
chúng ta mới nghĩ đến việc rũ bụi chân và phó thác người anh em cho lòng thương xót của
Thiên Chúa và đừng quên cầu nguyện và hy sinh cho họ gấp bội; cả khi điều xấu nhất xảy
ra, hành vi rũ bụi chân vẫn là một hành vi yêu thương vốn vẫn hy vọng một ngày nào đó,
người anh em sẽ nhận ra hệ trọng của những lầm lỗi họ gây nên để quay trở về. Qua thư
Rôma hôm nay, chúng ta được Thánh Phaolô nhắc nhở, “Anh em chớ mắc nợ ai điều gì,
ngoài món nợ yêu thương”.

Mo��t la�n no�, khi mo��t nho�m �� ngươ�i trong cu�ng mo��t co�ng ty đang tham dư� mo��t cuo��c ho��i
tha쳌o th�� ba�t ngơ�, vi� die�n gia쳌 dư�ng la�i va� quye�t đi�nh la�m mo��t hoa�t đo��ng nho�m. Mo�i ngươ�i
đươ�c trao mo��t qua쳌 bo�ng đe� vie�t te�n m��nh le�n đo� ba�ng mo��t bu�t lo�ng. Toa�n bo�� so� bo�ng đươ�c
thu la�i va� đe� va�o mo��t ca�n pho�ng. Như�ng ngươ�i tham gia sau đo�, đươ�c ye�u ca�u trong vo�ng
na�m phu�t, t��m la�i qua쳌 bo�ng co� te�n m��nh. Ta�t ca쳌 nha�o nha�o đi t��m; ho� xo� xa�t, hu�c đa�y nhau,
ta�o tha�nh mo��t mơ� ho�n đo��n ngươ�i va� bo�ng trong ca�n pho�ng. Na�m phu�t tro�i qua trong ho�n
loa�n, kho�ng ai t��m đươ�c qua쳌 bo�ng đang bay le�n rơi xuo�ng cu쳌a m��nh. Vi� die�n gia쳌 tie�p tu�c ye�u
ca�u như�ng ngươ�i tham gia cho�n nga�u nhie�n mo��t qua쳌 bo�ng trong pho�ng va� t��m kie�m ngươ�i
co� te�n đươ�c ghi tre�n qua쳌 bo�ng. Tha��t đa�ng kinh nga�c, trong kho�ng kh�� tha�n thie��n, chưa tơ�i
na�m phu�t ai na�y đa� ca�m tre�n tay qua쳌 bo�ng ghi te�n m��nh.

Anh Chị em,

Đẹp thay bước chân người đi loan báo Tin Mừng, loan tin bình an; và cũng đẹp thay bước
chân ai đi tìm kiếm người anh em, chị em đang hư mất của mình. Mỗi chiếc bóng trong câu
chuyện tượng trưng cho tình yêu, phẩm giá, sự tha thứ và lòng xót thương của chúng ta
dành cho người anh em đáng thương mà chúng ta đang kiếm tìm. Hạnh phúc của người
anh em cũng chính là hạnh phúc của chúng ta; trái tim của chúng ta chỉ được lấp đầy khi
trái tim ai đó cũng được lấp đầy và thương tích ở đó được chữa lành. Thánh Phaolô thật
chí lý, “Anh em chớ mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ yêu thương; vì yêu thương là chu toàn
lề luật”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ai cũng được Chúa thương, và xem ra, ai cũng nói, Chúa thương họ nhất và con
cũng thế. Xin cho con biết thương người anh em lầm lỗi của con, cho con biết cất bước đi
tìm họ, một cuộc tìm kiếm có tên là cứu độ”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)


