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BÌNH AN GIỮA BÃO TỐ

"Thầy đây, đừng sợ!".

Một cụ già hấp hối thều thào với một người bạn, "Tôi như người đang chới với trong một
chung cư yếu ớt, mục nát; gió đang làm nó chao đảo, và bão tố sắp xô nó đổ sập. Và tất
cả những gì tôi có thể học được là, Chủ Nhà không có ý định sửa chữa! Thế nhưng, điều
tôi cảm nhận là Chủ Nhà, Chúa của tôi, vẫn ở bên tôi, Ngài là 'bình an giữa bão tố!'".

Kính thưa Anh Chị em,

"Ngài là 'bình an giữa bão tố!'". Phút hấp hối của cụ già kia tựa như bối cảnh của Tin Mừng
hôm nay. Như cụ già đã trải qua, các môn đệ Chúa Giêsu cũng trải qua những giờ phút hãi
hùng trong đêm tối giữa biển khơi đang nổi giận. Thế nhưng, tuyệt vời thay! Thầy của họ, Chúa
của họ, vẫn xuất hiện đúng lúc, để kịp trấn an họ dù chỉ vỏn vẹn mấy lời, "Thầy đây, đừng sợ!".

Lênh đênh giữa biển trong đêm, các môn đệ khác nào những người mù lạc lõng giữa hư không,
chẳng có gì bao quanh; họ cảm nhận một sự trơ trọi vô bờ! Giữa những phút bàng hoàng ấy,
Chúa Giêsu đã đến gần; Ngài hô to, "Thầy đây!". Thật an ủi! Trải nghiệm của những ngư phủ
này cũng là trải nghiệm của mỗi người chúng ta. Giữa một thế giới quay cuồng, tranh đua và
chen chúc; thế nhưng, không ít lần, chúng ta cảm thấy chung quanh mình trống không, lắm lúc
mỗi người cảm thấy đơn độc và lạc lõng. Dĩ nhiên, đây không phải là một cảm giác quá sức đối
với một số người, nhưng nó thường là một trải nghiệm mà nhiều người đã phải trải qua ở mức độ
này hay mức độ khác. Tin Mừng hôm nay tiết lộ, Chúa Giêsu, 'bình an giữa bão tố', luôn ở với
chúng ta bất kể chúng ta ở đâu, bất kể chúng ta đối mặt với hoàn cảnh nào!

Trải nghiệm trên biển giữa bóng tối có nhiều dạng. Có lẽ cuộc sống của bạn tràn ngập hoạt
động, nhưng bạn vẫn cảm thấy đơn độc; hoặc cuộc sống của bạn là nơi mà bạn không có nhiều
người chung quanh và luôn cảm thấy cô lập. Hoặc bên ngoài, bạn có vẻ tự tin, có tất cả; nhưng
bên trong, bạn đang chiến đấu sâu sắc với một nỗi cô đơn nhất định. Hoặc đôi khi, dòng nước
trong tâm hồn bạn bị khuấy động bởi những cảm xúc không kiểm soát, khi niềm kiêu hãnh
hoặc những ước mơ phù phiếm hay nhục dục dậy sóng... Những lúc ấy, chúng ta mất phương

1/3

CẢM NGHIỆM SỐNG LC- LM MINH ANH - THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ

hướng và dường như chèo chống mấy cũng vô ích! Vậy mà, dù cho hoàn cảnh xảy đến thế nào,
Chúa Giêsu vẫn muốn đến với chúng ta như đã đến với các môn đệ, để nói, "Thầy đây, đừng
sợ!".

Không chỉ cho mỗi người, Lời Chúa hôm nay còn đưa ra một hình ảnh tuyệt vời về thực tại của
Giáo Hội qua các thời đại. Giáo Hội, con thuyền phải vượt qua những cơn gió trái chiều và bão
tố; đôi khi nó có nguy cơ bị lật úp. Điều đã cứu con thuyền không phải là lòng can đảm và
phẩm chất của thuỷ thủ đoàn, nhưng là sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, Ngài là 'bình an giữa
bão tố'. Bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay là một bằng chứng. Khi các tín hữu kêu trách lẫn
nhau; giữa họ, có sự kỳ thị giữa người Hy Lạp và Do Thái. Nhờ lời cầu nguyện và khôn ngoan
Thánh Thần ban cho, các phó tế đầu tiên ra đời; giông bão qua đi. Thánh Vịnh đáp ca thật ý
nghĩa, "Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi
Ngài!".

Anh Chị em,

"Thầy đây, đừng sợ!". Phận người mong manh, bao nhiêu điều khiến chúng ta đối mặt với sợ
hãi; chiến tranh, thiên tai, đói khát, thất nghiệp, mất nước, vong thân, tệ nạn, cô đơn, ly dị... và
cuối cùng là cái chết. Chúa Phục Sinh, nguồn bình an, nguồn sống và là nguồn hy vọng của
nhân loại; nơi Ngài và chỉ trong Ngài, chúng ta tìm được sức mạnh đích thực để đối diện với mọi
bất trắc của cuộc đời, kể cả cái chết, mà không sợ hãi. Bởi lẽ, ngay trong chính 'huyệt mộ' của
cái chết, chúng ta vẫn gặp thấy Chúa của chúng ta ở đó. Nếu chúng ta tin và sống trọn niềm
xác tín này, chúng ta là những người đang sống những lời của Chúa Giêsu, "Phúc cho ai không
thấy mà tin!". Ước mong sao, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, Đấng là 'bình
an giữa bão tố' của cuộc đời mình; để từ đó, niềm vui và bình an của chúng ta không bao giờ
mai một; đồng thời, chúng ta cũng sẽ là nguồn bình an cho những ai đang gặp bão tố!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

"Lạy Chúa, có Chúa, con sẽ an toàn qua 'bờ bên kia'; có Chúa, bến bờ xa xôi của con,
dường như ngắn hơn một chút, vì Chúa là 'bình an giữa bão tố' của thuyền đời con!",
Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
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Kính chuyển:

Hồng

.
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