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CÂU TRẢ LỜI CHO MỌI VẤN ĐỀ

"Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống"; "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha!". (GIOAN 14,
6-7)

Harry Emerson Fosdick nói, "Người chọn nơi bắt đầu của một con đường, sẽ chọn nơi nó dẫn
đến. Nó là lối dẫn đến quyết định cho mọi kết thúc!".

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa lễ kính hai thánh Philipphê và Giacôbê tông đồ, một lần nữa, cho thấy Chúa Kitô là "lối
dẫn đến quyết định cho mọi kết thúc!". Khi nói, "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống";
"Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha!"
, Chúa Kitô
chứng tỏ, Ngài là 'câu trả lời cho mọi vấn đề!'.

Chúa Kitô hoàn toàn là Thiên Chúa, nhưng cũng hoàn toàn là con người! Là một Thiên Chúa
làm người, Ngài là sự kết hợp nhân tính của con người với thiên tính của Thiên Chúa; một sự kết
hợp nhiệm mầu vượt quá trí hiểu, chưa bao giờ con người dám hy vọng, và nó chỉ biết quỳ gối
chiêm ngắm. Vì thế, bước theo Chúa Kitô, chúng ta tìm thấy con đường của mình; tin Chúa Kitô,
chúng ta nhận ra lẽ thật của mình; và chấp nhận Chúa Kitô, chúng ta đạt tới sự sống đích thực
của mình.

Như vậy, là Kitô hữu, chúng ta không chỉ tuân theo một bộ quy tắc, tin nhận một số học thuyết;
nhưng là đi theo một con người. Thật ý nghĩa, những lời gãy gọn của Giám Mục Fulton Sheen,
"Giáo lý là chính Chúa Kitô"; Ngài là 'câu trả lời cho mọi vấn đề'; vấn đề sự sống, vấn đề đau
khổ, vấn đề bên kia cái chết và vấn đề "quyết định cho mọi kết thúc!".

Trong Tin Mừng hôm nay, Philipphê nói, "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha!"; Chúa Giêsu
trả lời, "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha!". Một câu trả lời khá mơ hồ cho một con người thực dụng
như Philipphê; ấy thế, đó là câu trả lời không thể thật hơn! Bởi lẽ, không ai thấy Thiên Chúa mà
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không phải chết, nên Con Thiên Chúa phải làm người như mọi người để con người được thấy
Ngài. Cốt lõi của giáo lý về sự Nhập Thể là, giờ đây, "khuôn mặt" của Thiên Chúa được hiển
hiện trong con người Chúa Kitô.

Thấy Chúa Kitô là thấy Chúa Cha, thấy Chúa Kitô là thấy thiên đàng. Rất nhiều điều kỳ diệu
đang chờ đợi chúng ta bên kia cuộc sống, nhưng chúng ta có thể hưởng nếm chúng trước trong
Chúa Giêsu Kitô. Ngài là Đấng đã 'mang trời xuống đất'; và trong Ngài, chúng ta đến gần Thiên
Chúa; Ngài đã 'mang đất lên trời'. Tư cách là Đường, Ngài đưa chúng ta đến với Cha; tư cách là
Sự Thật, Ngài mặc khải Cha; tư cách là Sự Sống, Ngài chia sẻ sự sống Thiên Chúa cho chúng
ta; Ngài là 'câu trả lời cho mọi vấn đề!'.

Một sự trùng hợp thú vị là, trong thư Côrintô hôm nay, đến mấy lần, Phaolô đề cập việc nhìn
thấy Chúa Giêsu, mà với quyền năng của Chúa Cha, Ngài đã sống lại từ cõi chết. Phaolô cho
biết, Đấng Phục Sinh đã hiện ra 'với Phêrô, với nhóm 12, với 500 anh em, với Giacôbê, với tất
cả các tông đồ; và sau cùng, hiện ra với Phaolô như một đứa con đẻ non'. Nhờ việc nhìn thấy
đó, những con người đầu tiên này đã mạnh mẽ đi đến tận cùng trái đất, rao giảng Tin Mừng cứu
độ của Ngài. Thánh Vịnh đáp ca tuyên xưng, "Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu!".

Anh Chị em,

"Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống"; "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha!". Mỗi ngày, chúng
ta bước đi trên con đường có một tên gọi hẳn hoi; với một mục đích cụ thể. Mỗi bước chân tâm
linh của chúng ta dẫm trên con đường Giêsu, mắt chúng ta hướng lên trời. Như thế, trong Chúa
Giêsu, mỗi bước chân của chúng ta đã bước đi 'trong đích đến'; nói đúng hơn, đón nhận Chúa
Giêsu, tin yêu bước theo Ngài, chúng ta đã đạt tới sự sống đích thực theo kế hoạch của Thiên
Chúa.

Vậy Kitô hữu không còn gặp bất cứ vấn đề nào nữa sao? Không, vấn đề cuộc sống vẫn còn đó,
nhưng vì Con Thiên Chúa, hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, đã đi qua tất cả mọi nẻo gian khó
của đời này, và Ngài đã toàn thắng khi đánh bại thần chết... nên Ngài có thể cứu thoát chúng ta
ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Hãy nhìn lên Chúa Giêsu Kitô trên thập giá; ở đó, bạn và tôi
sẽ gặp được "câu trả lời cho mọi vấn đề!".

Chúng ta có thể cầu nguyện,
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"Lạy Chúa Giêsu, xin cho con ngày càng nên một với Chúa. Để ai nhìn thấy con, họ cũng
nhìn thấy Chúa trong con!", Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Kính chuyển:

Hồng
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