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CHỈ CÓ HIỆN TẠI, HÔM NAY MÀ THÔI!

"Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1: 15)

Trong ngôn ngữ tiếng anh có câu "tomorrow never comes" (ngày mai chẳng bao giờ đến). Câu
này ẩn chứa bên dưới ý niệm triết học sâu xa về thời gian, hay phải nói chính xác hơn về thực
tại hữu hạn luôn luôn biến đổi (reality was change or becoming). Quan sát mọi vật hữu hạn
trong trời đất này luôn luôn thay đổi, thế nên thật là sai lầm, nếu ai đó cứ "nằm mơ" và cho rằng
mình trong trạng thái không thay đổi. Nhìn vào những vật thể hữu hạn luôn luôn thay đổi không
ngừng, triết gia Heraclitus (535 – 475 BC) đã để lại cho đời câu nói nổi tiếng: "Không ai tắm hai
lần trên cùng một dòng sông". Vì lẽ thời gian đã thay đổi, con người đã thay đổi, và dòng sông
đó cũng đã thay đổi.

Đổi thay, thay đổi là thuộc tính cố hữu của các hữu thể hữu hạn. Tuy nhiên, nhiều người lại cho
rằng "ngày mai = tương lai" tôi sẽ điều chỉnh lối sống cũng chưa muộn. Xin đừng! Ngày mai
chẳng bao giờ đến. Vì thế, Chúa Giêsu đã cảnh báo lúc nào cũng phải là "Thời kỳ đã mãn, và
Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1: 15).

Chuyện kể rằng: Một hôm, người ta đem đến trình vua Philippe một thanh niên bị bắt quả tang
ăn trộm.
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Vua nhìn thẳng vào mặt hắn và hỏi:

- Tên mày là gì ?

Anh ta rụt rè thưa:

- Thưa tên con là Philippe ạ.

Vua trợn mắt nói tiếp:

- Mày là Philippe trùng với tên tao mà mày lại đi ăn trộm à. Mày làm ô danh tao. Vậy mày phải
làm một trong hai việc : một là phải đổi tên đi, hai là phải thay đổi cách sống!

Trong cuộc đời này, có những mối tương quan, những liên hệ không bao giờ thay đổi (stability)
cho dù hoàn cảnh, con người, nơi chốn có thể khác. Ví dụ: Mối tương quan cha mẹ và con cái là
mối tương quan bền vững, dù ta muốn chối bỏ thì tương quan này vẫn không thay đổi. Khi lãnh
nhận bí tích Thanh Tẩy, chúng ta có tước vị là con của Thiên Chúa, là hoàng tử hay công chúa
của Vua Trời. Tương quan này vĩnh viễn không thay đổi.

Như vị vua Phillippe đã đòi buộc tên trộm trùng tên với ông: một là hắn phải đổi tên, hai là phải
thay đổi lối sống. Là Kitô hữu, chúng ta không thể thay đổi tên, và dĩ nhiên chẳng bào giờ chúng
ta muốn thay đổi căn tính Kitô hữu của mình. Do vậy, chỉ còn một cách duy nhất là thay đổi lối
sống của mình: hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Đừng chần chờ, hãy làm ngay, vì "ngày mai
chẳng bao giờ đến".

Cùng Suy Nghĩ và Hành Động: Trên đời này có bốn thứ đã qua đi không bao giờ trở lại: cục đá
đã ném đi, lời đã nói, cơ hội đã lỡ và thời gian đã qua. [Four things you cannot get back: The
stone after it is thrown. The word after it is said. The occasion after it is missed. The time after it
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is gone]. Nhìn lại năm cũ 2019: Đâu là những tiếc nuối vì tôi đã không làm? Nhìn vào năm 2020
này, đâu là những việc tôi dự định, cần làm ngay?
----------------------------------------
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