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Đi xa.  

Vâng, lạy Chúa con đã đi xa thật. 

Con đã đi, khi Chúa đang ngồi đó, 

Con đã đi, khi Chúa đang đứng bên cạnh con. 

Con đi mà không một lời chào tạm biệt và không một ánh mắt giã từ. 

Con đi như là một kẻ trốn chạy khỏi ánh mắt Chúa, 

Vì con muốn được tự do bay nhảy, 

Vì con muốn đi thu gom mọi sự cho chính mình. 

Con muốn hưởng thụ mọi thứ trên đời và con muốn chiếm đoạt tất cả. 

 

Vì vậy, con đã thầm nghĩ: hạnh phúc thật khi xa Chúa. 

Chúa không còn là “vật cản” của con,  

và Chúa không còn là bạn hữu của con. 

Bạn hữu của con giờ đây của cải, là danh vọng, là những thú vui trên đời. 

Con cũng đã tìm thấy niềm vui và khoái lạc nơi những người bạn mới. 

 

Nhưng càng đi xa con càng cảm thấy lạc lõng. 

Nhiều khi con muốn tìm lại bình an cho tâm hồn, 

Nhưng xung quanh con chỉ là tiếng cười, là những náo động. 

Những người bạn mới của con đang ở đó, 

Nhưng con cảm thấy mình thật cô đơn. 

Con tưởng mình đoạt được nhiều, nhưng thực ra chẳng có gì cả. 

Tệ hơn, con thấy mình đánh mất một điều gì đó thật quan trọng. 

Con cảm thấy mình không còn bước đi trên nền đất tốt quen thuộc, 

Mà là trên vũng đầm lầy nhơ nhớp. 

 

Khi biết mình đã đi thật xa, đã lỡ bước vào trong cõi vô vọng, 

Thì con đã đánh mất giá trị và ý nghĩa cuộc sống. 



Vâng, đánh mất đi chính Chúa là người bạn tri kỷ, là lẽ sống đời con. 

Trong đau khổ và buồn chán, con ngoảnh đầu nhìn lại quãng đường qua. 

Thật xa xăm, lạnh lẽo và u ám. 

Dù con muốn bước trở về với Chúa, nhưng con không thể. 

Sức con đã kiệt quệ qua những cuộc chơi. 

Giờ đây đứng đó nhìn lại, mà lòng buồn se cắt. 

Chúa và con sao mà xa nhau vậy? 

Tại sao con mù quáng bỏ Chúa đi xa? 

Con không thể nghe được tiếng Chúa nữa chăng? 

Khuôn mặt yêu dấu của Chúa đã đi vào dĩ vãng thật ư? 

Như vậy là đời con đã tàn? 

 

Không, Thầy đây! 

Giật mình, con nhìn lại thì Thấy Chúa đang đứng bên cạnh con. 

Không thể tin vào mắt mình, nhưng đó là sự thật. 

Dù con bỏ Chúa đi xa, thì Chúa vẫn không bỏ con, 

Và kiên nhẫn bước theo con. 

Khi con lặn chìm trong những cuộc chơi, Chúa vẫn đứng đó nhìn con và đợi con. 

Chúa biết con người đam mê của con. 

Chúa biết con sẽ ngã ngựa như thế nào. 

 

Thực vậy, Chúa biết con sẽ kiệt sức trên đường, và không còn đủ sức để trở về. 

Nên Chúa luôn đi với con, 

Để khi con chán chường, Chúa an ủi, 

Khi con thất vọng, Chúa đốt lên ngọn lửa hy vọng. 

Khi con không còn tin tưởng vào ai cả, Chúa ban tặng niềm tin. 

Và khi con cần Chúa và kiếm tìm Chúa, 

Thì Chúa đáp lời con: “Thầy đây!” 

 

Giờ đây, con cảm thấy rằng: 

Đi xa đến đâu đi nữa, thì Chúa vẫn theo cùng. 

Đi xa để bỏ Chúa, nhưng Chúa vẫn không bỏ con. Amen. 



	


