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"Cách đây hơn 15 năm, như thường lệ, vào lúc mặt trời chưa ,,tỉnh giấc“ tôi dậy đi Lễ sáng. Nhưng 

ngày hôm đó tôi bắt gặp một anh chàng nghiện Xì-ke đang đứng trước cửa nhà của anh ta. Anh kêu 

cửa và mong người thân mở cửa cho anh vào. Nhưng không có gì động đậy cả. Hôm sau, một lần nữa 

tôi chứng kiến cảnh tượng đó. Anh kêu và anh gào, nhưng tất cả đều vô ích. Cửa vẫn đóng và đặc 

biệt đóng chặt đối với anh. Ít ngày sau tôi lại thấy anh trong bóng tối đang ngồi dựa vào cột điện bên 

đường. Như vậy là anh đã bị loại khỏi gia đình của mình. Mái ấm xưa kia giờ đây không còn nữa. 

Anh không thể tìm được một lối vào nhà. Ít tháng sau tôi nghe tin anh đã qua đời ở đâu đó. 

Cảnh tượng này sống động lại trong tôi, khi tôi đọc đoạn Phúc Âm của Luca 13, 22-30 kể lại hình 

ảnh một số người đứng ở trước cửa nhà ông Chủ, gõ cửa và van xin: 

 “Thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi vào!“ 

“Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!“ Ông Chủ nhà đáp. 

Họ liền nói với ông: “Chúng tôi đã từng ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy 

trên các đường phố của chúng tôi.“. 

 Ông chủ cương quyết từ chối và còn mắng thêm: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi trước 

mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính.“ 

Nghe mà thật đau lòng. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng đem lại niềm vui và hạnh phúc, nhưng thực tế 

đầy phũ phàng. Cái phũ phàng nằm ở chỗ là cửa đã đóng và lối vào không còn mở ngỏ. Cái phũ phàng 

lúc đầu nghe mà tưởng do chính ông chủ gây ra, nhưng thực tế hoàn toàn khác. 

Thực vậy, câu chuyện để lại một ấn tượng rất đau lòng, và cũng chẳng dễ dàng để hiểu được và đón 

nhận được hình ảnh đó. Nhìn anh chàng nghiện Xì-ke, nhìn những người đang đứng trước cửa nhà 

ông chủ và van xin một cách vô vọng, tôi tự hỏi mình: “Vậy làm sao tìm thấy một lối vào nhà của 

ông chủ, một lối vào Thiên Quốc? Tìm chìa khóa mở cánh cửa Nước Trời ở đâu đây?“ 

Dĩ nhiên chìa khóa của căn nhà nằm trong tay của ông chủ rồi. Lối vào Thiên Quốc có mở hay không 

còn tùy thuộc vào quyết định của ông chủ nữa.Vẫn biết vậy, nhưng làm sao có thể tìm được một lối 

vào Thiên Quốc đây? Phải chăng ông chủ khóa chặt cửa với tất cả mọi người? 

  

Không, cũng có nhiều người từ bốn phương, từ Đông sangTây, từ Nam chí Bắc đến. Họ đổ về và ông 

chủ đã mở cửa đón nhận họ vào. Hơn nữa, ông chủ còn mở tiệc khoản đãi họ. Cho họ cùng ngồi dự 



tiệc với mình. Nhưng tại sao ông chủ lại sẵn sàng mở cửa và hậu đãi những người đó? Vì họ đã một 

lần gặp gỡ ông chủ. Họ đã lắng nghe ông chủ giảng dạy trên chính những lối nhỏ trong xóm giềng 

của họ. Qua đó, họ đã nhận ra được lối vào và cửa dẫn vào nhà ông chủ, dẫn vào Thiên Quốc của tình 

yêu, nơi đó họ sẽ tìm được hạnh phúc. Vì vậy, họ rất dứt khoát với chính mình, với cuộc đời. Tất cả 

những gì là chướng ngại vật ngăn cản họ tìm thấy lối vào nhà chủ mình, họ đều cương quyết dẹp bỏ. 

Họ chỉ còn tập trung vào một điều quan trọng duy nhất trong cuộc đời. Cuối cùng họ đã trở thành 

những người thân yêu của chủ, những người chủ biết họ và họ biết chủ. Vì vậy, ông chủ sẵn sàng ra 

mở cửa và đón nhận họ vào bất cứ lúc nào, dù họ có đến vào sáng sớm, hay vì trễ chuyến tàu cuộc 

đời họ đến vào đêm khuya. 

Chiều nay, nhìn vào dòng đời tôi thấy bao người đang thi nhau chạy. Chẳng biết họ đang đi tìm gì? 

Chẳng biết những gì họ tìm thấy có đưa lại hạnh phúc đích thật cho họ hay không. 

Dù sao, thì có một điều duy nhất tôi biết rằng, nếu con người muốn đi tìm một lối vào nhà chủ, một 

lối vào Thiên Quốc, mà còn đui mù bám chặt vào thế gian, còn “kết thân“ với tiền bạc, với đam mê, 

còn đang mải mê chạy theo danh vọng và chức tước, thì cuối cùng lối vào Thiên Quốc chẳng thấy 

đâu mà chỉ còn thấy một ngõ cụt cuộc đời. Ngõ cụt của bất an, ngõ cụt của tuyệt vọng và rồi cái chết. 

Một cái chết thê thảm. Cái chết thê thảm đến nỗi người người nhìn mà chẳng giọt nước mắt nào rơi, 

vì cái chết đó chẳng có giá trị gì. Cái chết kết liễu không chỉ con người đó mà còn kết liễu cả tương 

quan tình yêu của bao người xung quanh dành cho người đó. 

  

Nhưng may thay, trong cuộc đời này còn có những cái chết mà ai ai nghe đến, người người nhìn thấy 

đều cảm phục và thương yêu. Chúng ta thử nhớ lại cái chết của Mẹ Têrêsa thành Can-cút-ta. Bao 

nhiêu vòng hoa, bao nhiêu tâm hồn, bao nhiêu lòng biết ơn và bao nhiêu con người tưởng như đã phải 

chết héo mòn ở nơi nao, nhưng nhờ Mẹ mà họ đã chỗi dậy và khi Mẹ nằm xuống họ đã đứng bên 

quan tài Mẹ. Cái chết của một người phụ nữ đơn sơ và nhỏ bé, nhưng không biết bao nhiêu nguyên 

thủ quốc gia đã gởi các bức thư phân ưu và vòng hoa phúng điếu. Nhưng vì sao lại như vậy được nhỉ? 

Chỉ vì Mẹ đã tìm thấy được Thiên Chúa, nhận ra được Tình Yêu của Ngài. Nói khác đi, Mẹ đã tìm 

được một lối vào Thiên Quốc và tìm được chìa khóa mở cửa nhà ông chủ Thiên Quốc. Vì vậy cả cuộc 

đời, Mẹ đã dẹp bỏ tất cả những gì ngăn cản Mẹ, để rồi Mẹ dấn thân vào cuộc đời, chia sẻ với biết bao 

anh chị em “con lộ nhỏ“ dẫn vào Tình Yêu, một lối đưa vào Thiên Quốc. Có lẽ Mẹ không muốn một 

mình một ngựa đi vào Thiên Quốc, mà còn mong ước biết bao người khác, đặc biệt những anh chị 

em thấp cổ bé miệng, nghèo hèn và bị bỏ rơi, cùng Mẹ đi tới lối vào cửa của chủ. Chắc chắn chủ sẽ 

mở cửa cho Mẹ và cho tất cả những người thân của Mẹ, và giờ đây cũng là người thân của chủ. 



Cách đây ít năm hình ảnh của Anrê Phú Yên lại sống động trong lòng Giáo Hội. Một thanh niên 

tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng rồi khi anh gặp Giêsu trong cuộc đời, khi Anh đón nhận 

được niềm tin vào Đấng Yêu Thương, Anh đã can đảm sống trọn vẹn cho Ngài. Chuyện kể lại rằng, 

một hôm lính tráng đến lùng bắt Thầy Inhaxiô, trưởng các thầy giảng, nhưng lúc đó Thầy Inhaxiô 

không có ở nhà, vì thế lính tráng rất tức giận và hung hăng phá phách đủ thứ. Anrê thấy vậy liền nói 

với bọn lính: “Nếu các ông muốn bắt Thầy Inhaxiô thì vô ích, vì thầy không có ở nhà. Còn nếu muốn 

bắt tôi thì cứ bắt, vì tôi cũng là người Kitô và còn là thầy giảng nữa. Tôi có cả hai tội mà các ông 

khép cho Thầy Inhaxiô. Nếu thầy ấy có tội thì tôi làm sao vô tội được ". Sau đó binh lính xông vào 

nhà giựt các ảnh tượng và lôi một thầy già cũng tên là Anrê đang ốm đứng giậy. Chàng thanh niên 

Anrê lại nhỏ nhẹ nói: “Nếu các ông quyết định lấy những ảnh đạo ấy thì cứ để tôi xếp lại cẩn thận 

cho, càng dễ mang theo.“ 

Cuối cùng hai anh em cùng tên Anrê đã bị quân lính bắt đi. Sau đó họ bị triệu ra để nghe án xử. Cha 

Đắc Lộ đã kể lại thái độ của hai thầy Anrê như sau: “Họ bước đi vững mạnh, không hề sợ hãi, lại 

hân hoan như đi dự tiệc cưới vậy. Vai mang gông nặng nhưng họ vẫn tỏ ra khoan khoái dễ chịu, vì 

đó là xe chở họ về nước thiên đường.“ 

Khi còn bị giam trong ngục, chàng Anrê gặp một số người và đã mở lời với họ: “Hỡi anh chị em, đối 

với Chúa Giêsu rất yêu dấu, chúng ta hãy lấy tình yêu mà đáp lại tình yêu. Chúa đã chịu chết và đau 

khổ vì chúng ta, chúng ta hãy lấy sự sống mà đáp lại sự sống.“ Trong khi chờ đợi giờ bị xử tử, thỉnh 

thoảng Anrê lại hỏi: “Sắp đến giờ chưa, tôi đã sẵn sàng rồi mà sao người ta lại chậm thế, còn chờ gì 

nữa .“ Thầy còn nói: “Tôi tưởng như cửa thiên đàng đã mở ra cho tôi, tôi thấy Chúa Giêsu đang 

đứng trước cửa đó để đón nhận tôi, bao nhiêu thánh tử đạo giơ cho tôi xem mũ triều thiên và cành 

thiên tuế. Ôi, thiên đàng, hạnh phúc dường nào, mau mau cho tôi về thiên đàng. Tại sao người ta trì 

hoãn lâu vậy ?“ 

  

Qua thái độ anh hùng của Anrê tôi chắc chắn rằng, Chủ nhà của chúng ta là Thiên Chúa dấu yêu vui 

mừng biết bao khi nhìn thấy bóng dáng Anrê từ đàng xa tiến lại. Cửa đã mở, lối vào đã được trang 

điểm với những cành Thiên Tuế. Giờ đây Anrê được Thiên Chúa, Chủ Nhà Thiên Quốc đón nhận và 

cho phép Anh ngồi cùng bàn dự tiệc với Ngài. 

Để kết thúc vài hàng chia sẻ này. Xin kể lại câu chuyện sau: “Một ngày nọ có một cụ già trong ngôi 

làng nhỏ vẽ một bức tranh đẹp tuyệt vời. Bức tranh diễn tả hình ảnh Thiên Chúa đang đứng trước một 

ngôi nhà và gõ cửa ngôi nhà đó. Mọi người xung quanh nghe nói về bức tranh đặc biệt này và tuôn 

đến để xem. Ở làng kế bên có một chàng họa sĩ danh tiếng. Anh ta cũng nghe về bức tranh đó, nhưng 



nghi ngờ về khía cạnh nghệ thuật của cụ già vô danh kia, dù vậy anh vẫn đến để xin coi bức tranh. 

Ngắm tranh xong, anh khen lấy khen để. Chỉ có một điều trong tranh đối với anh hơi là lạ, vì vậy anh 

cất lời hỏi cụ già: “Cánh cửa trong bức tranh không có ổ khóa sao?“ Cụ già thản nhiên trả lời: “Có 

chứ, ổ khóa nằm ở phía sau của cánh cửa. Nghĩa là phía của chủ nhân ngôi nhà đang ở trong đó. Chủ 

nhân có mở cánh cửa ngôi nhà mình để đón mời Thiên Chúa hay không, còn tùy thuộc vào ông ta.“ 

Cũng vậy, Thiên Chúa có mở cánh cửa để đón tiếp những người đến với Ngài hay không, còn tùy 

thuộc vào một điều, là những người này có mở cửa để đón mời Thiên Chúa hay không. Lối vào Thiên 

Quốc có welcome mỗi người hay không, còn tùy ở chính mỗi người có ý thức welcome Thiên Chúa 

hay không. 

 

	


