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Đi tìm vẻ đẹp cho đời 

 
GB.	Nguyễn	Ngọc	Thế	SJ.	

 
 

Ngồi trò chuyện với một số người quen. Họ chia sẻ với tôi những khó khăn trong cuộc đời. Tai lắng 

nghe mà lòng tôi quặn đau theo tiếng nói nghẹn ngào của những tâm hồn thật đẹp, nhưng đang bị 

cuộc đời xấu xa đe dọa.Chẳng lẽ những tâm hồn đối diện sẽ không còn tìm được niềm vui, bình an 

sẽ không còn đến gõ cửa nhà họ, và vẻ đẹp cuộc đời sẽ vắng bóng trong cuộc sống? 

 

Không thể được! Dù bóng tối có bủa vây, dù thú dữ có gầm gừ, nhưng Chân-Thiện và Mỹ vẫn đứng 

vững! Vâng, làm sao bóng tối có thể nuốt chửng Ánh Sáng, khi Ánh Sáng kia không bao giờ tắt đi? 

Làm sao sự dữ  chiếm đoạt được các tâm hồn kia, khi họ kiên tâm bám vào Đấng lớn hơn sự dữ? 

 

Vì thế, dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta hãy vẫn tiếp tục đi tìm vẻ đẹp cho cuộc đời! Vẻ 

đẹp của Ánh Sáng, của Chân-Thiện và Mỹ! 

 

“Trời ơi trời! Tìm vẻ đẹp thế nào được, khi cuộc đời đang tan nát trong khổ đau? Anh có biết rằng, 

hơn một năm xa quê hương tôi chưa có được một ngày bình an. Như vậy, thử hỏi làm sao có thể tìm 

vẻ đẹp cho đời, khi tôi còn chưa tìm được vẻ đẹp cho tôi?“ Một người đối diện phản ứng. 

 

“Vẫn biết vậy, nhưng ngay lúc này và trong hoàn cảnh đau khổ hiện tại, Bạn hãy thử đi tìm vẻ đẹp 

cho Bạn và cho đời! Tôi chắc chắn rằng Bạn sẽ tìm thấy.“  

 

„Nhưng vẻ đẹp đang núp nơi nào?“ 

 

Bạn hãy nhìn qua cửa sổ. Đã mấy tuần qua, trời mùa Đông nặng trĩu những bóng mây u ám, nhưng 

hôm nay ánh nắng đang chiếu tỏa ngoài sân. Bạn hãy đứng dưới nắng và mở lòng „múc lấy“ Ánh 

Mặt Trời, Bạn không chỉ tìm được hơi ấm dịu dàng sưởi ấm lòng Bạn, mà Ánh Nắng Mặt Trời còn 

làm cho khuôn mặt của Bạn đẹp hơn. 
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Vẻ đẹp cuộc đời cũng đang hiện diện ở giữa chúng ta. Bạn hãy nhìn bình hoa trên bàn và ánh nến 

đang vui mừng cháy sáng. Hoa kia thật đẹp và đẹp hơn, khi một người trong chúng ta đã khéo léo gìn 

giữ và chăm bón hoa, để rồi hôm nay - giữa trời mùa Đông, hoa vẫn nở hương thơm cho Bạn và cho 

Chị, cho Em và cho tôi. 

 

Bạn thấy đấy, Bạn không chỉ tìm thấy vẻ đẹp ở bên ngoài, mà ngay trong căn phòng nhỏ bé. Nhưng 

đẹp hơn nữa, khi trong không gian nhỏ bé này những tâm hồn khát khao sống Chân-Thiện-Mỹ, tay 

đang trong tay và vai đang kề sát bên nhau, để niềm vui thì được chia, nỗi buồn mình cùng sẻ. Vâng, 

Bạn đã cho đời vẻ đẹp, bạn đã cho tôi „ăn ké“ đời vẻ đẹp đó, khi Bạn tin tưởng và cởi mở chia sẻ cho 

đời và cho tôi những thao thức, những băn khoăn và những khổ đau của Bạn.  

 

Vẻ đẹp cũng nở rộ ngay giữa khổ đau, như hoa sen tươi nở giữa đầm lầy, khi mỗi lần Bạn bước chân 

vào nhà nguyện với một tâm hồn nặng mang nặng khổ đau, với cái đầu thật nhiều căng thẳng. Rồi 

Bạn nhìn lên Thánh Giá. Kìa Giêsu trao ánh mắt đáp lời. Một sự cảm thông và một chút ủi an đã đến 

với Bạn. Thật đẹp, phải không Bạn?! 

Nào, giờ đây chúng ta hãy dừng lại trong giây lát! Chúng ta hãy cảm nhận nhịp đập của cảm thông, 

nhịp đập của tình người và tình Chúa đang đưa lại một nhịp điệu của hy vọng, của vẻ đẹp cho mỗi 

người chúng ta. 

 

Vài giây thinh lặng đẹp đẽ trôi qua, tiếng nói của người đối diện vang lên: 

 

„Cám ơn Trời về những vẻ đẹp của hôm nay, nhưng tiếc rằng trong thực tế cuộc đời của tôi lúc này, 

đau khổ thì tràn lan, bất công nhiều vô kể và sự dữ luôn ngấp nghé ngoài cửa nhà tôi, đến nỗi tôi luôn 

phải suy nghĩ coi mình sẽ đối đầu, sẽ trả lời với cuộc đời xấu xa thế nào đây. Anh có biết rằng tôi 

luôn phải canh phòng. Có nhiều đêm mắt không thể nhắm. Lòng tôi nặng trĩu những buồn đau. Trong 

hoàn cảnh đó tôi không thể  tìm thấy vẻ đẹp cho tôi và cho đời.“ 

 

„Đúng là Bạn không thể đi tìm vẻ đẹp trong những khi khổ đau lên cao, sự dữ như con sóng dâng 

tràn đang đe dọa. Nhưng Bạn ơi, nếu Bạn không thể tìm thấy những vẻ đẹp thì Bạn hãy làm ra những 

vẻ đẹp. Mà Bạn cũng đã làm ra nhiều vẻ đẹp lắm đó!“  

 

„Cái gì?“ Người đối diện sửng sỡ hỏi lại 
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Bạn hãy nhìn lại thời gian đau khổ vừa qua. Vẻ đẹp bạn làm ra đó chính là tấm lòng thẳng thắn, rõ 

ràng và luôn can đảm không khuất phục trước sự dữ. Hơn nữa, bạn còn can đảm lên tiếng để bênh 

vực sự thật, tố cáo bất công và kiến tạo hòa bình cùng công chính. Vẻ đẹp bạn làm ra cũng chính là 

khả năng chịu đựng trước sự đè bẹp của bất nhân, nhưng chịu đựng không phải là đường cùng, mà 

bạn đã nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết, để rồi trong nửa đêm ngày hôm đó, bạn đã thẳng thắn nói vào 

mặt cuộc đời xấu xa đã từ lâu dụ dỗ Bạn: „Là người con của Chúa, là người thuộc về Chân-Thiện và 

Mỹ tôi không thể sống như vậy được!“ 

 

„Oh! tuyệt vời!“ 

 

Tôi mến phục bạn về thái độ thật kiên quyết đó. Một thái độ lắc đầu với sự dữ. Nhưng bạn ơi, bạn 

hãy tiếp tục lắc đầu với cuộc đời xấu xa nhé. Lần đầu tiên sự dữ bị bạn chối từ, nó sẽ quay đi, nhưng 

quay đi để rồi lại tìm cách „chơi xấu“ bạn đó. Một điều nguy hiểm là sự dữ có thể sẽ làm cho bạn 

điêu đứng, khi bao nhiêu chuyện không có nó dựng nên cho có, khi nó chẳng xấu hổ kết án bạn thế 

này thế kia. Tất cả nó muốn hại bạn, muốn chọc tức bạn và chờ bạn „sôi máu“ lên, để rồi „chơi“ lại 

nó. Nếu bạn phản ứng lại bằng bạo lực (giận mất khôn ấy mà), thì cuộc đời xấu xa và sự dữ kia sẽ 

đứng đó và cười vào mặt bạn. Có thể nó sẽ nói rằng: „Tưởng là ngon cơm lắm chứ, đâu ngờ cũng xấu 

xa vô vàn.“ Cuối cùng, thì cuộc đời xấu xa đã hả dạ, vì giờ đây bạn cũng xấu xa như nó. Tệ hơn, bạn 

đã khổ đau rồi, giờ bạn còn đau khổ gấp bội, vì mọi người cho bạn là người xấu. Tới đây tôi nhớ lại 

lời của một danh nhân: „Đừng làm điều xấu như kẻ xấu, nếu không bạn sẽ trở thành một kẻ xấu.“ 

 

Vì thế, hãy kiên nhẫn và cầu nguyện luôn, để Chúa luôn ở với bạn, để sức mạnh và sự khôn ngoan 

của Thánh Thần Chúa luôn bao phủ lấy bạn. Nếu bạn thấy mình bị đe dọa đến nỗi sức người không 

chịu được, thì bạn hãy kêu gào lên với Chúa, như xưa kia mấy ông môn đệ sắp bị sóng gió và nước 

nhấn chìm hốt hoảng kêu Chúa. Dù Ngài ngủ, nhưng Ngài sẽ dậy và điều đầu tiên là Ngài sẽ quát 

mắng sóng gió và bắt chúng im lặng. Sau đó, Chúa sẽ „mắng yêu“ các môn đệ: „Sao mà yếu tin vậy?“ 

Vâng, chúng ta yếu tin và yếu sức lắm. Nhưng những kẻ bé nhỏ và yếu đuối vẫn có quyền kêu lên 

Chúa mà.  

 

Kêu lên Chúa còn hơn là chạy theo tiếng kêu của sự dữ. 

Kêu lên Chúa, để niềm tin của mình được củng cố hơn. 
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Kêu lên Chúa, để mình nhìn rõ hơn sự hiện diện của Ngài trên con thuyền của cuộc đời. 

Kêu lên Chúa, để lời của Chúa sẽ vang lại: „Đừng sợ, vì có Ta ở với con!“ 

 

Kêu lên Chúa chính là một hành động bạn làm ra vẻ đẹp. Vẻ đẹp của niềm tin. Vẻ đẹp của con cái Sự 

Sáng. Nhưng tôi còn thấy bạn không chỉ kêu lên Chúa, mà bạn còn kêu Anh Chị Em nữa. Sự đoàn 

kết thương yêu là một điều thật quý báu. Bạn kêu chị, chị sẽ đáp lời. Vì thái độ quá bất nhân của sự 

dữ, bạn giận quá muốn trả đũa, chị mở lời khuyên can và „thắng“ bạn lại, trước khi bạn „vượt rào“ 

rơi bẫy sự dữ. „Một cây đắp chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao“. Lời ông cha mình vẫn 

còn vang vọng đâu đây. Lời này cần được sống động hơn, khi người Nước Nam bị cuộc đời xấu xa 

đe dọa.  

 

Bạn thân mến, đọc tới đây nếu bạn để ý bạn sẽ thấy rằng, khi nhắc đến xấu xa, tôi thường nói là cuộc 

đời xấu xa chứ tôi không nói tới „con người xấu xa“; còn những gì liên quan đến sự dữ thì tôi chỉ 

cũng chỉ sử dụng hai từ „sự dữ“, chứ tôi không nói là „con người dữ“. Bạn biết sao không? Vì một 

người bạn thân của tôi đã dạy tôi biết phân biệt giữa thần dữ và con người, giữa thần xấu và mỗi tâm 

hồn. Lòng người luôn hướng thiện, đời người luôn khát khao sự thật. Nhưng tiếc thay nhiều khi thần 

dữ đã mê hoặc lòng người và đã gieo mầm mống ác độc trong đời người từ khi nào rồi đó. Mầm mống 

đó là ghen tị, là chiếm đoạt, là kiêu ngạo, là ích kỷ và chỉ biết có mình thôi: „Tất cả đều phải qui về 

tôi. Ai cũng phải lệ thuộc vào tôi. Vâng, tôi là „cái rốn“ của vũ trụ mà lại.“ 

 

Dù có ai nói ngả nói ngiêng như vậy, nhưng lòng tôi vẫn không bị lay động, vì tôi biết rằng, „Cái rốn 

thực“ của Vũ Trụ, của mỗi tâm hồn là chính Thiên Chúa chứ chẳng là ai cả. Vì vậy, tôi vẫn tin tưởng 

và hy vọng vào Đấng là Chủ của Chân-Thiện-Mỹ, là Chúa của mỗi tâm hồn. Với niềm tin này, tôi 

mời bạn thay vì ghét cay, ghét đắng và hận người hại bạn, thì bạn hãy cầu nguyện cho họ. Hãy thương 

yêu họ! Người bạn thân của tôi đã nói thêm rằng: „Hãy tập để làm điều gì tốt cho họ!“ Tuyệt! Chỉ có 

Thiên Chúa mới thay đổi được con người, chỉ có tình yêu mới hoán cải sự dữ và thứ tha sẽ làm cho 

lòng người ấm lại.  

 

Đi tìm vẻ đẹp cho đời và chính bản thân vừa dễ và vừa khó bạn nhỉ! 

 

Khó khi đôi mắt mình bị bao „ghèn“ của khổ đau, „ghèn“ của hận thù, „ghèn“ của sợ sệt và „ghèn“ 

của sự dữ và của cuộc đời xấu xa che đậy. 
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Dễ khi cuộc đời mình hạnh phúc và bình an. Và dễ khi mà đôi mắt mình được „rửa sạch“ thường 

xuyên bằng nguồn nước Tình Yêu, nguồn suối Tin Tưởng và nguồn Hy Vọng tràn đầy nơi Thiên 

Chúa.  

 

Vì thế, hãy bám vào Chúa mà sống bạn nhé!  

Với Chúa bạn sẽ dễ dàng tìm được vẻ đẹp cho Đời. 

Với Chúa khuôn mặt, tâm hồn và đời sống bạn đã đẹp thì mỗi ngày sẽ đẹp hơn. 

Cuối cùng với Chúa, Bạn sẽ nhận ra rằng:  

 

„Cuộc đời thật là đáng sống, vì cuộc đời thật đẹp - Life ist beautiful“. 

	


