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 Đức Giêsu hỏi: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” 

Bà Maria tưởng người làm vườn, liền nói: 

“Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi,  thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, 

tôi sẽ đem Người về,” (Gn 20, 15) 

 

Mẩu đối thoại này diễn ra trong thời điểm Chúa Giêsu mới qua đời được ba ngày. Người ta đã táng 

xác Chúa Giêsu trong mộ. Môn đệ và người thân của Giêsu thường lui tới để thương nhớ và viếng 

Thầy của mình. Trong đó có Maria Mác-đa-lê-na, một phụ nữ với một quá khứ tội lỗi giờ đây đã xa 

lánh con đường “ rộng thênh thang “ với hưởng thụ và thỏa mãn, để theo bước Giêsu, để đi tìm Ngài 

và ở lại trong tinh thần của Ngài. Và hôm nay đây, khi Giêsu qua đời bà không trở lại con đường của 

quá khứ, mà bà trung thành tiếp tục đi tìm Thầy, dù Thầy đã chết. Ít nhất trong cuộc tìm kiếm này, 

bà xin được xác thân của Thầy: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi,  thì xin nói cho tôi biết ông để 

Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về”. Cuối cùng bà đã tìm thấy gì? Khi đọc tiếp đoạn phúc âm này, thì 

bà đã tìm thấy không phải là xác chết của Giêsu, mà ngược lại chính Giêsu thân thương và sống động 

của bà: “Maria! “ Giêsu đã chết cách đây ba ngày, giờ đây lại kêu tên bà. Như vậy, cuộc tìm kiếm và 

sự trung thành của bà đã nối kết bà với Giêsu, đã giúp bà luôn ở lại trong tương quan với Giêsu. Ở 

lại trong Giêsu có nghĩa là bà tìm thấy được hạnh phúc và viên ngọc quý của cuộc đời. 

Nhìn Maria để gẫm lại cuộc đời của mình. Quá khứ tội lỗi của Maria cũng nhắc nhớ tôi nhìn lại quá 

khứ và hiện tại của tôi, xem tôi đi tìm ai và tôi đi tìm gì trong cuộc đời. 

  

Trong nhiều dịp tiếp xúc với các bạn trẻ, một trằn trọc luôn đến với tôi, là các bạn trẻ đi tìm ai và tìm 

gì? Đứng trước cánh cửa của cuộc đời có biết bao điều để tìm kiếm, vậy điều gì cần nên tìm, để khi 

có điều đó là tôi đạt được hạnh phúc và nhận ra được ý nghĩa của cuộc đời. Ngoài ra, cũng nhiều anh 

chị em trưởng thành đã chia sẻ về những cuộc tìm kiếm của mình, người thì may mắn tìm được ngay 

niềm hạnh phúc bên Chúa và của tình yêu, người thì vất vả mày mò với khó nhọc nhưng mãi vẫn 

chưa tìm thấy điều mà mình cần tìm. Trong những cuộc tìm kiếm đều có vất vả và không thiếu đau 

thương. Đó là chuyện thường tình của cuộc đời. Nhưng có lẽ cái đau đớn là tôi chẳng biết tìm gì, đau 

đớn hơn là người đi tìm lại tìm thấy những gì mình không muốn, những điều dẫn đưa mình đến một 

hố sâu thăm thẳm, nơi đó chỉ có bóng đêm và buồn chán, và cái khổ đau lớn nhất và mệt mỏi nhất là 



tôi chẳng còn thiết lên đường đi tìm, tôi buông xuôi tất cả, vì cuộc đời này có gì để mà tìm, vì mùi vị 

cuộc đời này thật nhạt nhòa và vô vị, hơn nữa nếu tìm thì chỉ toàn thấy bóng ma. Vì vậy, tôi thất vọng 

hoàn toàn về cuộc sống. 

 

•  “Tôi đi tìm ai và tìm gì trong cuộc đời?” 

 

“Tôi đi tìm một chỗ làm tốt với lương cao.” 

“Tôi đi tìm tiền bạc là chìa khóa của hạnh phúc.” 

“Tôi đi tìm một sự thỏa mãn của thân xác, đi tìm những bộ quần áo có “mạc“đàng hoàng và rất model, 

để thân xác và con người tôi có giá cao như chính bộ quần áo đắt đỏ kia và qua đó tôi luôn là con 

người hợp thời.” 

“Tôi đi tìm nơi có vui thú để lấp đi sự trống rỗng cô đơn.” 

“Tôi đi tìm những người nào mà qua họ tôi có thể vươn lên trong đời. Họ chính là nền để tôi xây ngôi 

nhà danh vọng.” 

“Tôi đi tìm những mánh khóe ranh ma, để luôn có vũ khí tối tân trong tay và sử dụng chúng, qua đó 

tôi đạt được những gì tôi muốn.” 

“Tôi đi tìm những kiến thức cao để tôi có thể sống là một trí thức gia, để tôi hiểu rộng và uyên bác 

về mọi chuyện, nhờ đó tôi có giá hơn, đầu tôi ngẩng cao hơn.” 

“Tôi đi tìm một chỗ đứng vững vàng trong cuộc sống, hay hơn nữa một cái ghế đưa tôi lên đài danh 

vọng, nơi đó người ta công nhận tôi, kính nể tôi.” 

“Tôi đi tìm một vỏ sò để rúc vào, để cuộc đời này không quấy rầy tôi nữa. Hay mạnh hơn tôi đi tìm 

cái chết, để không đối diện và gặp gỡ những gì bất công và ngang trái của cuộc đời này nữa.” 

 

•  “Tôi đi tìm ai và tìm gì trong cuộc đời?” 

 

“Tôi tìm ngôi thánh đường nhỏ bé, tìm Chúa trong nơi thanh tịnh để ở với Ngài. Tay trong tay, Chúa 

với con, con với Chúa. 

“Tôi đi tìm chân lý sự thật, để tôi soi mình vào trong tấm gương sự thật và chỉnh lý mình, trang điểm 

mình với nét son sự thật đó.” 

“Tôi đi tìm “la-bàn” tình yêu đích thực, để tôi luôn đi đúng con đường mà trên đó tôi nhận được niềm 

vui và hạnh phúc. ” 



“Tôi đi tìm niềm tin vào Chúa, để tôi vững vàng hơn trên đường, và vượt qua mọi chông gai trong 

cuộc sống. ” 

“Tôi đi tìm sự khiêm nhường, nơi đó tôi có thể nhận ra mình mỏng dòn và cậy trông vào Chúa từ 

nhân.” 

“Tôi đi tìm sự công chính, để nhờ đó tôi được giữ lại trong chính lộ và góp phần xây dựng cuộc đời 

này được công bằng hơn.” 

“Tôi đi tìm những mẫu gương, những nhóm bạn thân quen tốt lành, để qua đó tôi là người yếu đuối 

sẽ nên mạnh sức và tốt hơn.” 

“Tôi đi tìm hòa bình và giao hòa, để những tranh chấp, những căng thẳng lớn nhỏ xảy ra thường ngày 

được thánh hóa, được giải quyết và góp phần xây dựng nước Chúa.” 

“Tôi đi tìm chính Phúc Âm làm sách gối đầu giường, để tâm hồn và cuộc sống tôi được biến đổi mỗi 

ngày giống Chúa hơn.” 

Ở trên là những điều và còn nhiều điều khác nữa mà có thể tôi và bạn đã tìm, đang tìm và sẽ tìm trong 

cuộc đời này. 

  

•  Vậy câu hỏi kế tiếp đặt ra là: 

 

Tôi đi tìm gì và tìm ai, để cuộc đời tôi hạnh phúc, để tôi luôn bình an với điều và với người tôi tìm 

được, để điều tôi tìm và người tôi có, giúp tôi thăng tiến và phát triển hơn? Hay nói khác đi đâu là 

tiêu chuẩn của mỗi cuộc tìm kiếm trong cuộc đời? 

 Làm sao có thể đưa ra một tiêu chuẩn đúng đắn cho những cuộc tìm kiếm trong đời. Tuy vậy, trong 

niềm tin vào Thiên Chúa và trong tinh thần của Thánh I-Nhã, xin chia sẻ một vài tinh thần nòng cốt, 

tạm gọi là những tiêu chuẩn của mỗi cuộc lên đường, của mỗi lần tìm kiếm. 

§ Điều đầu tiên tôi nên tự hỏi mình xem, khi tôi tìm điều tôi muốn và khi đạt được điều đó, tôi 

có cảm thấy tâm hồn bình an không? Một sự bình an nảy sinh từ bước đầu và ở lại cho đến 

chặng cuối cùng của cuộc tìm kiếm. Hơn nữa hậu quả của điều tôi tìm là hoan lạc, vui tươi và 

an ủi, nhờ đó tôi thấy mình thăng tiến hơn, thấy đời đáng sống hơn. Tôi thấy mình chú tâm 

hơn trong công việc. Sự bình an và niềm vui kia không mang dáng dấp giả tạo, chỉ nhất thời 

và kết cục là buồn chán và thất vọng, mà ngược lại niềm vui kia phải đẩy tôi vào trong thực 

tế cuộc đời, trong bổn phận với một nghị lực mới, với tinh thần mới của Chúa.  Tôi sung sức 

và sung sướng theo hướng của Chúa. 



§ Điều tôi tìm và tôi tìm được có làm cho tôi sốt mến hơn không? Có làm cho “mối tình“ của 

Chúa với tôi đậm đà hơn chăng? Và cùng với mối tình của Chúa, tình thân của tôi dành cho 

Anh Chị Em có được gần gũi hơn, gắn bó hơn hay không? 

§ Điều tôi tìm có giúp tôi biết tin tưởng hơn và cậy trông vào Chúa nhiều hơn? Hay ngược lại 

điều tôi tìm và tôi có lại “củng cố“ sức mạnh cá nhân, để qua đó tôi tự nhủ với mình rằng, bây 

giờ mình lớn rồi, mình đủ lông đủ cánh rồi, mình làm được mọi chuyện rồi, vì thế cần gì phải 

cầu nguyện và tin tưởng vào  Chúa nữa. 

Với những tiêu chuẩn nền tảng đó, tôi có thể đi tìm điều tôi muốn. Vì thế, nếu chiếc xe hơi kia là một 

phương tiện tốt lành giúp tôi gần Chúa, gần anh chị em và gần tôi hơn thì tuyệt vời. Còn ngược lại 

hãy hỏi lại xem, khi tìm xe hơi đó thì tôi đang đi tìm gì trong cuộc đời? Nếu bộ quần áo có hiệu đắt 

tiền kia giúp tôi gần đến với anh chị em, chứ không tạo khoảng cách, giúp đến gần Chúa nhiều hơn, 

chứ không thấy mình sang trọng đến nỗi sợ dơ chân và không muốn bước vào chiếc lều thô sơ ở 

Nazareth của Maria, Giuse và Giêsu. Còn không, hãy hỏi xem giá của bộ quần áo kia có “mắc” bằng 

sự bình an nội tâm,  niềm hạnh phúc chân thực và tình yêu chân chính không? 

Cùng với tinh thần nền tảng đó, tôi cũng nên hỏi xem, khi tôi tìm nơi thanh tịnh và gặp Chúa, sau đó 

tôi thấy lòng mến chúa tăng lên, tình thân ái với anh chị em gần gũi hơn, tôi có thể cảm thông và chia 

sẻ dễ hơn, thì tôi hãy chú ý về điều đó, vì đó chính là viên ngọc quý mà tôi cần phải bán tất cả, để 

mua cho bằng được viên ngọc đó. Viên ngọc đó giá trị, vì chúng chất chứa hạnh phúc, vì hai chữ 

“tình yêu” được gói gọn trong viên ngọc đó, vì bình an, niềm tin, lòng trông cậy và sự thật sẽ là “bạn 

chí thân” của tôi, khi tôi có viên ngọc đó trên tay. 

Cuối cùng, nhìn Maria, tôi thấy bà tìm thấy viên ngọc đó, viên ngọc của tình yêu giữa bà với Chúa. 

Khi bà tìm Chúa, bà không bao giờ thất vọng, vì Chúa là bảo đảm tốt nhất, trọn hảo nhất của bà. 

Nhưng kìa Chúa chết rồi ! Đúng vậy, nhưng hôm nay ngày thứ ba đã qua đi rồi. Giêsu đã sống lại, 

viên ngọc kia được “đánh bóng” hơn, Giêsu lên tiếng đáp lời với bà: “Maria“. 

Vậy, bạn và tôi, chị và em, cùng cô và chú hãy cùng lên đường tìm kiếm. Chúng ta hãy cố gắng đứng 

trên những nền tảng vừa rồi hay với những tiêu chuẩn trên để tìm kiếm. Nói khác đi, như Maria với 

nền tảng cao quý nhất của mỗi cuộc tìm kiếm là chính Chúa, và với Chúa tôi đi tìm những gì Chúa 

muốn và tôi cũng hài lòng, để rồi ở điểm cuối của chặng tìm kiếm, mỗi người chúng ta được nghe 

Chúa gọi mình bằng chính tên mình.  

  

Tìm kiếm, lạy Chúa đó là điều con làm thường ngày. Hôm nay con tìm viên ngọc quý của cuộc đời 

lẫn trong đống đồ tạp nhạp kia. Chúa chỉ cho con nghe Chúa ! 



Được Ta sẽ chỉ cho con. 

…Nhưng Chúa ơi, tại sao con lục lọi và tìm mãi trong đống đồ kia mà vẫn chưa tìm thấy viên ngọc 

vậy Chúa? 

Làm sao con tìm được viên ngọc, khi con cứ bận bịu, lúng túng chúi đầu vào cái bao bì lung tung kia 

để tìm. Tại sao ánh mắt con cứ để vào đó mà không nhìn đến Cha?               

	


