Laù Thö Muïc Vuï
Ngöôøi ñaâu gaëp gôõ laøm chi
Traêm naêm bieát coù duyeân gì hay khoâng?
Hai caâu thô treân ñaây, chôït naûy ra trong ñaàu khi toâi tìm yù töôûng ñeå vieát, maø toâi khoâng roõ xuaát xöù töø ñaâu, hình nhö
trong truyeän Kieàu thì phaûi, nhöng toâi muoán duøng chuùng ñeå môû ñaàu baøi vieát naøy, vì chuùng nhaéc ñeán moät trong
nhöõng chuyeän nhaân sinh: gaëp gôõ, tieáp xuùc, trao ñoåi. Thaät vaäy trong cuoäc soáng haèng ngaøy chuùng ta coù raát nhieàu
nhöõng cuoäc gaëp gôõ, tieáp xuùc. Coù nhöõng gaëp gôõ ñeå laïi trong loøng chuùng ta nhöõng kyû nieäm ñeïp laøm loøng chuùng ta
xao xuyeán töï hoûi: ‘Traêm naêm bieát coù duyeân gì hay khoâng?’. Nhöng cuõng coù nhöõng gaëp gôõ laøm loøng ta khoâng vui,
laøm moät ngaøy trôû neân naëng neà. Coù nhöõng gaëp gôõ chæ thoaùng qua, khoâng ñeå laïi tô vöông gì trong loøng. Nhöng cuõng
coù nhöõng gaëp gôõ laø ñònh meänh laøm ñôøi chuùng ta thay ñoåi hoaøn toaøn.
Cuoäc gaëp gôõ giöõa söù thaàn Gabriel vaø Ñöùc Maria laø cuoäc gaëp gôõ ñònh meänh aáy, vì chaúng nhöõng cuoäc gaëp gôõ naøy
laøm bieán ñoåi cuoäc ñôøi Meï hoaøn toaøn, maø coøn laøm lòch söû nhaân loaïi sang trang. Neáu khoâng coù cuoäc gaëp gôõ naøy giôø
ñaây coù leõ chuùng ta vaãn coøn nhö ngöôøi Do Thaùi, troâng chôø Ñaáng Cöùu theá moûi moøn. Vaø lòch söû nhaân loaïi cuõng khoâng
nhö noù laø.
Roài sau cuoäc gaëp gôõ ñònh meänh aáy, trong Phuùc AÂm Chuùa Nhaät tuaàn naøy, thay vì chæ chuù taâm vaøo chính mình vôùi tin
vui ñöôïc laøm Meï Ñaáng Cöùu Theá, Ñöùc Maria voäi vaøng ñi thaêm baø chò hoï Isave, ngöôøi ñang chuaån bò sinh con. Cuoäc
gaëp gôõ naøy tuy khoâng laø cuoäc gaëp gôõ ñònh meänh nhöng noù cuõng thaät quan troïng ñoái vôùi baø Isave. Vì khoâng nhöõng
cuoäc gaëp gôõ naøy ñaõ mang laïi nieàm vui vaø söï bình an cho cho baø maø coøn laøm cho thai nhi trong buïng baø nhaûy möøng
vì vui söôùng, bôûi thai nhi ñöôïc gaëp gôõ Chuùa Gieâsu Ñaáng vöøa ñang ngöï vaøo trong loøng Ñöùc Maria.
Trong coäng ñoaøn chuùng ta, coù nhieàu nhoùm vaø nhieàu ngöôøi laøm coâng vieäc ñi thaêm vieáng, gaëp gôõ nhöõng ngöôøi ñau
yeáu, neo ñôn, gioáng nhö Ñöùc Maria thaêm vieáng baø Isave. Hoï laø nhöõng hoäi vieân cuûa Legio Mariae vaø caùc Acolyte.
Vaø hoï cuõng ñaõ mang laïi nieàm vui vaø söï bình an ñeán cho nhöõng ngöôøi hoï thaêm vieáng, gaëp gôõ vì khoâng chæ laø hoï maø
coøn laø chính Chuùa cuøng hieän dieän vôùi hoï trong nhöõng cuoäc thaêm vieáng, gaëp gôõ naøy nöõa.
Nhöng vieäc mang Chuùa ñeán cho ngöôøi khaùc khoâng chæ giôùi haïn vaøo nhöõng cuoäc thaêm vieáng cuûa caùc linh muïc, caùc
thöøa taùc vieân, caùc hoäi vieân Legio…, maø coøn laø boån phaän cuûa taát caû chuùng ta: nhöõng Kitoâ Höõu. Vì Kitoâ Höõu laø
ngöôøi coù Chuùa Kitoâ. Hay trong tieáng Anh chöõ Christian coù nghiaõ laø ngöôøi-mang-Ñöùc Kitoâ trong mình.
Laø ngöôøi Kitoâ Höõu, nghiaõ laø ngöôøi-thuoäc-veà vaø mang-Chuùa-Kitoâ trong mình, nhöng chuùng ta coù bao giôø yù thöùc
ñöôïc ñieàu naøy khoâng trong nhöõng gaëp gôõ vaø tieáp xuùc moãi ngaøy? Hay chuùng ta laøm cho nhieàu ngöôøi thaát voïng vaø
ñau khoå vì phaûi gaëp gôõ vaø tieáp xuùc vôùi chuùng ta?
Có một người giáo dân vẫn thường đi tham dự thánh lễ hằng tuần, bỗng dưng ông ngưng. Sau vài tuần, cha xứ quyết
định đến thăm ông. Vào một chiều mùa Đông giá lạnh. Cha xứ gặp ông ở nhà cô đơn một mình đang ngồi trước lò
sưởi. Đoán được lý do cha xứ tới thăm, ông đón chào cha và mời cha ngồi xuống ghế cạnh lò sưởi và chờ đợi.
Cha xứ ngồi thoải mái nhưng không nói chi cả. Sự im lặng sâu lắng, cha ngồi ngắm nhìn ngọn lửa bập bùng nơi các
cục than cháy đỏ. Sau vài phút, cha lấy đồ gắp than và cẩn thận gắp một cục than đỏ hồng trong lò và đặt nó trơ trọi
bên cạnh lò rồi ngài ngồi ngả lưng vào thành ghế, tiếp tục im lặng. Chủ nhà ngồi suy nghĩ nhìn ngắm ngạc nhiên. Cục
than trơ trọi đã lịm tắt và tan biến thành bụi tro.
Ngay sau đó, chủ nhà nói với cha xứ rằng:Thưa cha, con hiểu rồi. Con sẽ trở lại đi tham dự thánh lễ hằng tuần.

Cuoäc gaëp gôõ giöõa cha sôû toát laønh vaø giaùo daân nguoäi laïnh trong caâu chuyeän treân seõ khoâng mang laïi moät caùi keát coù
haäu neáu cuoäc gaëp gôõ ñoù khoâng phaûi laø cuoäc gaëp gôõ vaø tieáp ñoùn chính Chuùa Gieâsu.
Öôùc gì moãi cuoäc gaëp gôõ cuûa chuùng ta trong töøng ngaøy soáng cuõng laø nhöõng cuoäc gaëp gôõ thaùnh thieän nhö cuoäc gaëp gôõ
giöõa Ñöùc Maria vaø baø Isave. Vaø öôùc gì sau moãi thaùnh leã khi ñaõ ñöôïc röôùc Chuùa ngöï vaøo trong loøng, chuùng ta cuõng
ñem Ngaøi ñi vôùi chuùng ta ra choán chôï ñôøi, ñeå moãi cuoäc gaëp gôõ tha nhaân cuûa chuùng ta cuõng gioáng nhö Ñöùc Maria vì
chuùng ta mang Chuùa Gieâsu trong cung loøng nhö Meï khi ñeán vôùi tha nhaân.
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