
* CHẾT *

*Phần I : Trình thuật theo Phúc Âm.

“Ta là sự Sống Lại và là Sự Sống”
  ( Ga 11, 1-45 )
Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha.
(Maria này chính là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em
trai bà là Ladarô lâm bệnh). Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy
Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không
đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được
vinh hiển".

Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt,
Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ
Giuđêa". Môn đệ thưa: "Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm ném đá Thầy, mà
Thầy lại trở về đó ư?" Chúa Giêsu đáp: "Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? Nếu
ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt trời; nhưng kẻ đi
ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng". Người nói thế, rồi lại bảo họ: "Ladarô
bạn chúng ta đang ngủ, dầu vậy Ta đi đánh thức ông". Môn đệ thưa: "Thưa Thầy,
nếu ông ta ngủ, ông sẽ khoẻ lại". Chúa Giêsu có ý nói về cái chết của Ladarô, nhưng
môn đệ lại nghĩ Người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói rõ: "Ladarô đã
chết. Nhưng Ta mừng cho các con, vì Ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy
chúng ta hãy đi đến nhà ông". Lúc đó Tôma, cũng có tên là Điđimô, nói với đồng bạn:
"Chúng ta cũng đi để cùng chết với Người".



Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. (Bêtania chỉ cách
Giêrusalem chừng mười lăm dặm). Nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để
an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người,
còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở
đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng
Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống
lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống
lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ
được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ
không chết bao giờ. Con có tin điều đó
không?" Bà thưa: "Thưa Thầy, vâng, con
đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa
hằng sống đã đến trong thế gian".

Nói xong bà về gọi Maria em gái bà và nói
thầm với em rằng: "Thầy ở ngoài kia, Thầy
gọi em". Nghe vậy, Maria vội vàng đứng
dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa
Giêsu chưa vào trong làng, Người còn đang
đứng ở nơi Martha đã gặp Người. Những
người Do-thái cùng ở trong nhà với Maria
và an ủi bà, khi thấy bà vội vã đứng dậy ra
đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra
khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy Người, bà liền sấp
mình xuống dưới chân Người và nói: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, thì em con
không chết". Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do-thái theo bà cũng khóc,
Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: "Đã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa:
"Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem
Ngài thương ông ấy biết bao!"

Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà
không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến
mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá
ra". Martha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày".
Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh
quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn
lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời
Con, nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã
sai Con".  Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra,
chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy
cởi ra cho anh ấy đi".
Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu
làm, thì đã tin vào Người.
+Ngoài Lazarô,đây là những người Chúa cho sống lại.
- CON TRAI CỦA BÀ GÓA Ở XA-RÉP-TA.

Ba lần ông Êlianằm lên trên đứa trẻ và kêu cầu: “Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của

con, xin cho hồn vía đứa trẻ này lại trở về với nó!”. Đức Chúa nghe tiếng ông

Êlia kêu cầu, hồn vía đứa trẻ trở về với nó, và nó sống (1 V 17:21-22).



- CON TRAI CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ SU-NÊM

Khi ông Êlisa tới nhà thì cậu bé đã chết, nằm trên giường của ông. Ông đi vào

chỗ cậu bé, đóng cửa lại, chỉ có hai người ở bên trong, rồi cầu nguyện với Đức

Chúa.Ông lên giường nằm lên trên đứa trẻ, kề miệng ông trên miệng nó, kề
mắt ông trên mắt nó, đặt bàn tay ông trên bàn tay nó. Ông cứ nằm trên đứa trẻ,

da thịt nó nóng lên.35 Ông đi đi lại lại trong nhà, rồi lại lên nằm trên nó; cậu bé

hắt hơi đến bảy lần, và mở mắt ra (2 V 4:32-35).

- NGƯỜI ĐÀN ÔNG TẠI  MỘ ÔNG ÊLISA

Ông Êlisa qua đời và người ta đã chôn cất ông. Hàng năm, các toán quân Mô-áp

xâm nhập xứ sở. Vậy, có lần người ta đang đem một người chết đi chôn, thì

thấy một toán quân của bọn đó, họ liền vất người chết vào mộ ông Êlisa, rồi bỏ
đi. Người chết vừa đụng phải hài cốt của ông Êlisa thì sống lại và đứng thẳng

dậy (2 V 13:20–21).

- CON TRAI CỦA BÀ GÓA Ở NA-IN

Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!”. Rồi Người

lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người

thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói.

Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ (Lc 7:13-15).

- CON GÁI CỦA ÔNG GIAI-RÔ

Mọi người đều đấm ngực khóc thương nó. Đức Giêsu nói: “Đừng khóc! Con bé

có chết đâu, nó ngủ đấy!”. Họ chế nhạo Người, vì biết nó đã chết. Nhưng Người

cầm lấy tay nó, lên tiếng gọi: “Này bé, trỗi dậy đi!”. Hồn đứa bé trở lại, và nó

đứng dậy ngay. Đức Giêsu bảo người ta cho nó ăn (Lc 8:52-55

*Phần II : Ý nghĩa về Sự Chết

+ Sự Chết theo Kitô Giáo.

-Có 1 thời để chào đời, có một thời để lìa đời. ( Gv.3 : 2 )

-Là Kitô hữu chúng ta Chết cho Chúa, cũng như đã sống cho Ngài.

( Kn.14: 7 )



-Nhờ sự Chết chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. ( Ga.21 : 19 )

-Phúc thay những kẻ Chết trong Chúa. ( Kn.14 : 13 )

-Khi chấm dứt cuộc đời ở trần thế này, chúng ta không trở lại với thế trần ở
nơi  nào khác. Con người chỉ Chết một lần. ( Dt.9 : 23 )

-Người đức nghĩa dù chết sớm cũng được nghỉ yên. ( Kn.4 : 7 )

-Khi sắp Chết con người hết lòng kêu cầu lên Chúa với hy vọng Ngài sẽ không

bỏ  rơi họ. ( Tv.16 : 10 )

-Chính Thiên Chúa đã nuôi dưỡng niềm hy vọng và đã để cho niềm hy vọng nối

dài, vì Ngài đã không giao tôi cho Thần Chết. ( Tv.118 : 18 )

-Xin Thiên Chúa kéo con lên khỏi ngục Tử Thần, để ca tụng Chúa tại cửa thành

Sion. ( Tv.9 : 14 )

-Tôi không Chết, nhưng bước vào cõi Sống. ( Têrêsa Hài Đồng Giêsu )

-Sự Chết cao quí vì  nó chấm dứt những lao công vất vả, nó là chìa khóa mở
dẫn đến cuộc sống khải hoàn. ( Thánh Bênađô )

-Mọi người hãy vui mừng với tôi, vì tôi sắp lìa bỏ chốn sầu khổ để đến nơi an

nghỉ. ( Thánh Nữ Catarina )

-Đời sống với tôi là Đức Kitô và sự Chết đối với tôi là ngày lãnh công.

( Thánh Philiphê )

-Lạy Chúa, bây giờ cho tôi tớ Chúa chết bình an !

( Lời Ông Simêon khi ẵm Chúa Hài Nhi )

-Tôi ao ước Chết để được ở với Chúa Kitô. ( Thánh Phao-lô )

-Chính lúc Chết đi là khi vui sống muôn đời.

( Kinh Hòa bình- Thánh Phanxicô Assisi )

-Lạy Chúa nhân từ ! Xin thương đoàn tụ con cái Cha đang tản mạn khắp nơi.

Xin thương cho ông bà, cha me, anh chị em chúng con đã qua đời và tất cả



những ai đã ly trần trong ơn nghĩa Chúa, nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để
cùng  nhau hưởng vinh quang Chúa muôn đời.

( Lời Vị Chủ Tế đọc trong Thánh Lễ )

+Ba giai đoạn của Sự Chết.

1-Chết Tâm Linh là sự ngăn cách giữa ta với Thiên Chúa. Khi nguyên tổ loài người
là A-dong- E-và phạm tội không tuân lệnh Chúa trong vườn E-đen bị Ngài đuổi ra
khỏi vườn. Từ đó loài người không còn nhìn thấy Ngài nữa.
“Đó là tội lỗi các ngươi làm mình xa cách với Thiên Chúa, và tội các ngươi
đã che khuất mặt Ngài với các ngươi.”
( E-sai.59 : 2 )

2-Chết Thể xác là sự ngừng thở- Bởi tội lỗi thể xác chúng ta cũng sẽ chết.
Khi đuổi Adong- Evà ra vườn E-đen Chúa phán bảo :
“Ngươi sẽ phải làm đổ mồ hôi mới có miếng ăn, cho đến ngày ngươi trở về đất
là nơi ngươi đã sinh ra, vì ngươi là bụi tro sẽ trở về cùng tro bụi. “
( St.3 : 19 )

3-Chết Đời Đời là sự ngăn cách vĩnh viễn ta với Thiên Chúa. Đây là sự chết kinh
khủng nhất. Dù thân xác ta đã chết đến ngày phán xét chung, Chúa cho sống lại
để bị xét xử. Ai đã từ chối ơn cứu chuộc của Thiên Chúa sẽ bị ngăn cách vơí  Ngài
đời
đời- Trong ngày phán xét Chúa phán rằng :
“Hỡi kẻ bị nguyền rủa,hãy lui ra khỏi ta đi vào lửa đời đời sắm sẵn cho ma quỉ
cùng các ngươi. Rồi những kẻ này sẽ chịu hình phạt đời đời.”
( Mt.25 : 41-46 )

+ Danh ngôn về Sự Chết.

-Tôi cám ơn Chúa đã ban cho mình có cơ hội để hiểu rằng Cái chết là chìa
khóa mở cửa dẫn đến chân hạnh phúc.  ( Wolf Mozart )
-Kẻ hèn nhát Chết nhiều lần trước khi Chết.  ( William Shakespeare  )

-Một cuộc đời vô dụng là một cuộc đời cái Chết đến sớm.  ( Johann Goethe )

-Chỉ những người không sợ Chết là đáng sống.   ( Douglas MacArthur )



-Người Chết để lưu danh muôn thuở sẽ sống mãi  ( Henry Drummond )

-Sự im lặng tột cùng dẫn đến nỗi buồn. Đây là hình ảnh của cái Chết.

( Jean Rousseau )

-Chết chẳng là gì.Không sống mới đáng sợ.  ( Victor Hugo )

-Nỗi sợ cái Chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống hết mình luôn sẵn sàng

Chết bất cứ lúc nào.   ( Mark Twain )

*Phần III :  Sống Gửi Thác Về.

* Tiền công của tội lỗi là Sự Chết  (Roma.6: 23)
 

Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe,
Trần có vui sao chẳng cười khì? (*)

Đời người sinh ký tử qui,
Sống là chuẩn bị để ly biệt trần.

 
Bé thơ ngày hoa đời mới nở,
Chẳng có gì lo sợ vấn vương,

Bao quanh tràn ngập yêu thương,
Như hoa vừa nở dâng hương ngọt ngào.

 
Trai trưởng thành nuôi bao mộng đẹp,

Chung quanh mình chật hẹp không gian,
Sự nghiệp, danh vọng, giàu sang,

Đuôi theo đạt được lại càng hăng say.
 

Gái tự hào soi gương tô điểm,
Vẻ diễm kiều sai khiến lòng người,

Tâm hồn rộng mở yêu đời,
Tương lai bừng sáng đón mời vào xuân.

 
Nhưng đời người có đâu đẹp mãi,

Có vui nay, mai lại có sầu,



Hoa kia tươi mãi được đâu,
Con người không thể sống lâu ngàn đời.

Mới ngày nào tuổi thơ tươi thắm,
Mới ngày nào phấn khởi hiên ngang,

Chàng thì sự nghiệp vẻ vang,
Nàng thì rực rỡ cao sang hơn người.

 
Nhìn trước sau tháng ngày thấm thoát,

Giờ lúc này sao khác hơn xưa,
Hàm răng đã thấy lưa thưa,

Tóc mây bỗng chốc lại vừa điểm sương.
 

Xưa nay nhân thế nuôi hy vọng,
Tìm mọi cách xây mộng trường sinh,

Thật không biết lựa sức mình,
Luật trời sinh tử chứng minh tỏ tường.

 
Suốt đời dù mải mê tích lũy,

Xuôi hai tay nắm giữ được gì,
Đời người sinh ký tử qui,

Sống là cõi tạm, thác là trường sinh.
 

Đã biết trần gian là quán trọ,
Hơn thua hờn oán để mà chi,

Thử xem ngồi xuống bên phần mộ,
Hỏi họ mang theo được những gì?

 
Sống chết chính là quyền Thượng Đế,

Phúc của mình tích lũy để sau này,
Nếu sống tốt đẹp ngày nay,

Mai sau vĩnh cửu tràn đầy hân hoan.
 

Hoàng hôn xuống chậm nghiêng soi bóng,
Cô khách âu sầu đứng ngẩn ngơ,

Màn đêm buông phủ lờ mờ,
Bóng người chìm lắng ơ hờ trong đêm.



 
Lạy Chúa! Là Đường! Là Sự Thật

Lạy Chúa chính là Đấng Tình Thương!
Đại dịch tràn ngập bốn phương,

Xin Ngài hoán cải con đường thế nhân.

*Phần IV : Suy niệm về Sự Chết

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi muôn đời

Nếu chết là một chấm hết, thì cái chấm hết ấy có lẽ chỉ có giá trị đối với sự thù
hận. Người chết không còn hận thù nhau nữạ Dù có căm thù sâu sắc đến đâu, nằm
kề bên nhau trong một nghĩa địa, những người chết sẽ không bao giờ thấy một
cuộc chiến giữa những người chết. Nếu có một thế giới không còn chiến tranh,
không còn vũ khí, không còn hận thù nhau nữẫ. có lẽ đó là thế giới của nghĩa trang.
Nơi đó chính là nơi an nghỉ khỏi mọi thù hận.

Cái chết, dù độc ác đến đâu, cũng trở thành đấu chỉ của hòa bình... Ðó là điều mà
chúng ta có thể xác quyết khi nhìn ngắm cái chết của Ðức Kitô trên thập giá. Ngài
chết để lôi kéo mọi người đến với Ngàị Và để thực hiện điều đó, trong những giây
phút cuối cùng của cuộc sống trần gian, Ngài đã tha thứ ngay cho những kẻ đang
hành hạ Ngài.

Trong cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta hãy tưởng nhớ đến những người quá cố.
Những người quá cố đó có thể là những người thân của chúng ta, họ cũng có thể là
những người chúng ta chưa hề quen biết, nhưng nhất là những người đã từng là kẻ
thù của chúng ta. Tâm tình của người Kitô chúng ta trước hết phải là tâm tình tha
thứ của Chúa Giêsữ. Cái chết của Chúa Giêsu đã trở thành nguồn ơn cứu rỗi và hòa
bình. Cái chết của những người Nhật Bản tại Hiroshima đã trở thành một lời kêu
gọi xây dựng hòa bình và tha thứ... Cái chết của những người mà chúng ta đang
ngậm ngùi tưởng niệm trong ngày tháng qua cũng phải là một âm vang của chính
cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá: “ Xin Cha tha cho chúng.”

+Hãy mai táng chính mình+



Một vị linh mục nọ đã có một sáng kiến rất ngộ nghĩnh để đánh động giáo dân
trong giáo xứ. Một buổi sáng Chúa Nhật nọ, dân chúng bỗng nghe một lời rao báo
như sau: “Một nhân vật trong giáo xứ vừa qua đời. Tang lễ sẽ được cử hành vào
sáng thứ Tư tới”. Nghe lời loan báo ấy, cả giáo xứ nhốn nháo lên. Người nào cũng
muốn biết con người quan trọng ấy là ai.
 
Ðúng ngày tang lễ, mọi người trong giáo xứ nườm nượp kéo nhau đến nhà thờ. Từ
cung thánh cho đến cuối nhà thờ, không còn một chỗ trống. Người ta đến không
phải để cầu nguyện cho người quá cố cho bằng để nhìn mặt lần cuối cùng con
người mà ai cũng muốn biết.
 
Sau thánh lễ, vị linh mục đến mở nắp quan tài để cho mọi người đến chào từ biệt
lần cuối cùng người quá cố. Ai ai cũng sắp hàng để nhìn cho kỳ được người chết.
Nhưng ai cũng đều ngạc nhiên, bởi vì thay cho thi hài của người chết, mỗi người
chỉ nhìn thấy trong quan tài một tấm gương và dĩ nhiên, khi cúi nhìn vào quan tài,
mỗi người chỉ nhìn thấy dung nhan của mình mà thôi.
 
Chờ cho mọi người làm xong nghi thức từ biệt ấy, vị linh mục mới giải thích: “Như
anh chị em đã có thể nhận thấy, tôi đã cho đặt vào trong quan tài một tấm kính.
Con người mà anh chị em nhìn thấy trong quan tài không ai khác hơn là chính mỗi
người trong chúng ta. Vâng, đúng thế, thưa anh  chị em, mỗi người chúng ta cần
phải mai táng chính mình... Thánh lễ vừa rồi đã được cử hành cho tất cả chúng ta”.
 ( Sưu tầm )

Đinh văn Tiến Hùng

*Phụ dẫn :

*Chết trong bàn tay tình yêu*



Thật khó để nói lời an ủi khi đứng trước cái chết, dù người quá cố đã sống trọn cuộc
đời, sống thọ và ra đi trong bình an.  Đặc biệt khó hơn khi người chết còn trẻ, còn cần
được chăm sóc nuôi dưỡng, khi họ chết trong hoàn cảnh không được lý tưởng cho lắm.

Là một linh mục, tôi đã nhiều lần chủ lễ các tang lễ của những người chết trẻ vì bệnh
tật, tai nạn, hay tự vẫn.  Những đám tang như thế luôn luôn buồn thảm và mang tính
hoài  nghi.  Tôi còn nhớ một đám tang như vậy: Một học sinh trung học chết vì tai nạn
xe hơi.  Gia đình, bạn bè, và bạn học của em lòng đầy thương tiếc đến dự chật kín cả
nhà thờ.  Mẹ cậu, vẫn còn trẻ, ngồi ở hàng ghế đầu, lòng bà nặng trĩu với nỗi tang
thương mất mát của mình, nhưng rõ ràng bà quặn thắt khi nghĩ về đứa con.  Và hơn
hết, em chỉ là một đứa trẻ, phần nào vẫn còn cần người chăm sóc, vẫn cần mẹ.  Và bà
mẹ cảm nhận em chết trẻ như thế, theo cách nào đó, cũng đã làm em trở thành em bé
mồ côi.

Chẳng có mấy lời có tác dụng trong trường hợp như thế này, nhưng có vài lời mà chúng
ta buộc phải nói, ngay cả trong một ngày như thế, khi cái chết vẫn còn trước mặt, khi
người ta không cảm được bao nhiêu sự an ủi về mặt tình cảm được.  Phải nói gì trước
một cái chết như thế?   Đơn giản là cậu bé bây giờ đang ở trong bàn tay yêu thương
hơn, âu yếm hơn, dịu hiền hơn, và đáng tin cậy hơn đôi tay của chúng ta, rằng ở bên
kia có một người mẹ đón nhận em, săn sóc nuôi dưỡng mà em vẫn còn cần, giống như
ở đời này vậy.  Không một ai sinh ra mà lại không nằm trên bàn tay ẵm của mẹ cả.  Đó
chính là hình ảnh mà chúng ta cần phải giữ trước mắt để có thể hình dung cái chết một
cách lành mạnh hơn.

Vậy cụ thể hơn, hình ảnh này là gì.  Một vài hình ảnh nền tảng và dịu hiền như hình
ảnh người mẹ ôm và ru đứa con mới sinh của mình.   Lời bài thánh ca Đêm Thánh Vô
Cùng, Silent Night, bài thánh ca Giáng Sinh nổi tiếng nhất mọi thời đã lấy cảm hứng từ
hình ảnh này.  Joseph Mohr, một linh mục trẻ người Đức, chiều trước lễ Giáng Sinh, đã
đi đến một căn nhà tranh trong rừng để rửa tội cho một em bé mới sinh.  Khi ông ra
về, đứa trẻ ngủ ngon trong lòng mẹ.  Ông được đánh động quá đỗi trước hình ảnh đó,
trước sự sâu thẳm và bình an của hình ảnh đó, rồi khi trở về nhà xứ, ngay lập tức ông
viết nên những dòng lừng danh của bản Đêm Thánh Vô Cùng.  Người hướng dẫn dàn
nhạc của ông, đã thêm một vài hợp âm guitar cho những dòng này, biến chúng thành
những dòng bất hủ.  Hình ảnh khuôn mẫu tuyệt đối cho yên bình, an toàn, và bảo đảm
chính là hình ảnh em bé sơ sinh ngủ trong lòng mẹ. Hơn nữa, khi một đứa trẻ chào đời,
không chỉ có một mình người mẹ háo hức muốn ẵm bồng mà tất cả gia đình mọi người
đều muốn.



Có lẽ chẳng có hình ảnh nào phù hợp, mạnh mẽ, có sức an ủi, và chính xác hơn nữa để
minh họa những gì xảy đến với chúng ta khi chết đi và tỉnh dậy trong sự sống bất diệt
cho bằng hình ảnh bà mẹ ẵm đứa con mới sinh của mình.  Khi qua đời, chúng ta chết
trong bàn tay Thiên Chúa, và chắc chắn chúng ta đã được đón nhận với quá đỗi yêu
thương, trìu mến, dịu hiền như khi chúng ta được mẹ ẵm trên tay lúc mới sinh. Hơn
nữa, chắc chắn ở đó, chúng ta được an toàn hơn khi sinh ra trên thế gian này. Tôi cũng
nghĩ, ở đó sẽ có những vị thánh quây quần xung quanh, chờ đến lượt mình để được ẵm
em bé mới sinh.  Và như thế thật an tâm nếu chúng ta chết trước khi sẵn sàng để chết,
khi vẫn còn cần được chăm sóc nuôi nấng, khi vẫn còn cần một người mẹ.  Chúng ta
đang ở trong đôi bàn tay an toàn, ân cần, và đầy tình chăm sóc.

Đó có thể là niềm an ủi thâm sâu bởi cái chết đẩy tất cả mỗi người chúng ta vào tình
trạng mồ côi, và mỗi ngày, đều có những người chết trẻ, bất ngờ, thiếu chuẩn bị,
những người vẫn còn cần được chăm sóc.  Tất cả chúng ta khi qua đời, vẫn còn đang
cần một người mẹ, nhưng đức tin bảo đảm cho chúng ta rằng chúng ta sẽ được sinh ra
trong đôi bàn tay đáng tin cậy hơn và được nuôi dưỡng hơn đôi bàn tay của nhân loại.

Tuy nhiên, dù có lẽ sẽ đem lại an ủi, nhưng nó vẫn không thể chấm hết nỗi đau buốt vì
mất đi người thân yêu.  Chẳng gì cất đi được nỗi đau buồn đó cả, vì chẳng có gì được
định để làm việc đó.  Cái chết là vết sẹo không phai trong tâm hồn chúng ta vì đó chính
là những đau đớn do tình yêu mà ra. 

Dietrich Bonhoeffer đã nói về điều này như sau: “Không có gì có thể khỏa lấp việc mất
đi người chúng ta yêu thương. … Thật vô lý khi nói rằng Thiên Chúa lấp đầy khoảng
trống, Thiên Chúa không lấp đầy nó, nhưng ngược lại, ngài vẫn để nó trống rỗng và
như thế giúp chúng ta giữ mối giao tình với người đã mất cho dù cái giá của nó là nỗi
đau.  … Ký ức của chúng ta, nếu càng nhiều và càng thiết tha, thì sự chia lìa càng nên
khó khăn hơn. Nhưng lòng biết ơn biến đổi những nhói buốt trong ký ức thành niềm vui
thanh bình.  Vẻ đẹp của quá khứ không phải là chiếc gai đâm xé da thịt nhưng chính là
tặng vật quý báu.”



Rev. Ron Rolheiser, OMI


