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Tác giả Alica Mathews sử dụng những trải 
nghiệm trong cuộc sống và những gì lòng 
mình kinh nghiệm để đem cái nhìn tươi 

mới vào Lời Chúa. Bà là giáo sĩ, vợ mục sư, người 
mẹ và người bà. Giờ đây với văn bằng tiến sĩ, bà là 
giáo sư tại Chủng viên Gordon-Conwell.

Chỉ những phụ nữ bận rộn mới hiểu được tấm 
lòng của Ma-thê, một người phụ nữ trong Tân Ước 
bận rộn với vô số công việc. Và chỉ những phụ nữ hay 

     Giới Thiệu
Ma-ri & Ma-thê:  
Cân Bằng Những Ưu Tiên  
Trong Cuộc Sống
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trầm ngâm suy nghĩ, thích học dưới chân Chúa mới 
hiểu được tấm lòng của Ma-ri, em của Ma-thê.

Tôi tin rằng bà Alice chính là người phụ nữ đó. Và 
bà chia sẻ những suy ngẫm về Ma-ri và Ma-thê trong 
những trang tiếp theo.

Martin R. DeHaan II
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Khi bước vào lớp năm, tôi bắt đầu học môn với tên 
gọi là “nữ công gia chánh”. Tới thời trung học, môn 
học ấy được đổi tên thành “kinh tế gia đình”. Tôi biết 

là bây giờ chương trình cao đẳng xếp môn học này dưới ngành 
“sinh thái nhân văn”. Nhưng dù là tên gọi nào thì nội dung vẫn y 
như nhau: một học kỳ về nấu ăn, một học kỳ may vá, một học kỳ 
nấu ăn rồi một học kỳ may vá. Có lẽ bạn cũng từng học như thế. 

Tôi không chắc mình ghét nhất môn nào, nấu ăn hay may vá. 
Lúc 10 tuổi, tôi còn không thể tách lòng trứng gọn gàng hoặc 
may cho thẳng hàng. Tôi nhớ là mình luôn sợ những giờ học nữ 
công gia chánh.

một 
Ma-ri & Ma-thê: 
Sống Thành Công Trong Hai Thế Giới
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Chúng tôi đã học may đồ bằng máy may đạp chân. Lúc đó 
chưa hề có máy may điện. Gần đây khi ghé tiệm vải để tìm mẫu, 
tôi nhìn thấy dãy máy may hiện đại được trưng bày – những cỗ 
máy điện tử được lập trình vô cùng tuyệt vời. Trong lúc đứng 
đó cảm phục công nghệ ngành may mặc, tôi cũng chú ý đến một 
điều mà hầu như không thay đổi kể từ lần đầu tiên tôi được học 
môn nữ công gia chánh 50 năm về trước. Trên mũi kim phía 
trước máy may là nút điều chỉnh lực căng của chỉ. 

Để đường may chắc chắn, sợi chỉ ở ống trên và sợi chỉ ở ống 
dưới phải đan vào nhau và ép sát vào mặt vải. Người may có 
kinh nghiệm sẽ kiểm tra lực căng của chỉ và điều chỉnh một 
chút bởi vì họ hiểu tầm quan trọng của lực căng thích hợp. 

Nhiều lúc may đồ, tôi tình cờ đụng vào nút điều chỉnh đó. 
Tôi nghe tiếng “lách cách” báo hiệu tôi đã chỉnh sai lực căng của 
chỉ trên và chỉ dưới. Tôi biết rằng không thể nào có đường may 
chắc chắn và có thể dùng được cho đến khi tôi điều chỉnh lực 
căng. Mọi việc khác phải dừng lại cho đến khi đảm bảo được 
rằng hai sợi chỉ đan vào nhau cách thích hợp.

Gần đây khi đọc Lu-ca 10:38-42, tôi lại nghĩ về nút điều 
chỉnh lực căng trên máy may. Lu-ca ký thuật về một bữa ăn tại 
ngôi nhà ở làng Bê-tha-ni:

Khi cùng đi đường với các môn đồ, Đức Chúa Jêsus ghé 
vào một làng kia. Có một phụ nữ tên Ma-thê tiếp đón 
Ngài vào nhà mình. Cô có người em gái tên Ma-ri ngồi 
dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. Còn Ma-thê mải 
bận rộn với việc phục vụ, nên cô đến thưa với Ngài: “Lạy 
Chúa, em con đã bỏ mặc con phục vụ một mình, Chúa 
không để ý đến sao? Xin Chúa bảo nó giúp con!” Chúa 
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đáp: “Hỡi Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều 
việc; nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã chọn 
phần tốt, là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được.” 

Đây là khung cảnh: Một ngày nóng bức cuối mùa mưa, lúc 
mùa hè sắp bắt đầu. Tại một ngôi làng quét vôi trắng ở trên 
triền núi khoảng 3km về phía đông Giê-ru-sa-lem. Tại nhà của 
Ma-thê, có thể là một góa phụ có cuộc sống sung túc cùng em 
gái Ma-ri và anh trai La-xa-rơ. 

Bà đón tiếp Chúa Jêsus và những người theo Ngài vào nhà 
mình ở Bê-tha-ni. Bà vội vã sắp xếp chỗ ngồi thoải mái cho 
Chúa Jêsus rồi bưng nước mát lạnh cho từng vị khách. Bà ra 
hiệu cho Ma-ri đổ nước vào chậu rửa gần cửa ra vào, rồi lấy khăn 
rửa chân cho từng vị khách. Các môn đồ của Chúa Jêsus ngồi 
quanh một phòng lớn, trò chuyện thầm về những sự kiện xảy ra 
gần đây. Những người trong làng tập trung trước cửa, muốn vào 
trong để nghe Thầy Jêsus giảng dạy.

Đây không phải là lần đầu tiên Chúa Jêsus đến thăm làng 
Bê-tha-ni. Dân làng đã kinh ngạc khi nghe Ngài kể nhiều câu 
chuyện trước đó. Có lẽ Ngài sẽ kể cho họ nghe thêm. Một số người 
bước vào và ngồi sau các môn đồ. Có thể cả Ma-ri và Ma-thê cũng 
đã ngồi dưới chân Chúa Jêsus để học hỏi từ Ngài. (Lu-ca 10:39 ở 
bản NKJV nói rằng Ma-ri cũng ngồi dưới chân Chúa Jêsus). 

Tôi không biết Ma-thê đã ngồi ở đó bao lâu để nghe Chúa 
Jêsus. Nhưng tôi có cảm giác rằng nếu bà giống tính cách của tôi 
thì bà ngồi đó với đầu óc bị phân tâm. Suy cho cùng thì 13 người 
sẽ bị đói và cần được ăn. Có gì để đãi họ ăn đây? Cần làm gì để 
chuẩn bị xong bữa ăn đó? Có cần lẻn ra khỏi phòng để chạy đi 
mua ngũ cốc và trái cây không?
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Tôi đồng cảm với Ma-thê. Tôi biết rõ bà đang làm gì khi ngồi 
đó. Đầu tiên, bà tưởng tượng trong trí mọi thứ có trong nhà bếp. 
Sau đó, bà suy tính thực đơn, đảm bảo không bỏ quên món nào. 
Rồi bà liệt kê trong đầu những việc cần làm. Khi suy nghĩ hết 
mọi thứ, bà khẽ liếc quanh phòng và tìm cách lẻn qua mọi người 
để vào nhà bếp. Khi đã định hình hướng đi, bà không thể ngồi 
đó lâu hơn. Bà có nhiều việc để làm. Dù gì bà cũng là chủ nhà, 
phải có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của khách. Không ai trách 
La-xa-rơ hay Ma-ri nếu không có thức ăn đầy đủ. Mọi người sẽ 
đổ lỗi cho bà. Bây giờ bà không có thời gian để ngồi nghe Chúa 
Jêsus giảng, có lẽ bà sẽ nghe sau khi hoàn tất mọi việc.

Đến khi vào nhà bếp, bà cảm thấy quá hào hứng như cảm 
giác của nhiều người trong chúng ta khi sắp làm điều gì đó đặc 
biệt cho người mà chúng ta thật sự quan tâm. Chúng ta muốn 
mọi thứ phải hoàn hảo, hay ít nhất phải gần như hoàn hảo. Tình 
yêu tiếp thêm sức lực. Chúng ta phấn khởi với cơ hội bày tỏ tình 
yêu của mình với một người đặc biệt.

Bạn có thấy Ma-thê, bây giờ đang ở trong lãnh thổ quen thuộc 
là căn bếp của mình, quay cuồng với nhiều việc? Trước hết, bà 
bắt đầu hầm đậu với hành tỏi. Rồi nướng thịt cừu. Xay bột rồi 
trộn để làm bánh mì nướng. Chuẩn bị trái vả và lựu. Pha nước 
với rượu nho. Xếp bàn ăn. Khuấy đậu. Lật thịt. Nướng bánh mì.

Liếc ra cửa sổ nhìn mặt trời, Ma-thê chợt nhận ra rằng đã sắp 
tới giờ ăn nhưng bà vẫn chưa xong. Có lẽ bà cảm thấy giống như 
tôi, làm việc đầy hăng hái chỉ để nhận ra rằng tôi không có đủ 
thời gian để hoàn thành mọi thứ theo kế hoạch. Khi điều đó xảy 
ra, tôi giận chính mình và giận bất cứ ai có lẽ đã khiến tôi không 
thể hoàn thành kế hoạch. 
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Tôi nghĩ đó là điều đã xảy ra với 
Ma-thê. Mọi kế hoạch và công việc 
bắt đầu với niềm vui bỗng trở thành 
sự bực tức. Lu-ca cho chúng ta biết 
trong câu 40 rằng bà bận rộn với tất 
cả những sự chuẩn bị. Càng làm, bà 
càng bực tức.

Lỗi là tại Ma-ri. Nếu Ma-ri có ở đó 
để giúp bà thì mọi chuyện sẽ khác.

Tất cả chúng ta đều hiểu cảm giác 
đó phải không? Thật tồi tệ khi còn quá nhiều thứ phải làm. Tệ 
hơn nữa là ai đó mà chúng ta nghĩ nên giúp mình giảm bớt gánh 
nặng thì lại khiến chúng ta thất vọng. Bực tức vì sự bất công 
khiến cảm xúc trong chúng ta nổ tung.

Đó là điều đã xảy ra với Ma-thê. Trong câu 40, cuối cùng 
bà đã nổi giận:

Lạy Chúa, em con đã bỏ mặc con phục vụ một mình, 
Chúa không để ý đến sao? Xin Chúa bảo nó giúp con!

Thật thú vị phải không? Ma-thê bày tỏ nỗi bực tức của mình 
với Chúa Jêsus, chứ không phải Ma-ri. Có lẽ bà đã cố gắng ra 
hiệu cho Ma-ri vào giúp đỡ, nhưng không được. Hoặc bà đã 
thúc tay Ma-ri, nhưng Ma-ri đẩy tay ra và tiếp tục lắng nghe 
Chúa Jêsus dạy. 

Tất cả chúng ta đều có nhiều cách để truyền đạt điều mình 
muốn nói. Chúng ta tằng hắng. Chúng ta gõ ngón tay lên bàn. 
Chúng ta làm những động tác gây chú ý. Chúng ta sẽ càng bực 
tức hơn khi người kia làm ngơ.

Càng làm,  
Ma-thê càng  

bực tức.
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Dù điều gì xảy ra thì Ma-thê cũng đã nói trực tiếp với Chúa 
Jêsus, bà trách Ngài không quan tâm đến bà. Bà chắc chắn rằng 
nếu Ngài thật sự quan tâm thì Ngài sẽ bảo Ma-ri giúp đỡ bà. 

Tôi ngạc nhiên khi Ma-thê liên hệ sự quan tâm của Chúa với 
việc Ngài sẵn sàng nhắc nhở Ma-ri phụ giúp công việc. Ma-thê 
nghĩ rằng bà biết Chúa nên bày tỏ sự quan tâm như thế nào – 
bằng cách giảm bớt gánh nặng của bà.

Chúng ta thấy đó là điều Ngài đang làm, dù không theo cách 
bà mong đợi. Trong câu trả lời của Ngài, chúng ta học nhiều về 
việc làm môn đồ của Chúa trong vai trò người nữ Cơ Đốc:

Hỡi Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều 
việc; nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã chọn 
phần tốt, là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được  
(Lu-ca 10:41-42).

Vấn đề không nằm ở việc Ma-thê đang làm mà là thái độ bực 
tức và lo lắng đã tạo ra tình huống tồi tệ. Chúa biết Ma-thê đã 
quá căng thẳng vì những điều không quan trọng. Vấn đề của 
Ma-thê là giữ đời sống quân bình. Hãy xem kỹ điều Chúa nói và 
không nói với người phụ nữ bận rộn này. 

Trước hết, Chúa không khiển trách bà vì chuẩn bị bữa ăn cho 
Ngài và các môn đồ. Nếu bà là chủ nhà mà quyết định không 
chuẩn bị thức ăn thì khách sẽ bị đói. Điều đang diễn ra trong 
căn bếp làng Bê-tha-ni rất quan trọng.

Bạn có nhớ điều Chúa Jêsus đã phán với Sa-tan khi Ngài bị 
cám dỗ trong hoang mạc lúc mới bắt đầu chức vụ công khai 
không? Ma-thi-ơ 4:4 chép: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ 
bánh mà thôi”. Chúa Jêsus không nói rằng: “Người ta không 
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sống nhờ bánh”. Chúng ta thật sự sống nhờ thức ăn. Chúng ta 
có thể xác cần phải được ăn. Chúa Jêsus biết điều đó và Ngài đã 
cho đoàn dân 5000 người ăn.

Nhưng Chúa cũng biết rằng con người không chỉ có phần 
xác mà thôi. Chúng ta không chỉ sống nhờ thức ăn. Nuôi dưỡng 
tâm linh còn quan trọng hơn nuôi dưỡng thể xác. Vấn đề của 
Ma-thê không phải là bà chuẩn bị thức ăn cho khách. Điều đó là 
cần thiết và trong vai trò chủ nhà, bà phải làm như vậy. Nhưng 
bà đã quá coi trọng việc đó. Thay vì chuẩn bị một bữa tối đơn 
giản, bà cố gắng để gây ấn tượng với một bữa ăn công phu. Thực 
chất, Chúa nói với bà rằng một món là đủ rồi. 

Tất cả chúng ta đều có những trách nhiệm để thực hiện trong 
cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta đi làm. Nấu ăn. Chấm bài. Dọn 
nhà. Giặt ủi. Chúng ta làm mọi việc này và muốn mọi thứ phải 

thật tốt. Tác giả Dorothy Sayers nói 
rằng không có chân bàn xiêu vẹo nào 
đến từ xưởng mộc ở Na-xa-rét. Chúa 
không được tôn vinh qua những sản 
phẩm xấu xí hay thái độ lơ là trong 
bổn phận cần làm. 

Nhưng chúng ta phải biết rằng 
những điều cần làm không hề khiến 
cuộc sống mất quân bình. Chúng ta 
dễ nhầm lẫn giữa phương tiện và mục 
đích. Nếu không suy nghĩ cẩn thận, 
chúng ta sẽ biến phương tiện để sống 
cho Chúa trở thành mục đích. Khi 
chúng ta quá coi trọng điều gì đó và 

Nhưng chúng ta 
phải biết rằng 

những điều cần 
làm không hề 

khiến cuộc sống 
của chúng ta mất 

quân bình.
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xem nó là điều chính yếu trong cuộc sống của mình thì điều 
tưởng chừng như vô hại trở nên hòn đá làm vấp chân chúng ta. 

Một trong những điều mà Chúa Jêsus đã nhìn thấy vào buổi 
chiều khoảng 2000 năm trước là Ma-thê đã xem thường lựa 
chọn của Ma-ri. Ma-thê áp đặt hệ thống giá trị của mình - có 
thể là ngôi nhà tươm tất và một bữa ăn thịnh soạn - lên Ma-ri. 
Ma-thê nghĩ rằng nếu việc bận rộn là cần thiết cho bà thì chắc 
hẳn điều đó cũng cần thiết cho Ma-ri.

Điều cần lưu ý là Chúa Jêsus không bảo Ma-thê làm điều 
Ma-ri đang làm. Đồng thời, Ngài chỉ ra rằng Ma-ri đã lựa phần 
tốt. Khi nói vậy, Chúa Jêsus đã dùng một chút cách chơi chữ mà 
không được thể hiện trong bản dịch tiếng Việt. Thực chất, Ngài 
nói: “Hỡi Ma-thê, con đang chuẩn bị nhiều món ăn cho chúng 
ta, nhưng Ma-ri đã chuẩn bị một món mà con không thể chuẩn 
bị trong nhà bếp”. Mặc dù thức ăn là điều cần thiết, nhưng món 
ăn nào đó đơn giản sẽ tốt hơn, cho phép Ma-thê tiếp tục ngồi đó 
với Ma-ri để học hỏi từ Đấng Christ.  

Bạn có nghĩ rằng Chúa Jêsus hơi nghiêm khắc với Ma-thê 
không? Suy cho cùng, bà làm mọi việc chỉ để Chúa vui lòng. Tuy 
vậy, bạn có nghĩ rằng Ngài vui lòng với việc bà yêu cầu Ngài bảo 
Ma-ri đứng lên giúp đỡ bà không? Bạn có nghĩ Ma-ri vui khi bị 
làm bẽ mặt như thế? Bạn có nghĩ là môn đồ và những người 
hàng xóm vui khi Thầy bị ngắt lời không? Và còn về bản thân 
Ma-thê thì sao? Bạn có nghĩ là bà tự cảm thấy vui không? Chúng 
ta sẽ nhận biết khi mình làm hỏng nhiều điều cho chính mình 
và những người xung quanh. Và Ma-thê đã làm hỏng mọi thứ.

Khi hình dung khung cảnh này, hình ảnh nào của Ma-thê 
xuất hiện trong tâm trí bạn? Tác giả Elisabeth Moltmann-



12     MA-RI & MA-THÊ: CÂN BẰNG NHỮNG ƯU TIÊN TRONG CUỘC SỐNG

Wendel nói rằng mỗi khi nghĩ về Ma-thê, bà nhớ đến một bức 
hình trong quyển Kinh Thánh thiếu nhi. Trong tấm hình đó, 
Ma-ri đang ngồi dưới chân Chúa Jêsus để lắng nghe Ngài còn 
Ma-thê dựa người vào cửa nhà bếp với vẻ mặt bực dọc, khó chịu.

Khi suy nghĩ về hai chị em này, chúng ta có khuynh hướng 
tưởng tượng Ma-ri toát ra vẻ thánh thiện và chúng ta gắn hình 
ảnh Ma-thê với dầu ô-liu và cá.

Khi ai đó nói: “Cô ấy là người kiểu Ma-thê”, chúng ta hiểu 
người đó muốn nói gì. Đó là người thực tế, giỏi việc và không hề 
viễn vông. Ma-thê chắc chắn là người hữu ích và cần thiết. Hội 
thánh sẽ gặp rắc rối nếu tất cả chúng ta đều là Ma-ri. Nhưng khi 
nói đến gương mẫu hay kiểu người lý tưởng thì luôn là Ma-ri. 
Điều đó khiến chúng ta lúng túng khi nghĩ về nó. Công việc của 
Ma-thê là cần thiết – trong hội thánh và trong gia đình.  Nhưng 
Ma-ri được ca ngợi. 

Ma-thê, được gọi là “vị thánh hộ mệnh” của các bà nội trợ và 
đầu bếp, thường bị chỉ trích. Martin Luther viết: “Hỡi Ma-thê, 
công việc của bà phải bị trừng phạt và bị kể là vô ích… Tôi sẽ 
không làm gì ngoài việc của Ma-ri”. 

Đó là nhận định cứng nhắc. Vì thế, tôi đã cảm thấy chút 
ngượng ngùng khi làm một Ma-thê. Nhưng Martin Luther đã 
sai. Công việc của Ma-thê chắc chắn không hề bị trừng phạt 
và bị xem là vô ích. Thái độ của Ma-thê mới là điều cần sửa lại. 
Cái nhìn của Ma-thê cần được thay đổi. Nhưng công việc của 
Ma-thê là tốt và cần thiết. Trên thực tế, là người theo Chúa Jêsus, 
chúng ta cần nuôi dưỡng cả tinh thần Ma-thê và Ma-ri. 

Trước đó trong Lu-ca 10, chúng ta thấy câu chuyện về một 
luật gia cố gắng gài bẫy Chúa Jêsus khi hỏi Ngài về điều mình 
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phải làm để được hưởng sự sống đời 
đời. Chúa Jêsus đã hỏi lại luật gia đó 
bằng một câu hỏi đơn giản: “Trong 
luật pháp có chép điều gì? Ngươi 
đọc và hiểu thế nào?” Luật gia đã trả 
lời bằng hai mạng lệnh được trích từ 
Phục truyền 6:5 và Lê-vi ký 19:18 – 
chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, 
hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến 
Chúa là Đức Chúa Trời của chúng 
ta; và yêu thương người lân cận như 
chính mình.

Luật gia đã trả lời hoàn toàn đúng. 
Chúa Jêsus phán: “Ngươi đáp phải lắm. Hãy làm điều đó thì 
ngươi sẽ sống”.

Luật gia đã có thể dừng lại ở đó nhưng không, ông hỏi tiếp: 
“Ai là người lân cận tôi?” Để trả lời câu hỏi đó, Chúa Jêsus kể một 
câu chuyện làm chúng ta ngạc nhiên. 

Câu chuyện kể về một người kia đi từ Giê-ru-sa-lem xuống 
thành Giê-ri-cô trên con đường đầy bụi bặm. Ông bị kẻ cướp 
tấn công, bị lột trần và đánh đập rồi bị bỏ lại nửa sống nửa chết. 
Đầu tiên, thầy tế lễ đi qua. Có lẽ ông vừa mới hoàn tất tuần lễ 
phục vụ theo phiên ở Giê-ru-sa-lem và đang trên đường về nhà. 
Ông nhìn thấy người đàn ông tội nghiệp này nhưng đi tránh 
qua bên kia đường để không tiếp xúc với người đó. Rồi một 
người Lê-vi đi ngang qua. Ở Y-sơ-ra-ên vào thế kỷ thứ nhất, 
người Lê-vi là thầy tế lễ có cấp bậc thấp hơn, họ thường hát 
trong lúc dâng của lễ và phục vụ trong vai trò người giữ cửa và  

Là người theo Chúa 
Jêsus, chúng ta 

cần nuôi dưỡng cả 
tinh thần Ma-thê 

và Ma-ri.
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giúp đỡ những thầy tế lễ có cấp bậc cao hơn. Giống như thầy 
tế lễ, người Lê-vi nhìn lướt qua người đàn ông bị thương rồi đi 
tránh qua đường bên kia.

Người thứ ba đi ngang qua là một người Sa-ma-ri, dân tộc bị 
người Do Thái khinh thường. Bạn cần biết người Do Thái ghê 
tởm người Sa-ma-ri ra sao mới hiểu được vì sao việc Chúa Jêsus 
đề cập đến người Sa-ma-ri trong câu chuyện này là điều gây sốc. 
Người ngoại bang bị khinh thường này nhìn thấy nạn nhân, rồi 
thay vì làm điều mà các lãnh đạo tôn giáo Do Thái làm, ông 
dừng lại mặc quần áo và băng bó vết thương cho người đàn ông 
tội nghiệp, đặt nạn nhân lên lưng lừa rồi đưa vào quán trọ săn 
sóc. Ông còn trả tiền cho chủ quán để tiếp tục chăm sóc cho 
nạn nhân trong lúc ông tiếp tục hành trình. 

Khi kể xong, Chúa Jêsus hỏi luật gia rằng ai là người lân cận 
với người bị thương. Tất nhiên, luật gia phải trả lời: “Ấy là người 
đã bày tỏ lòng thương xót đối với nạn nhân” (c.37). Và Chúa 
Jêsus phán: “Hãy đi, làm theo như vậy”.

Chẳng phải đó là điều Ma-thê đã làm sao? Chẳng phải bà đã 
chịu phiền phức để thết đãi Chúa Jêsus và môn đồ sao? Chẳng 
phải bà đang đáp ứng nhu cầu của người khác sao? Đúng là vậy! 
Chẳng phải bà là “người Sa-ma-ri nhân lành”, trong lúc Ma-ri 
làm ngơ nhu cầu của khách như hai lãnh đạo tôn giáo Do Thái 
bỏ mặc người đàn ông bị đánh đập và bị cướp sao? 

Hãy dành chút thời gian xem câu trả lời mà Chúa Jêsus đã 
nói với luật gia ở thế kỷ thứ nhất: chúng ta phải hết lòng, hết linh 
hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa 
Trời của chúng ta; và yêu thương người lân cận như chính mình.

Hãy chú ý trật tự của hai tình yêu ấy: Trước nhất là Chúa rồi 
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mới đến người lân cận. Chứ không 
phải ngược lại. Đó không phải là 
vấn đề so sánh giữa hoạt động và suy 
ngẫm, mà là vấn đề thứ tự ưu tiên. 
Chúng ta cần lắng nghe và học hỏi 
Lời Chúa trước khi phục vụ. Điều đó 
trang bị và hướng dẫn chúng ta trong 
việc phục vụ Chúa và tha nhân.

Điều Chúa Jêsus muốn không phải 
món đậu và thịt cừu của Ma-thê, mà 
là chính Ma-thê. Món mà bà không 
thể chuẩn bị trong nhà bếp chính là 
mối quan hệ của bà với Chúa. Bà có 

thể chuẩn bị món ăn ấy bằng cách ngồi dưới chân Chúa và để 
Ngài ban thức ăn cho tâm linh bà. 

Ma-thê muốn Chúa Jêsus giảm bớt gánh nặng của bà vào ngày 
đó. Ngài đã làm điều đó, nhưng không theo cách bà nghĩ. Ngài 
biết mối quan hệ với Chúa không thể nuôi dưỡng trong bận rộn 
và bực dọc. Điều cần làm là lắng nghe Chúa phán. Ma-ri đã chọn 
ưu tiên thời gian cho mối quan hệ quan trọng đó và không để bị 
phân tâm bởi những việc khác. 

Một nhà giải kinh viết: “Ma-thê phải là Ma-ri, và Ma-ri thật 
sự cũng phải là Ma-thê; cả hai là chị em của nhau”. Điều này 
khiến tôi nhớ lại nút điều chỉnh lực căng của máy may. Nếu lực 
căng của cuộn chỉ trên quá lỏng lẻo thì phần dưới của miếng vải 
sẽ bị rối vì quá nhiều chỉ. Đường may sẽ không chắc. Nó sẽ bị 
giằng kéo trong vô vọng khi bị áp lực kéo căng. Điều duy nhất 
thợ may phải làm là tháo hết chỉ ra, chỉnh lực căng rồi may lại. 

Đó không phải là 
vấn đề so sánh 

giữa hoạt động và 
suy ngẫm, mà là 

vấn đề ưu tiên.
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Chúng ta cũng không thể may 
được nếu sợi chỉ ở ống trên không đan 
vào sợi chỉ ở dưới. Có thể chúng ta cố 
gắng may cả ngày với ống chỉ trên mà 
không có ống chỉ dưới, nhưng không 
đạt được kết quả. Cuộn chỉ Ma-thê và 
cuộn chỉ Ma-ri phải đan xen vào nhau 
cách thích hợp. Phải điều chỉnh lực 
căng để đường may thành phẩm chắc 
chắn và sử dụng được.

Để phục vụ đúng, chúng ta cần có 
ưu tiên đúng. Chúng ta để Chúa đáp 
ứng nhu cầu của mình trước khi ra đi 
phục vụ Ngài. Đó là trật tự của Chúa: 
Chúng ta phải yêu mến Chúa bằng 

cả tấm lòng, linh hồn, sức lực và tâm trí rồi mới sẵn sàng đi ra 
yêu mến người lân cận như chính mình. Khi đảo lộn trật tự 
ấy, chúng ta sẽ cảm thấy quá tải và không được trân trọng. Khi 
chúng ta giữ ưu tiên của mình đúng với mối ưu tiên của Chúa, 
chúng ta sẽ thấy rằng Chúa ban năng lực để chúng ta làm điều 
mình cần làm với niềm vui và sự thỏa lòng.

Khi chúng ta có mối 
ưu tiên đúng đắn, 
Chúa sẽ ban năng 
lực để chúng ta 

làm điều mình cần 
làm với niềm vui và 

sự thỏa lòng.
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Khi chồng tôi hoàn tất khóa học tại Chủng viện 
Denver vào năm 1956, chúng tôi chuyển đến sống ở 
nơi hầu việc Chúa đầu tiên của anh tại một thị trấn 

nhỏ thuộc miền trung Wyoming. Khi làm quen với các lãnh 
đạo hội thánh, chúng tôi đặc biệt cảm kích một cặp vợ chồng 
lớn tuổi. Ông Gene, một thợ mộc đã nghỉ hưu đến hội thánh 
mỗi sáng để hỗ trợ xây dựng khu Cơ Đốc giáo dục của hội 
thánh. Bà Mae cũng thường ghé qua. Chúng tôi cảm phục sự 
tận hiến không mệt mỏi của họ dành cho Chúa và hội thánh 
Ngài mà họ bày tỏ mỗi ngày. 

Khoảng 6 tháng sau khi đến, chúng tôi nhận được cuộc điện 

hai 
Ma-ri & Ma-thê: 
Nuôi Dưỡng Hy Vọng  
Trong Lúc Mất Mát
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thoại cho biết con trai duy nhất của họ là Don đã bị thiệt mạng 
trong một vụ tai nạn ở hầm mỏ. Chúng tôi tức tốc chạy đến 
chỗ ông bà Gene và Mae, vì biết rằng họ sẽ rất sốc và không thể 
tin nổi. Đó là thời khắc hết sức đau đớn khi họ đối diện với sự 
mất mát. Nhưng chúng tôi tin rằng họ sẽ vượt qua. Họ có mọi 
sự giúp đỡ từ Chúa trong lúc khủng hoảng này. Những người 
bạn khác cũng đến, chúng tôi tin rằng toàn bộ cộng đồng đang 
ở quanh họ, con dâu và hai cháu trai với tình yêu thương và sự 
quan tâm.

Vài ngày sau lễ tang, ông Gene trở lại công việc tình nguyện 
để xây dựng cơ sở cho hội thánh. Nhưng mỗi Chúa Nhật thì ông 
đến nhà thờ một mình. Khi ghé thăm họ tại nhà, chúng tôi cảm 
nhận rằng ông Gene đã tìm được sức mạnh để vượt qua nỗi đau, 
nhưng bà Mae thì khác.

Khi hỏi về điều này, chúng tôi biết rằng từ lúc nghe tin tai 
nạn, bà Mae đã quay lưng lại với Chúa. Làm sao bà có thể tin 
vào Đấng đã cất đi đứa con trai duy nhất của họ và lấy đi người 
cha của hai cháu trai? Chúa không thể nào vừa yêu thương, 
nhân từ lại vừa khiến họ đau khổ. Mỗi khi đến thăm bà, chúng 
tôi đều nghe bà trách cứ Chúa. Rõ ràng niềm tin của bà và đời 
sống thật không giống nhau. Đức tin mà chúng tôi nghĩ sẽ giúp 
bà vững vàng dường như đã cản trở bà.

Bà Mae nhắc tôi nhớ về hai phụ nữ đã sai người đến báo tin 
cho Chúa Jêsus khi anh trai của họ bị bệnh nặng. Nhưng Chúa 
Jêsus không đến kịp lúc để giúp họ. Khi Ngài đến nơi, cả hai 
người phụ nữ này đã nói với Ngài: “Thưa Chúa, nếu có Chúa 
ở đây thì anh con không chết”. Hai chị em họ có đủ đức tin để 
tin rằng nếu Chúa Jêsus đến thì Ngài có thể chữa lành cho anh 
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mình. Nhưng có vẻ như Chúa Jêsus đã khiến họ thất vọng.
Câu chuyện được ghi lại trong Giăng 11. Sáu câu đầu tiên 

cho chúng ta biết rằng: 

Có một người bệnh tên là La-xa-rơ, quê ở Bê-tha-ni, làng 
của Ma-ri và chị là Ma-thê. Ma-ri là người đã xức dầu 
thơm cho Chúa và dùng tóc mình lau chân Ngài; chính 
anh cô là La-xa-rơ đang bị bệnh. Vậy, hai chị em sai người 
đến thưa với Đức Chúa Jêsus rằng: “Thưa Chúa, người 
Chúa yêu thương đang bệnh.” Nhưng khi Đức Chúa 
Jêsus nghe điều nầy thì nói rằng: “Bệnh nầy không đến 
nỗi chết đâu, nhưng ấy là vì vinh quang của Đức Chúa 
Trời, để Con Đức Chúa Trời nhờ đó được tôn vinh.” Đức 

Chúa Jêsus yêu thương Ma-thê, em 
gái cô ấy, và La-xa-rơ. Tuy nhiên, khi 
nghe La-xa-rơ bệnh thì Ngài ở nán 
lại hai ngày nữa tại nơi Ngài đang ở.

Đó là bối cảnh của câu chuyện. 
La-xa-rơ bị bệnh. Hai em gái là Ma-ri 
và Ma-thê lập tức tìm đến Chúa Jêsus 
với hy vọng rằng Ngài sẽ đến nhanh 
chóng và chữa lành cho anh của họ 
trước khi quá muộn. 

Biết rằng Chúa Jêsus yêu thương 
ba anh em này, chúng ta nghĩ Ngài 
sẽ lập tức khởi hành đến Bê-tha-ni 
để làm điều Ngài có thể hầu cất đi sự 
lo lắng và đau buồn của họ. Tuy vậy, 

Tình yêu thương 
của Chúa không 

đảm bảo che chắn 
chúng ta khỏi mọi 
điều khó khăn mà 
cần thiết cho sự 

tăng trưởng thuộc 
linh của chúng ta.
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Chúa Jêsus không đáp lại theo cách hai chị em mong đợi. Thay 
vì lập tức đến Bê-tha-ni, Ngài nán lại thêm hai ngày nữa ở tại 
nơi Ngài đang ở. 

Một nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống là tình yêu 
cho phép đau đớn. Chúng ta không muốn như thế. Chúng ta 
muốn tin rằng nếu Chúa thật sự yêu thương chúng ta thì Ngài 
sẽ không để những điều đau đớn xảy ra trong đời sống chúng ta. 
Nhưng không phải như vậy. Tình yêu thương của Chúa không 
đảm bảo che chắn chúng ta khỏi mọi điều khó khăn mà cần 
thiết cho sự tăng trưởng thuộc linh của chúng ta. Tình yêu và 
sự chậm trễ có thể đi đôi với nhau.

Nếu Chúa Jêsus vội vã đến Bê-tha-ni ngay khi nhận tin 
La-xa-rơ bị bệnh, Ma-ri và Ma-thê sẽ không bị lơ lửng giữa hy 
vọng và lo sợ - hy vọng rằng Đấng có thể cứu giúp anh mình sẽ 
đến kịp lúc, và sợ rằng có thể Ngài sẽ đến trễ. Họ sẽ không phải 
đau đớn nhìn La-xa-rơ chìm trong cái chết. Họ sẽ tránh được 
sự đau đớn của những giây phút cuối cùng trước khi vuốt mắt 
La-xa-rơ và chuẩn bị chôn ông. Họ sẽ ngăn chặn được nỗi buồn 
mất mát. Nhưng Chúa Jêsus không đến.

Ngài biết rằng đó là lúc để Ma-ri, Ma-thê và môn đồ Ngài 
học điều mà họ không thể học được nếu Ngài can thiệp quá 
nhanh chóng. Giăng 11 cho chúng ta biết Chúa Jêsus tể trị hoàn 
cảnh ra sao. Ngài biết rõ điều Ngài đang làm. Ngài biết rằng sự 
tăng trưởng thuộc linh của Ma-thê và Ma-ri, cũng như các môn 
đồ đang đi cùng Ngài phụ thuộc vào thời điểm đúng. Làm sao 
chúng ta biết được? Hãy đọc Giăng 11:7-16.

Sau đó, Ngài bảo các môn đồ: “Chúng ta hãy trở về miền 
Giu-đê.” Các môn đồ thưa rằng: “Thưa Thầy, người Do 



 Ma-ri & Ma-thê: Nuôi Dưỡng Hy Vọng Trong Lúc Mất Mát     21

Thái đang tìm ném đá Thầy mà sao bây giờ Thầy còn trở 
lại nơi ấy?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Không phải mỗi ngày 
có mười hai giờ sao? Nếu ai đi trong ban ngày thì không 
vấp, vì thấy ánh sáng của thế giới nầy. Nhưng nếu ai đi 
trong ban đêm thì bị vấp, vì không có ánh sáng.” Sau khi 
nói điều nầy, Đức Chúa Jêsus lại bảo: “La-xa-rơ, bạn của 
chúng ta, đang ngủ nhưng Ta đi đánh thức anh ấy.” Các 
môn đồ thưa: “Thưa Chúa, nếu anh ấy ngủ, chắc sẽ khỏi 
bệnh.” Đức Chúa Jêsus nói về sự chết của La-xa-rơ, nhưng 
các môn đồ lại tưởng Ngài nói về giấc ngủ bình thường. 
Vì thế, Đức Chúa Jêsus nói rõ ràng với họ: “La-xa-rơ đã 
chết rồi. Nhưng vì các con, Ta mừng bởi không có Ta tại 
đó để các con tin. Bây giờ, chúng ta hãy đi đến với anh ấy.” 
Do đó, Thô-ma gọi là Đi-đim nói với các môn đồ khác 
rằng: “Chúng ta hãy đi đến đó cùng chết với Ngài.”

Thời điểm của Chúa. Chúa Jêsus 
biết rằng Ma-ri và Ma-thê sẽ không 
bao giờ biết Ngài là sự sống lại và sự 
sống nếu La-xa-rơ không chết. Đa-vít 
sẽ không biết được Chúa là vầng đá 
và đồn lũy của ông nếu ông không bị 
Sau-lơ săn đuổi trong vùng đồi núi 
Ên-ghê-đi. Dân Y-sơ-ra-ên sẽ không 
biết được Chúa là Đấng Giải Cứu nếu 
họ không làm nô lệ ở Ai Cập. Kinh 
nghiệm đau thương có thể bày tỏ Chúa 
cho chúng ta bằng những cách mới mẻ. 
Chúa Jêsus biết rõ điều Ngài đang làm.

Kinh nghiệm đau 
thương có thể bày 
tỏ Chúa cho chúng 

ta trong những 
cách mới mẻ.
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Khi Chúa Jêsus đến nơi thì La-xa-rơ đã ở trong mộ bốn ngày 
rồi. Nhiều người Do Thái từ Giê-ru-sa-lem đến Bê-tha-ni để an 
ủi Ma-thê và Ma-ri trong lúc mất đi anh trai. Chia buồn với hai 
chị em là điều quan trọng nhất. Không gì quan trọng hơn việc 
bày tỏ sự đau buồn với người quá cố. 

Trong khí hậu nóng bức của nước Y-sơ-ra-ên, người chết phải 
được chôn ngay sau khi qua đời. Những người phụ nữ xức xác 
bằng hương liệu và dầu tốt nhất, rồi quấn thi thể lại bằng tấm 
vải lanh, tay và chân được quấn lại như băng bó và đầu được 
quấn bằng khăn. Có thể mọi người đến thăm sẽ cùng tham 
gia vào đoàn đưa tang từ nhà đến mộ. Những người phụ nữ đi 
trước bởi vì theo các giáo sư thời đó, chính vì tội tỗi của người 
nữ trong vườn Ê-đen nên phụ nữ phải chịu trách nhiệm cho việc 
sự chết bước vào thế giới.

Tại ngôi mộ, bạn bè nói lên những lời tưởng nhớ người quá 
cố. Rồi những kẻ than khóc đứng hai bên đường trong lúc người 
thân bước vào. Khi thi thể vẫn còn trong nhà thì gia đình bị cấm 
chuẩn bị thức ăn, ăn thịt và uống rượu, hay học hành. Khi thi 
thể được đem đi, mọi đồ vật trong nhà phải bị úp ngược xuống 
và những kẻ than khóc sẽ ngồi dưới đất hoặc trên ghế thấp. Khi 
từ mộ trở về, họ ăn một bữa ăn gồm bánh mì, trứng luộc và đậu, 
tượng trưng cho sự sống mà luôn dẫn đến sự chết.

Việc than khóc kéo dài bảy ngày, trong thời gian đó không ai 
được xức dầu, mang giày hay học hành, làm việc, thậm chí tắm 
rửa. Tiếp theo sau tuần lễ than khóc bi thảm là ba mươi ngày 
than khóc ít hơn. 

Giữa giai đoạn than khóc bi thảm này, Ma-thê nghe nói rằng 
Chúa Jêsus đến làng của bà. Vi phạm tục lệ vùng Trung Đông, 
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bà đi ra gặp Chúa trong lúc Ma-ri ở trong nhà. Cuộc trò chuyện 
đặc biệt của Ma-thê và Chúa Jêsus được ghi lại trong Giăng 
11:21-27.

Ma-thê thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thưa Chúa, nếu Chúa 
có ở đây thì anh con không chết. Nhưng con biết, ngay cả 
bây giờ, bất cứ điều gì Thầy xin Đức Chúa Trời thì Đức 
Chúa Trời sẽ ban cho Thầy.” Đức Chúa Jêsus nói: “Anh 
con sẽ sống lại.” Ma-thê thưa: “Con biết rằng anh con 
sẽ sống lại trong kỳ phục sinh vào ngày cuối cùng.” Đức 
Chúa Jêsus nói với Ma-thê: “Ta là sự sống lại và sự sống. 
Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai 
sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết. Con tin điều 
đó không?” Ma-thê đáp: “Vâng, thưa Chúa, con tin rằng 
Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, Đấng phải 
đến thế gian.”

“Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh con không chết”. Khi 
nói câu đó, Ma-thê đã cho thấy bà nghi 
ngờ Chúa có quyền năng giới hạn. Nếu 
Ngài có ở đó thì điều này sẽ không xảy 
ra. Ngài phải có mặt thì mới chữa lành 
cho anh của bà được. Tuy vậy, lòng tin 
của bà nơi Chúa vẫn tỏa sáng: “Nhưng 
con biết, ngay cả bây giờ, bất cứ điều gì 
Thầy xin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa 
Trời sẽ ban cho Thầy”.

Chúa Jêsus trả lời bà bằng cách 
hướng tâm trí của bà đến lời hứa về sự 

Giáo lý về sự sống 
lại không đem đến 
cho Ma-thê sự an ủi 
trong lúc đau buồn.
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sống lại: “Anh con sẽ sống lại”. Ma-thê dường như không kiên 
nhẫn khi đáp: “Con biết rằng anh con sẽ sống lại trong kỳ phục 
sinh vào ngày cuối cùng”.

Bà biết lẽ thật. Bà hiểu giáo lý đó. Bà có nền tảng thuộc linh 
mạnh hơn người Sa-đu-sê, là người phủ nhận sự sống lại. Qua 
câu nói đó, bà làm chứng cho lời dạy chắc chắn trong niềm tin 
của dân tộc bà. Nhưng bà không thấy được an ủi lắm về sự sống 
lại trong tương lai. Trong giờ phút này, bà cần điều gì đó tức thì 
hơn là một sự kiện xa xôi như “sự sống lại vào ngày cuối cùng”. 
Giáo lý về sự sống lại không đem đến cho Ma-thê sự an ủi trong 
lúc đau buồn.

Chúa Jêsus thấy điều đó và Ngài đã đưa suy nghĩ của bà về sự 
sống lại trong tương lai thành thực tại: “Ta là sự sống lại và sự 
sống”. Chắc hẳn Ma-thê đã rất vui mừng trong giây phút sâu sắc 
ấy. “Ta là sự sống lại và sự sống”. Với những lời gây kinh ngạc đó, 
Chúa Jêsus đã đem suy nghĩ của Ma-thê từ niềm hy vọng tương 
lai mập mờ thành thực tại. Ngài trao cho đức tin của bà một 

đối tượng đúng đắn, đó là chính Ngài. 
Lòng tin nơi Chúa Jêsus Christ, Đấng 
Thần – Nhân, là sự sống lại và sự sống 
có thể thay thế cho niềm hy vọng mập 
mờ của bà về sự kiện tương lai. 

Làm sao để chúng ta có được sự 
tin chắc đó? Chúa Jêsus cho biết trong 
câu 25-26: “Người nào tin Ta thì sẽ 
sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống 
mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết.”

Khi tin Chúa Jêsus Christ, chúng 

Khi tin Chúa Jêsus 
Christ, chúng ta có 
được sự sống thắng 

hơn sự chết.
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ta có được sự sống thắng hơn sự chết. Sự chết không còn là kết 
thúc của sự sống, mà là cánh cửa để bước vào sự sống tuyệt vời 
hơn. Người ta gọi thế giới của chúng ta là “đất của người sống”. 
Chúng ta nên gọi là “đất của người chết” thì đúng hơn. Chúng ta 
bắt đầu chết từ giây phút được sinh ra và cuộc đời của chúng ta 
là sự dịch chuyển không ngừng đến với sự chết. Nhưng những 
ai tin nơi Chúa Jêsus Christ thì biết rằng khi sự chết đến, chúng 
ta không ra khỏi đất của người sống mà là chuyển vào đất của 
người sống. Chúng ta không hề đi đến sự chết. Chúng ta đang 
đến với sự sống. Đó là ý nghĩa của việc được sanh lại. Đó là ý 
nghĩa của sự sống đời đời. Đó là ý nghĩa của việc tin nơi Chúa 
Jêsus Christ. 

Chúa Jêsus đã kết thúc lời tuyên bố của Ngài với Ma-thê thế 
nào? Ngài hỏi: “Con tin điều đó không?” Với câu hỏi đó, Ngài 
đưa bà đến với câu hỏi về niềm tin cá nhân. Đức tin dẫn đến sự 
sống đời đời không phải là đức tin mà chúng ta thừa kế từ ông 
bà cha mẹ hay nhờ ở gần mục sư. Đó là cam kết cá nhân mà mỗi 
một chúng ta phải có. 

Với câu hỏi của Chúa Jêsus, Ma-thê đã đưa ra câu trả lời 
đáng chú ý (c.27): “Vâng, thưa Chúa, con tin rằng Chúa là Đấng 
Christ, Con Đức Chúa Trời”. Hãy so sánh với lời tuyên xưng 
vĩ đại của Phi-e-rơ (Mat. 16:16). Chúa Jêsus đã hỏi ông: Theo 
lời người ta nói thì Con Người là ai?” Phi-e-rơ trả lời: “Thầy là 
Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống”. Chúa Jêsus phán 
rằng hội thánh sẽ được lập trên lời tuyên xưng ấy, chân lý ấy. 

Ma-thê hiểu chân lý đó. Bà học được từ đâu? Có phải bà đã 
học dưới chân Chúa? Có phải bà đã nghe Ngài dạy đoàn dân? 
Rõ ràng người phụ nữ này đã nắm được lẽ thật trọng tâm cho 
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sự tăng trưởng của đức tin bà, dù đức 
tin ấy chưa thật trọn vẹn: Chúa Jêsus 
là Đấng được Đức Chúa Trời sai đến.

Chúng ta ngày nay cũng vậy. 
Chính trên lẽ thật mà Ma-thê đã 
tuyên bố vào ngày đó ở làng Bê-tha-ni 
cách đây 2000 năm, bạn và tôi được 
đến với Đấng là sự sống lại và sự sống. 
Chúng ta không thể tăng trưởng cho 
đến khi nhận biết chính Chúa Jêsus 
và đến với Ngài trong tình trạng thật 
của mình.

Câu chuyện tiếp tục. Ma-thê trở về 
nhà và gọi Ma-ri ra, bảo rằng Thầy đã 
đến và cho gọi Ma-ri. Ma-ri vội vàng 
đứng dậy đến gặp Chúa Jêsus. Rồi bà 

cũng nói những lời như Ma-thê: “Thưa Chúa, nếu có Chúa ở 
đây thì anh con không chết”. Giống với lời Ma-thê đã nói, nhưng 
có một điều khác. Ma-thê nói tiếp: “Nhưng con biết, ngay cả bây 
giờ, bất cứ điều gì Thầy xin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời 
sẽ ban cho Thầy”. Ma-thê đã nói lên đức tin của mình, dù còn 
nhiều khiếm khuyết. Trái lại, Ma-ri quá đau buồn. Bà đã ngồi 
dưới chân Chúa Jêsus để lắng nghe Ngài. Nhưng giờ đây, khi 
Ngài hiện diện, bà lại đang bị giày vò bởi nỗi đau như thiêu đốt.

Khi đọc một câu chuyện khác về Ma-ri và Ma-thê trong 
Lu-ca 10, chúng ta thấy có vẻ như Ma-ri là người “thuộc linh” 
còn Ma-thê thì “không thuộc linh”. Giờ đây khi đọc về hai 
người phụ nữ đó, chúng ta khám phá ra rằng Ma-thê con người 

Chúa bắt đầu hành 
động từ chỗ của 
chúng ta. Nhưng 
Ngài không bỏ 

mặc chúng ta ở đó. 
Ngài đưa chúng ta 
lên mức độ đức tin 

sâu sắc hơn.
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thực tế đã hiểu đủ để xưng nhận đức tin lạ thường nơi Chúa 
Jêsus. Trái lại, Ma-ri quá chìm ngập trong nỗi mất mát nên chỉ 
có thể nói rằng: “Thưa Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh con 
không chết”.

Hãy chú ý cách Chúa Jêsus đáp ứng với nhu cầu của từng 
người. Với Ma-thê, dù là trong lúc vô cùng đau buồn, Ngài đã 
nói một lẽ thật sâu sắc mang tính thần học. Còn với Ma-ri, Ngài 
cảm thông. Ngài gặp gỡ bà trong hoàn cảnh của bà và đưa bà 
đến với mức độ đức tin khác. Chúa bắt đầu hành động từ chỗ 
của chúng ta. Nhưng Ngài không bỏ mặc chúng ta ở đó. Ngài 
đưa chúng ta lên mức độ đức tin sâu sắc hơn. 

Mọi việc đã xong. Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi La-xa-rơ 
chết. Ngôi mộ thông thường ở vùng Trung Đông là một cái 
hang có nhiều ngăn được đục từ đá theo ba mặt. Ở lối vào mộ, 
một đường rãnh được khắc dưới đất và một tảng đá lớn hình 
tròn được đặt vào rãnh đó để có thể lăn qua lấp cửa mộ. Đối với 
người Do Thái, lối vào mộ được niêm phong cẩn thận là điều 
rất quan trọng. Họ tin rằng linh hồn của người đã khuất sẽ lảng 
vảng xung quanh mộ trong bốn ngày, tìm đường để nhập lại vào 
xác của người chết. Nhưng sau bốn ngày, linh hồn rời đi, bởi vì 
cơ thể đã bị phân hủy đến nỗi không thể nhận ra được.

Những người than khóc đi theo Ma-ri và tập hợp trước cửa 
mộ. Theo tục lệ thời đó, càng than khóc nhiều thì càng bày tỏ 
sự tôn kính đối với người chết. Họ là những người đến an ủi 
Ma-ri và Ma-thê, họ không cúi đầu thầm khóc. Nhưng vì tôn 
kính La-xa-rơ nên họ than khóc rất nhiều, khóc lóc thảm thiết.

Chúa Jêsus đứng giữa đám người than khóc ấy. Trong câu 33 
và 38, Giăng mô tả Ngài bằng cách sử dụng một từ Hy Lạp mà 
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không được dịch chính xác trong nhiều bản dịch Kinh Thánh. 
Chúa Jêsus không chỉ “bồi hồi xúc động”. Ngài rùng mình vì 
phẫn nộ. 

Phẫn nộ về điều gì? Chúa Jêsus đứng tại ngôi mộ vào ngày đó 
là Chúa của sự sống, là Đấng đã phán với Ma-thê rằng Ngài là sự 
sống lại và sự sống. Tại đó, Ngài mặt đối mặt với mọi hậu quả của 
sự sa ngã: sự chết, sự đau khổ của con người, tấm lòng tuyệt vọng. 
Ngài đã bước vào thế giới để giải cứu chúng ta khỏi sự chết và sự 
đoán phạt. Khi đối diện và chiến thắng sự chết vào ngày đó, Ngài 
biết rằng chiến thắng cuối cùng chỉ có thể đến qua một phương 
cách. Ngài cũng phải trải qua sự chết. Ngài sẽ phải nếm trải sự 
đau đớn của sự chết. Ngài sẽ phải chết.

Ngài rùng mình – rùng mình vì sự kinh khủng của sự chết. 
Ngài rùng mình vì hậu quả của tội lỗi. Ngài rùng mình vì nỗi 
đau của sự xa cách. Ngài rùng mình với sự phẫn nộ vì những 
điều này phải xảy ra. Rồi Ngài hành động. Ngài phán bốn lần.

Ngài nói với những người đang khóc rằng: “Hãy dời tảng đá 
đi” (Gi. 11:39). Chúa Jêsus cũng có thể lăn tảng đá đi mà không 
cần ai giúp đỡ, nhưng Ngài không làm điều đó. Ngài giao nhiệm 
vụ đó cho những người đứng tại ngôi mộ vào ngày đó. Ngài thận 
trọng khi sử dụng quyền năng thiên thượng. Ngài muốn chúng 
ta phải làm điều mình có thể. Ngài thử chúng ta bằng cách cho 
chúng ta tham gia vào phép lạ của Ngài. “Hãy dời tảng đá đi”.

Người Do Thái đứng đó có nghe đúng không? Hãy dời tảng 
đá đi? Chắc chắn Chúa Jêsus đang nói đùa. Ma-thê đã nói lên 
suy nghĩ của họ khi bà phản đối: “Thưa Chúa, đã có mùi, vì anh 
ấy nằm ở đây đã bốn ngày rồi”. Ma-thê vừa bỏ lỡ điều chính 
yếu của cuộc nói chuyện trên đường. Chúa đã nhắc bà: “Ta đã 
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chẳng nói với con rằng, nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của 
Đức Chúa Trời sao?” (c.40). Chúa Jêsus đã hành động để nâng 
đức tin của Ma-thê lên tầm cao mới, để bà có thể nhìn thấy vượt 
trên những gì thuộc về đất, những thực tại thuộc về trần thế để 
nhìn thấy thực tại thuộc linh. “Hãy dời tảng đá đi.” 

Lần thứ hai, Chúa Jêsus nói với Đức Chúa Trời: 
Thưa Cha, Con tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời Con. Con biết Cha 

luôn nhậm lời Con, nhưng Con nói điều nầy vì những người 
đang đứng quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con đến.

Ma-thê đã nói điều bà tin. Nhưng còn những người khác thì 
sao? Ma-ri thì sao? Các môn đồ thì sao? Chúa Jêsus đã thưa với 
Cha Ngài như thế để mọi người sẽ tin. 

Lần thứ ba, Chúa Jêsus nói với La-xa-rơ: “Hỡi La-xa-rơ, hãy 
ra!” (c.43). Người chết bước ra, tay chân còn quấn vải liệm, mặt 
phủ một tấm khăn. Đám đông lui lại, kinh sợ. Phải chăng những 
gì họ thấy là do ảo giác? Họ đã thấy người ta chôn xác chết vào 
ngôi mộ đó bốn ngày trước. Không thể nào là La-xa-rơ sống lại.

Chúa Jêsus không cầu nguyện: “Cha ơi, xin khiến người này 
sống lại từ kẻ chết!” Ngài cũng không nói: “Nhân danh Cha, 
hãy bước ra”. Ngài đã bảo Ma-thê rằng Ngài là sự sống lại và sự 
sống. Ngài hành động dựa trên thẩm quyền của Ngài. Ngài là 
Chúa của sự sống, vì vậy La-xa-rơ đã bước ra. 

Lần thứ tư, Chúa Jêsus nói với những người đang nhìn xem 
trong kinh ngạc: “Hãy mở cho anh ấy, và để anh ấy đi” (c.44). 
Những người đứng xem đầy kinh ngạc cần chạm vào La-xa-rơ 
để tự biết rằng đó không phải là ma. 

Hai điều đã xảy ra. Đầu tiên, nhiều người Do Thái đến thăm 
Ma-ri đã đặt lòng tin nơi Chúa Jêsus (c.45). Đó là kết quả tức thì. 
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Thứ hai, tin tức về phép lạ nhanh chóng đến tai của các lãnh đạo 
tôn giáo ở Giê-ru-sa-lem. Họ thấy Chúa Jêsus là mối đe dọa cho 
quyền lực của họ. Họ gặp nhau để định đoạt cho số phận Ngài 
bằng một bản án chết. 

Một bản án chết? Đúng, bản án ấy dành cho Ngài. Nhưng sự 
sống dành cho tất cả chúng ta là những người tin. Ngài là sự sống 
lại và sự sống. Ai tin nơi Ngài sẽ sống, dù đã chết rồi. Còn ai sống 
mà tin Ngài sẽ không bao giờ chết. Bạn có tin điều này không? 

Những người kể chuyện trong thời xưa kể về một con chim 
trong chuyện cổ tích, là loài chim thiêng liêng đối với mặt trời, 
gọi là chim phượng hoàng. Loài chim khổng lồ này có cầu 
vồng ngũ sắc trên lớp lông vũ rực rỡ, không loài nào sánh bằng. 
Chẳng những không có loài chim nào khác đẹp đẽ như thế, mà 
cũng không có loài nào hót hay và sống lâu như chim phượng 
hoàng. Những người kể chuyện không thể thống nhất về tuổi 
của chim phượng hoàng. Một số người cho rằng chim sống 500 
năm. Người khác thì cho là hơn 12.000 năm.

Khi những năm đó kết thúc, chim phượng hoàng làm một 
cái tổ từ cành lá của cây hương liệu, và trong chiếc tổ đó, nó bị 
tiêu hủy đi. Không gì còn lại ngoại trừ chút tro trên đất. Nhưng 
sau đó, người kể chuyện nói, một cơn gió nhẹ thổi đám tro ấy 
và không biết bằng cách nào đó xuất hiện một con chim phượng 
hoàng khác, một con chim lửa thậm chí còn đẹp lộng lẫy hơn 
con đã chết. Họ nói nó cũng sải cánh và bay tít lên mặt trời. 

Họ kể truyện cổ tích này với niềm hy vọng rằng nó có thể 
trở nên sự thật bằng cách nào đó. Họ nói về điều gì đó sâu kín 
bên trong lòng chúng ta, mong mỏi được thoát khỏi bi kịch tàn 
phá của cuộc sống, một điều gì đó tốt hơn, tuyệt vời hơn sẽ đến. 
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Điều mà những người kể chuyện chỉ 
có thể tưởng tượng chứa đựng một 
lẽ thật mà Chúa Jêsus là hiện thân. 
Giống như con chim phượng hoàng 
lộng lẫy hơn sống lại từ đống tro tàn 
của xác chết mình và cái tổ bị tiêu hủy, 
đức tin lớn xuất phát từ niềm hy vọng 
tan tành và giấc mơ bị hủy hoại. 

Donald Grey Barnhouse viết: “Khi 
Chúa muốn bạn tin cậy Ngài, Ngài 
đặt bạn vào chỗ khó khăn. Khi Chúa 
muốn bạn tin cậy Ngài trọn vẹn, Ngài 
đặt bạn vào chỗ không thể. Vì khi gặp 
một điều không thể, thì chúng ta, vốn 
có khuynh hướng xử lý mọi việc bằng 
sức riêng, mới có thể thốt lên rằng: 

“Lạy Chúa, chính Ngài làm thành việc 
này. Con chẳng là gì cả”. 

La-xa-rơ đã sống chỉ để chết lần 
nữa. Lần thứ hai, Ma-ri và Ma-thê đi ra mộ với thi thể của người 
anh yêu dấu. Lần này sẽ không có sự sống lại. Nhưng Chúa 
Jêsus đã truyền sự sống vào niềm tin của Ma-thê: “Người nào 
tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta 
thì sẽ không bao giờ chết”. Nếu bạn tin vào Đấng sống lại, bạn 
có thể đối diện với nghĩa trang và biết rằng ngay cả trong sự 
chết thì sự sống cũng có thể đến. Đó là lời của Thánh Francis ở 
Assisi, chính trong sự chết mà chúng ta sống.

Nhưng không phải mọi cái chết đều dẫn đến sự sống. Khi bà 

Giống như con 
phượng hoàng lộng 

lẫy hơn sống lại 
từ đống tro tàn 

của xác chết mình 
và cái tổ bị tiêu 
hủy, đức tin lớn 

xuất phát từ niềm 
hy vọng tan tành 
và giấc mơ bị hủy 

hoại.
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Mae mất đi đứa con duy nhất, bà đã không còn nhìn xem Chúa, 
quyền năng cũng như tình yêu của Ngài. Bà đã bỏ lỡ thực tại 
rằng sự sống đã thắng sự chết. Bà đã quên mất – hoặc không 
hề biết rằng Chúa Jêsus đã trải qua sự chết để chiến thắng sự 
chết đời đời.

Khi chúng ta trải qua nỗi đau mất đi người thân yêu, hãy 
nhớ đến chim phượng hoàng. Tuy vậy, Chúa Jêsus cũng phán 
với chúng ta những lời Ngài phán với Ma-thê 2000 năm trước 
trên đường vào làng Bê-tha-ni: “Ta là sự sống lại và sự sống”. 
Sau sự chết, sự sống sẽ đến. Chúng ta hãy tin cậy vào thời điểm 
hoàn hảo của Chúa. Chúng ta hãy tin cậy nơi tình yêu của Ngài. 
Chúng ta có thể trải qua hoàn cảnh khó khăn với đức tin và 
niềm hy vọng mạnh mẽ hơn khi biết rằng Chúa luôn bên cạnh 
chúng ta trong lúc mất mát và đau buồn. Điều chúng ta để Ngài 
làm trong hoàn cảnh đó sẽ tạo nên sự khác biệt.  
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