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Anh chị em thân mến,
Tôi cầu nguyện cho tất cả anh chị em đều được giữ ấm và khô ráo. Tôi biết nhiều người đã sẵn sàng để
thực hiện với những vật liệu màu trắng, nhưng với tôi khi thức dậy vào ngày sinh nhật của mình thứ Bảy
vừa qua, tôi được trở lại thời thơ ấu ở Montana. Gần như mỗi năm tôi thức dậy đều có tuyết mới vào ngày
sinh nhật (tôi luôn mong như thế). Nhớ lại những ngày đó, tôi được dẫn đến chiêm ngưỡng món quà tuyệt
vời trong ký ức tôi. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta món quà này để suy gẫm chiều sâu tình yêu Thiên
Chúa cho chúng ta. Kẻ thù có thể cũng dùng cái ký ức đó khiến chúng ta tập trung vào những điều không
tốt đã xảy ra, và như thế khuấy động trong lòng chúng ta sự oán giận và đau đớn, khiến chúng ta không tin
tưởng vào Chúa nữa. Điều này ngăn cản chúng ta tiến bộ trong cuộc sống lành mạnh và làm cản trở chúng
ta lớn lên trong mối tương quan, đặc biệt với Chúa Giêsu, Đấng đã đến giải thoát chúng ta khỏi những ràng
buộc này, làm cho tâm hồn chúng ta tự do để hiểu biết Người và để biết chúng ta là ai, như là con cái yêu
dấu của Thiên Chúa.
Trong bài giảng lễ Chúa nhật tuần trước, tôi đã kể câu chuyện thánh Josephine Bakhita như một tấm gương
mà tôi đã mô tả trên đây. Thánh nữ được sinh ra ở Sudan vào cuối thế kỷ 19, và lúc lên 9 tuổi đã bị bắt cóc
và được đặt tên là Bakhita, nghĩa là may mắn. Có lẽ không ai trong chúng ta xem hoàn cảnh của thánh nữ
là một người “may mắn”, tuy nhiên thánh nhân vẫn nhẫn nại như một người tốt bụng và dịu dàng. Thánh
nữ đã bị bán đi bán lại khi còn là một đứa trẻ. Tại một thời điểm bị bắt giữ, chỉ vì một lỗi nhỏ, thánh nữ đã
bị con trai ông chủ đánh tàn tệ đến ngất xỉu, và rồi bị kiệt sức hơn một tháng trời. Ngài mô tả một người
phụ nữ thành thạo “nghệ thuật tàn ác” đã xâm hình hoặc tạo vết sẹo đánh dấu như thế nào trên thân thể
ngài. Ngài kể lại, “Khi cô ấy thực hiện theo hình mẫu của cô ấy; người phụ nữ ấy đã dùng dao cạo râu và
rạch dọc những hàng kẻ. Các vết thương đều được sát muối. Khuôn mặt của tôi được tha, nhưng sáu mẫu
hình đã được vẽ trên ngực, hơn sáu mươi cái khác trên bụng và hai cánh tay tôi. Tôi nghĩ tôi chết mất, nhất
là khi vết thương bị sát muối. Do phép lạ của Chúa mà tôi không chết. Thiên Chúa đã định sẵn cho tôi
những điều tốt đẹp hơn.” Thánh nữ nói, “Nếu tôi gặp lại những kẻ buôn nô lệ đã bắt cóc tôi, và ngay cả
những người này hành hạ tôi, tôi cũng sẽ quỳ xuống và hôn đôi bàn tay họ, vì nếu điều đó không xảy ra tôi
sẽ không bao giờ trở thành người Kitô hữu và nữ tu như hôm nay.” Thánh Josephine Bakhita có thể nhìn
thấy điều thánh Phaolô đã nói, “Tất cả mọi sự đều trở nên tốt đẹp cho những ai yêu mến Thiên Chúa.”
Thánh nữ đã không biết Thiên Chúa trước đó, nhưng tình yêu Thiên Chúa vẫn giúp thánh nữ kiên trì trong
thử thách, và sau đó đã ban cho ngài ân sủng để tha thứ và thậm chí cám ơn những người làm khổ mình về
những gì đã xảy ra.
Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều trải qua đau khổ và chấn thương ở mức độ lớn hơn hay ít hơn, và thậm
chí những điều nhỏ nhặt có thể để lại vết thương sâu nếu chúng ta tập trung vào những khía cạnh tiêu cực
và giữ lại những nỗi đau và oán giận. Thiên Chúa muốn giải thoát những gánh nặng đó. Ngài muốn chữa
lành trái tim chúng ta. Bước đầu tiên là hãy đem những nỗi đau đó đến với Chúa Giêsu trong cầu nguyện.
Đức Mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ và săn sóc chúng ta với tình mẫu tử, Mẹ sắp xếp mọi sự và đem đến với Con
của Mẹ. Thánh Josephine Bakhita nói, “Mẹ Maria đã che chở tôi trước khi tôi biết Mẹ.”
Khi tôi viết điều này vào sáng thứ hai, tôi nhận được tin trong hộp thư của tôi từ Cha Frank ở Haiti. Ngài
kể lại rằng người dân tại Haiti đang rơi vào tình trạng hỗn loạn công khai với những cuộc biểu tình bạo lực
vì tham nhũng, bất công của chính phủ dẫn đến lạm phát nghiêm trọng. Xin hãy cầu nguyện cho anh chị
em đau khổ của chúng ta ở Haiti, xin cho họ có được những gì họ cần có để sống sót, và kết thúc các cuộc
bạo động và tham nhũng.
Nguyện xin Mẹ Maria và thánh Josephine Bakhita hướng dẫn tất cả chúng ta tin tưởng vào Chúa Giêsu, và
đem những ký ức của chúng ta đến với Chúa để chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra dưới
ánh sáng tình yêu Chúa, và tận hưởng dòng suối chữa lành đó từ cạnh sườn Chúa Giêsu trong đời sống các
bí tích của Giáo hội.
Thân ái trong trái tim Chúa,
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