
“Ta (Chúa Giêsu) không thể ngăn cản nỗi khổ đau nhưng chỉ chữa lành nó.” 

 

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,  

Tôi có một câu chuyện tưởng tượng muốn chia sẻ với anh chị em.  

Một lần nọ, có một người đàn bà đau buồn vì mất đi người em trai. Anh ta là một người tốt, dễ mến và cô ta 

đau khổ khôn cùng. Cô ta cứ liên tục hỏi Chúa tại sao: “Tại sao là em ấy, tại sao không là con, tại sao?” 

Nhưng chỉ thấy sự im lặng, cô ta bắt đầu đi tìm câu trả lời. Cô ta đi chưa bao xa khi cô gặp một ông lão đang 

ngồi một mình trên một ghế băng và khóc. Cô hỏi ông lão, “Tại sao ông khóc?”  Ông lão đáp, “Tôi đau khổ 

vì mất mát quá lớn. Cô thấy đấy, cả đời tôi là một họa sĩ, một họa sĩ vẽ những bức tranh dễ thương, còn bây 

giờ thì tôi không biết tại sao, tôi đã mất thị giác rồi.” Ông ta, cũng vậy, cũng đang đi tìm câu trả lời cho câu 

hỏi “Tại sao?” Người phụ nữ mời ông ta cùng đi với cô, và dắt tay ông ấy đi. Họ cùng lê bước trên đường. 

Chẳng bao lâu, họ bắt gặp một chàng trai trẻ đang đi lang thang cách vô định. Anh ta mới mất đi người vợ là 

tất cả niềm vui của anh ta. Anh ta, cũng vậy, cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm câu trả lời “Tại sao lại là tôi? 

Tại sao?”   

Không bao lâu nữa, họ gặp một người phụ nữ trẻ đang ngồi trước bậc thềm nhà cô ấy, và cô ta đang ôm mặt 

khóc nức nở bởi vì cô ấy mới mất đứa con duy nhất của mình. Cô ấy, cũng vậy, cũng tham gia vào những 

người bạn nhỏ bé này, và chẳng nơi nào họ có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao?” 

Nhưng, bất thình lình, họ gặp Chúa Giêsu và lần lượt họ đối diện với Ngài với câu hỏi của mình. Nhưng Chúa 

Giêsu im lặng và chẳng đưa ra câu trả lời nào. Thay vào đó, Ngài bắt đầu khóc và Ngài nói trong nước mắt, 

“Ta đã mang gánh nặng của người phụ nữ mất người em trai, gánh nặng của cô gái trẻ mất con, người họa sĩ 

mất thị giác, chàng trai mất một tình yêu mà anh ấy luôn vui mừng.” Và khi Chúa nói, cả bốn người xích lại 

gần nhau và rồi họ ôm hôn lẫn nhau. Và họ nắm lấy tay Chúa Giêsu và giữ Ngài ở lại với họ.  

Một lần nữa, Chúa Giêsu nói, “Quyền thống trị của Ta là thống trị trên con tim. Ta không thể ngăn chặn nỗi 

khổ đau nhưng chỉ chữa lành nó.” 

“Vậy thì Ngài làm điều đó thế nào?” người phụ nữ hỏi. 

Ngài trả lời, “Chỉ bằng cách chia sẻ nó với các con.” Rồi bất thình lình, Ngài biến mất khỏi tầm mắt họ. 

Và điều gì còn lại trong bốn người đó? 

Nỗi đau có thể đến từ lòng trắc ẩn, chia sẻ và lòng vị tha. Hãy học yêu bằng cách yêu thương, học cách 

chữa lành bằng cách chữa lành, và sau cùng, chỉ còn lại một điều là tình yêu. 

Tôi rất vui được gặp gỡ tất cả anh chị em qua thông điệp này.  

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em,  
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Linh mục phụ tá 


