
LẠY THIÊN CHÚA CON, SAO NGÀI BỎ RƠI CON? 

 

Sau đây là chứng từ của Cha Pierre Ruquoy Linh Mục Thừa Sai 

Scheut tại cộng hòa Zambia bên Phi Châu. Cha tìm kiếm câu trả 

lời cho các con cái thân yêu sống sót sau trận động đất ngày 12-

1-2010 tại Haiti. 

(Cuộc động đất giết hại khoảng 1 triệu người và làm cho 3 triệu 

người khác liên lụy vì các cơ cấu hạ tầng của thủ đô Port-au-

Prince và các thành phố lân cận bị tàn phá bình địa). 

... Đêm 12-1-2010 tôi mơ một cơn ác mộng. Kể từ ngày rời bỏ 

Cộng Hòa Dominicana thì đây là lần đầu tiên tôi nằm mơ thấy 

quần đảo thân yêu. Trong giấc mơ tôi gặp nhiều bạn bè khóc lóc 

thảm thiết. Vào đúng nửa đêm - giờ Zambia - nghĩa là vào lúc 17 

giờ chiều Haiti, tôi bỗng giật mình thức giấc. Sáng hôm sau 13-1 

lúc tôi đang trên đường tiến về Lusaka - thủ đô Zambia - thì tôi 

nhận được cú điện thoại của một người bạn Dominicano báo cho 

biết trận động đất kinh hoàng tại Haiti xảy ra đúng vào lúc tôi nằm mơ thấy cơn ác mộng. Trong vòng 3 

ngày kể từ sau cú điện thoại ấy, cứ 5 phút thì tôi lại bấm một số điện thoại của bạn bè sống tại thủ đô 

Port-au-Prince! Nhưng vô hiệu và hoàn toàn uổng công! 

Như bao người nam nữ Haiti khác sống nơi hải ngoại, tâm trí tôi cứ miên man nghĩ đến tất cả các thanh 

thiếu niên Haiti thân yêu của tôi đã rời bỏ Cộng Hòa Dominicana trở về sống bên Haiti khi tôi cũng rời bỏ 

Cộng Hòa này. Tâm trí tôi lang thang trên khắp các nẻo đường thành phố để tìm kiếm dò la tin tức các 

con tôi. Tôi tưởng tượng cái khốn cùng nhất và tôi van xin THIÊN CHÚA gởi đến cho tôi một tín hiệu sống 

động. 

Thứ Bảy ngày 16-1 khi tôi cử hành Thánh Lễ đến phần dâng lễ vật thì cái điện thoại di động của tôi bỗng 

reo vang. Tôi giật mình đánh thót một cái! Tiếng nói vang lên: 

- Cha ơi, tất cả chúng con đều còn sống! 

Đó là tiếng của Décide Lovanice một trong 30 thanh thiếu niên từng cùng tôi chia cơm sẻ áo nơi nhà xứ 

Batey bên Cộng Hòa Dominicana! 

Tôi tức khắc dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA. Nhưng cũng từ đó, hình ảnh kinh hoàng của trận động đất 

không bao giờ lìa khỏi tâm trí tôi. 

Vài ngày sau Décide Lovanice gởi cho tôi sứ điệp: 

- Chúng con còn sống! Chúng con cố gắng tiếp tục sống! Nhờ Ơn Chúa chúng con sống sót .. Bây giờ 

chúng con sống cảnh màn trời chiếu đất .. Các bức tường của các ngôi nhà của chúng con hoàn toàn nứt 



rạn. Cha ơi! Buồn lắm! Thật là tang thương đổ nát!.. Xin Cha tiếp 

tục giúp chúng con cầu nguyện .. HOAN HÔ SỰ SỐNG! 

Đọc xong mấy hàng chữ trên đây nước mắt tôi bỗng dàn dụa và tôi 

bật lên khóc nức nở. Đêm đó tôi thức trắng để cầu nguyện và để 

suy gẫm. 

Các tông đồ xưa cũng thưa với Đức Chúa GIÊSU rằng: 

- Xin Thầy dạy chúng con phải cầu nguyện như thế nào! 

Thế nhưng tôi là ai mà có thể hướng dẫn các người sống sót sau 

trận động đất kinh hoàng kia trong việc cầu nguyện??? Chỉ duy 

nhất Đức Chúa GIÊSU KITÔ - Tôn Sư Chí Thánh - mới có thể dạy 

chúng ta cách thức cầu nguyện. 

Tôi liền liên lạc ngay với Các Nữ Tu Chiêm Niệm nơi vương quốc Bỉ. 

Tôi tha thiết xin Các Chị cầu nguyện cho người dân đất nước Haiti 

thân yêu để họ có thể khám phá ra dung nhan dịu hiền của THIÊN 

CHÚA ngay giữa các đống gạch đổ nát và ngay trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng. 

Phần tôi, tôi trải qua hàng giờ giờ trước Cây Thánh Giá Haiti mà tôi mang theo từ khi tôi rời bỏ giáo xứ 

Batey của Cộng Hòa Dominicana. Bên cạnh Đức Chúa GIÊSU Chịu-Đóng-Đinh của Cây Thánh Giá Haiti tôi 

đặt bức ảnh chụp Cây Thánh Giá của Nhà Thờ Chính Tòa Port-au-Prince vẫn còn nguyên vẹn giữa bao nổ 

nát! 

Ôi, không biết bao nhiêu lần tôi có cảm tưởng như Đấng Chịu-Đóng-Đinh trên Cây Thánh Giá Haiti này 

nói chuyện với tôi! Không biết bao nhiêu lần tôi có cảm giác là chính Ngài lau khô các giọt nước mắt của 

tôi! 

Giống như phần lớn dân chúng Haiti và một số đông người khác rải rác khắp nơi trên toàn thế giới, tôi 

cũng cố gắng tìm kiếm một ý nghĩa cho cái thảm họa vô nghĩa này. Tại sao THIÊN CHÚA Nhân Lành lại 

cho phép hoạn nạn xảy ra giết chết hằng hà sa số người vô tội và tàn phá nhà cửa bình địa trong một đất 

nước nghèo nhất thế giới? Tại Sao? Tại Sao? 

Để tìm kiếm câu trả lời tôi lại chiêm ngắm hàng giờ hàng giờ Cây Thánh Giá và nghĩ đến những Câu Cuối 

Cùng của Đấng Chịu-Đóng-Đinh. 

- Lạy THIÊN CHÚA, Lạy THIÊN CHÚA của Con, sao Ngài bỏ rơi Con? (Matthêu 27,46). 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ - Hy Lễ Vô Tội tuyệt hảo nhất - đang trên bờ vực thẳm của tuyệt vọng hoàn toàn. 

Chúa bị phản bội bởi kẻ từng ngồi cùng bàn ăn cùng mâm với Chúa. Chúa bị chối bỏ bởi một trong các 

bạn hữu thân tín nhất. Và Chúa bị mọi bạn bè bỏ rơi. Giờ đây - trong nỗi kinh hoàng - Chúa có cảm 

tưởng chính THIÊN CHÚA CHA cũng bỏ rơi mình đơn độc. Tệ hơn nữa, Ngài có cảm tưởng rằng THIÊN 

CHÚA chịu trách nhiệm về mọi nỗi thống khổ vô nghĩa này. Vậy thì THIÊN CHÚA ở nơi đâu trên đồi Can-



Vê? Đức Chúa GIÊSU KITÔ - trong nhân tính phàm trần - đang bị 

đau khổ tột đỉnh dằn vặt, không ý thức rằng: THIÊN CHÚA CHA 

cùng đau khổ với Con Ngài trên Cây Thánh Giá! CHA và CON 

cùng hiệp nhất nên MỘT trên Cây Thánh Giá. Hiệp nhất tột cùng 

trong đau đớn! Chính vì mối hiệp nhất vô biên này mà Sự Sống là 

câu trả lời cho tiếng kêu tuyệt vọng của Con Yêu Dấu. 

”Lạy THIÊN CHÚA, Lạy THIÊN CHÚA của Con, sao Ngài bỏ rơi 

Con?” cũng là tiếng kêu của hàng trăm hàng triệu người dân 

Haiti, sau trận động đất hôm 12-1-2010. Nhiều người nghĩ rằng 

trận động đất là dấu chứng THIÊN CHÚA bỏ rơi con cái Ngài. 

Hoặc tệ hơn, đây là sự trừng phạt của THIÊN CHÚA đối với 

những tội lỗi tày trời. Nhưng THIÊN CHÚA ở đâu? 

Xin kết thúc chứng từ suy niệm về mầu nhiệm đau khổ của người dân Haiti bằng lời ca hân hoan đến từ 

câu nói cuối cùng của Đức Chúa GIÊSU trên Thánh Giá: ”Thế là đã hoàn tất!” Gioan 19 câu 30. 

Đây là tiếng kêu loan báo Hy Vọng: một thế giới mới bắt đầu! Một đất nước Haiti mới đang thành hình. 

Và chính THIÊN CHÚA mang hạt giống đến cho xã hội mới này. Giờ đây tất cả mọi người Haiti cùng quên 

đi nỗi thống khổ riêng để chỉ nghĩ đến người khác và tìm cách thoa dịu an ủi người khác! 

Mọi người trên toàn thế giới cũng đã nghĩ đến và đã liên đới với đất nước Haiti. Đúng thế! Một đất nước 

Haiti mới, một quốc gia Haiti mới đang thành hình. Rồi đây sẽ không còn nước mắt nhưng TẤT CẢ trở 

thành Anh Chị Em với nhau. Có thể dùng bài ca trong Sách Tiên Tri Isaia nơi chương 66 từ câu 10-14 để 

nói rằng: 

- Hãy vui mừng với Haiti, hãy vì Haiti mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Haiti. Hãy cùng Haiti 

khắp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than khóc Haiti, để được Haiti cho hưởng trọn nguồn an ủi, 

được thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. Vì THIÊN CHÚA phán 

như sau: Này Ta tuôn đổ xuống Haiti thái bình tựa dòng sông cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về 

tràn lan như thác vỡ bờ. Các con sẽ được nuôi bằng sữa mẹ. được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu 

gối. Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các con như vậy, tại Haiti các con sẽ được an ủi vỗ về. Nhìn 

thấy thế lòng các con sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. THIÊN CHÚA sẽ biểu 

dương quyền lực của Ngài cho các tôi tớ biết. 
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