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Có những giọt nước mắt tuôn chảy từ khóe mắt. Có những giọt 
nước mắt âm thầm trong lòng người. Có những giọt nước mắt 
có thể thấy được. Thế nhưng, cũng có những giọt nước mắt 
vẫn tuôn rơi nhưng không ai hay biết.  
 

Những giọt nước mắt là một phần của cuộc sống con người. 
Con người ta buồn thì khóc, vui cũng khóc, đau khổ cũng khóc, mà hạnh phúc lắm 
chăng cũng rơi lệ. Thế nhưng, trong cuộc sống hằng ngày, hiếm hoi có người trân 
trọng những dòng nước mắt tuôn chảy trong luồn mạch cảm xúc của con người.  
 

Từ nhỏ đến khi lớn lên tại Việt Nam, tôi vẫn thường nghe gia đình dạy bảo rằng: 
Khóc chỉ dành cho con gái, hay những người yếu đuối; đàn ông, con trai là không 
được ủy mị như thế. Có lẽ nó cũng một phần đúng vì qua năm tháng tôi mới thấy 
mình là một con người yếu đuối mà thôi. Và lúc nhỏ (cho đến bây giờ) tôi cũng hay 
khóc lắm!  
 

Mãi cho đến những ngày tháng bước vào đời tu, học hỏi nhiều về tâm lý học và bản 
chất con người, tôi mới thấy giá trị cần thiết của những giọt nước mắt. Lúc đó, tôi 
mới thấy được rằng: Một người đàn ông chân chính và trưởng thành là một người 
đàn ông biết khóc.  
 

Tôi tạ ơn Chúa vì những giây phút không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những 
cảnh người đau khổ. Tôi tạ ơn Chúa vì mình chỉ biết ngồi trong nước mắt cùng 
những tâm hồn trắc trở trong tòa giải tội. Tôi tạ ơn Chúa vì những giọt nước mắt đó 
đã biến đổi bản thân mình từ vị trí là một thẩm phán đến với sự đồng cảm, đồng tâm 
và đồng hành cùng với con người ta. Tôi tin rằng chỉ khi nào mình có thể khóc cùng 
người khác thì lúc đó mình mới đang ở cùng với họ.  
 

Những giọt nước mắt không là vô ích, nhưng là những dòng suối tẩy rửa tâm hồn 
con người. Những giọt nước mắt không là yếu đuối nhưng là một biểu hiện những 
cảm xúc sâu kín trong trái tim con người, một cách biểu hiện không thành lời nhưng 
vượt quá những gì lời nói thông thường có thể diễn tả được.  
 

Mùa chay là mùa sám hối. Sám hối rất cần những giọt nước mắt để tẩy rửa, những 
giọt nước mắt chân thật để bộc lộ tâm can của người với người, giữa con người ta 
với Chúa.  
 

Người đàn bà tội lỗi đã đến và khóc bên chân Đức Giê-su. Và Ngài đã làm gì? Ngài 
không cản trở những dòng chảy của cảm xúc, nhưng Ngài để cho bà khóc và lấy tóc 
để lau chân Người (Lu-ca, chương 7, câu 36-50).  
 

Khi đến thăm mộ của La-za-rô, một người bạn thân thiết của Ngài, Đức Giê-su đã 
khóc. Đến nỗi những người có mặt có thể nhận ra được tình cảm Ngài dành cách 
riêng cho La-za-rô (Gio-an, chương 11, câu 33-36).  
 

Lúc Đức Giê-su bị mang đi đóng đinh, có một toán người đi theo; trong đó, có những 
người phụ nữ đi theo khóc lóc cho Người. Nhưng Đức Giê-su nói với họ rằng: Đừng 
khóc cho ta, nhưng hãy khóc cho bản thân các ngươi và con cái các ngươi (Lu-ca, 
chương 23, câu 27-28). 



 

Có những giọt nước mắt cần thiết, nhưng cũng có những giọt nước mắt không đúng 
bản chất và mục đích của nó. Có những giọt nước mắt đẹp, nhưng cũng có những 
giọt nước mắt giả dối lòng người. Có những lúc lòng buồn rười rượi mà đôi mắt vẫn 
không nên lời. Cũng có những khi chỉ thấy một thoáng lành lạnh trong lòng mà nước 
mắt cứ tuôn rơi.  
 

Có người nghệ sĩ một lần chia sẻ rằng: Lúc muốn vào vai một người bị đau khổ và 
phải khóc thì cách tốt nhất là phải nghĩ đến những giây phút mình đau khổ thực sự; 
có như vậy thì mới có động lực để diễn cho vào vai. Những cảm xúc đi vào lòng 
người là những cảm xúc thật sự. Những giọt nước mắt thực sự mới có thể thay đổi 
lòng người. Giống như một bài ca hay là những bộc phát từ những tâm tư và trải 
nghiệm thực sự của con người. Một tình yêu đẹp như là một bông hoa hồng rực rỡ 
giữa những bụi gai. Vì thế, người ta thường nói: Hồng càng đẹp thì càng nhiều gai.  
 

Những giọt nước mắt là luồng chảy của tâm hồn. Ở đâu có những giọt nước mắt 
chân chính, ở đó lòng người được trải rộng và trái tim được mở ra để đón nhận ơn 
thánh hóa và biến đổi của Thánh Thần.  
 

Tôi xin cầu nguyện để tôi và bạn có được những giọt nước mắt chân thật như thể 
trong mùa Chay này để cuộc đời chúng ta được sâu lắng hơn, giá trị hơn và đáng 
sống hơn. Cuộc đời không đáng khóc là một cuộc đời chưa chạm đáy được chiều 
sâu của ơn Chúa.  
   
 

 


