
1 

 

 

LÊN ĐỒI VỚI CHÚA 

 



2 

 



3 

 

 

Học viện Dòng Tên 

 

LÊN ĐỒI VỚI CHÚA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà xuất bản Tôn Giáo - 2016 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nihil Obstat 

Giuse Phạm Tuấn Nghĩa S.J., Ph.D. 

Imprimi Potest 

Giuse Phạm Thanh Liêm S.J. 

Giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam 



5 

 

NỘI DUNG 

 

LỜI GIỚI THIỆU  .......................................................................... 8 

      Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J. 

1.  VIẾT CHO KẺ BÁN CHÚA  .............................................. 13 

     Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.  

2. NGƯỜI ĐẦY TỚ CỦA VỊ THƯỢNG TẾ ........................ 19 

     Phêrô Nguyễn Phúc Hoàng Dũng, S.J. 

3. MẤT THẦY! .............................................................................. 26 

     Vinhsơn Phạm Văn Đoàn, S.J. 

4. THƯ GỬI NGƯỜI CHỐI CHÚA ......................................... 32 

Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J. 

5. TÂM SỰ CHIẾC ÁO RÁCH ................................................ 38 

Đaminh Lê Văn Luận, S.J. 

6. THƯA NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÁNG KÍNH! ......................... 45 

Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J. 

7. GỞI NGƯỜI TỬ TỘI CỦA TÔI .......................................... 50 

Batôlômêô Nguyễn Anh Huy, S.J. 

8. CHÚA ĐÂU PHẢI LÀ TRÒ VUI! .................................... 59 

Phêrô Lê Hoàng Nam, S.J. 



6 

 

9. TIẾNG NÓI MỘT NGƯỜI DÂN ........................................ 64 

Phêrô Nguyễn Phúc Hoàng Dũng, S.J. 

10. CHIẾC KHĂN LAU MẶT NGƯỜI ................................. 72 

Batôlômêô Nguyễn Anh Huy, S.J. 

11. SIMON KYRÊNÊ VÀ GIỜ ĐỊNH MỆNH ……..……… 77 

Phaolô Phạm Khánh Linh, S.J. 

12. LỜI TRẦN TÌNH CỦA ANH TRỘM DỮ.................... 81 

Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J. 

13. HỒI KÝ CỦA ANH TRỘM LÀNH ................................ 86 

Giuse Bùi Thế Dũng, S.J. 

14. VIÊN ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG ................................................. 92 

Phêrô Nguyễn Phúc Hoàng Dũng, S.J. 

15. GIOAN - ĐẾN CÙNG VẪN THEO CHÚA ................ 98 

Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J. 

16. MARIA – MẪU GƯƠNG THEO CHÚA ĐẾN CÙNG …… 105 

Phêrô Lê Hoàng Nam, S.J. 

17. PHÚT TRẢI LÒNG CỦA CHỊ MARIA MAĐALÊNA .….. 111 

Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J. 

18. NICÔĐÊMÔ – NGƯỜI ĐI TÌM CHÂN LÝ ................. 118 

Phaolô Phạm Khánh Linh, S.J. 



7 

 

19. ĐỨC GIÊSU – MỘT THIÊN CHÚA ẨN MÌNH ....... 124 

Phêrô Lê Hoàng Nam, S.J. 

 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU ................ 132 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 

 



 

8 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

Trong Tuần III của sách Linh Thao, thánh I-nhã gợi 

điểm cầu nguyện cho các thao viên bằng cách đề nghị 

họ "nhìn ngắm", "lắng nghe" những nhân vật có mặt 

trong các trình thuật về cuộc thương khó và chịu chết 

của Chúa Giêsu, cũng như "chú ý đến điều họ làm và rút 

ra ích lợi" (LT 194. Xin cũng xem các số tiếp theo). 

Đây là một phương pháp cầu nguyện mang tính cách 

chiêm niệm, rất hữu hiệu trong việc đưa thao viên đi vào 

trong bầu khí và tâm tình của cuộc thương khó của Chúa 

Giêsu. 

Đặc tính của việc cầu nguyện trong tuần III Linh Thao 

không hẳn là suy niệm về ý nghĩa của đau khổ hay cái 

chết cách chung chung, cho bằng là "hòa mình" vào 

những tâm tình và đau khổ cụ thể của một nhân vật cụ 

thể, là Chúa Giêsu. Thao viên được biến đổi nhờ vào việc 

tham dự vào tâm tình và đau khổ của Chúa Giêsu hơn là 

bằng việc rút ra những bài học đạo đức từ phương pháp 

suy lý. Phương pháp "áp dụng ngũ quan" nói trên có thể 

giúp thao viên đạt được điều đó. 
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Từ kinh nghiệm thực tế cầu nguyện với tuần III Linh 

Thao, quý thầy học viên của Học Viện Dòng Tên đã viết 

ra những tâm tình của mình khi chiêm ngắm cuộc thương 

khó của Chúa Giêsu từ góc độ của những nhân   vật khác 

nhau. Khi chia sẻ một số tâm tình đó trong tập sách này, 

quý thầy mong ước rằng chính quý vị độc giả sẽ cảm 

thấy cách cầu nguyện chiêm niệm này rất quen thuộc 

với mình, đồng thời khám phá ra những cách tham dự 

riêng tư và cá vị vào các mầu nhiệm thương khó của 

Chúa Giêsu. 

 

Lễ Suy Tôn Thánh Giá 

14.09.2015 

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J. 
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LỜI TỰA 

Mùa Chay, chúng ta tìm vào những khoảng lặng của 

tâm hồn để nhìn lại chính mình, để nhận ra những lỗi lầm 

và để giục lòng hoán cải. Ơn Chúa tha thứ trở thành món 

quà quý báu mà chúng ta ao ước được nhận lãnh một 

cách dồi dào và tận căn. 

Hướng về tâm tình mùa Chay, tập sách nhỏ bé này là 

những trang viết chân thành ghi lại những phản tỉnh suy 

tư về các nhân vật hiện diện trong cuộc Thương Khó của 

Chúa Giêsu. Tuy là những câu chuyện mang tính phóng 

tác, nhưng chúng tôi cố gắng giữ được nội dung chính 

của Tin Mừng. Để qua đó việc chiêm ngắm các nhân vật 

trong cuộc Thương Khó có thể mang lại nhiều ích lợi 

thiêng liêng cho bạn đang đọc tập sách này.    

Mời bạn cùng với chúng tôi và với các nhân vật ấy 

tham dự vào một hành trình cầu nguyện và phản tỉnh, 

một hành trình mà nơi đó mỗi người nhận ra mình không 

hề cô độc khi có Đức Giêsu hiện diện trong tương quan 

cá vị với chúng ta. Ngài là ánh sáng để chúng ta nhìn ra 

con người thật của mình. Ngài là Ơn Sủng cho chúng ta 

được giải thoát thực sự. 
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Lên Đồi Với Chúa, tập sách đơn sơ này không gì khác 

hơn là một lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện ấy dành cho 

bạn. Chân thành! 

Nhóm Biên soạn 
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1. Viết cho kẻ bán Chúa 

 

Anh Giuđa thân mến,  

Câu tục ngữ “gieo gió thì gặt bão” thường được dùng 

để nói rằng những ai làm điều ác thì ắt có ngày phải chịu 

hậu quả ê chề. Tuy không dám xét đoán, nhưng tôi thấy 

cái chết của anh quả thực rơi vào cơn bão bi thương ấy. 

Sau khi bán Thầy Giêsu, thay vì hối hận ăn năn, anh đã 

thả trôi cuộc đời theo cơn giông tố đến chỗ tự vẫn trong 

vô vọng. Anh chết trong tức tưởi của kẻ mang tiếng là 

phản Thầy bán Chúa. Tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn của 

Đức Giêsu, tôi bỗng nhớ đến anh, và thấy sức mạnh kinh 
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hoàng của sự dữ là nguyên cớ gây cho con người biết 

bao khổ đau và chết chóc.  

Còn nhớ buổi sáng trên bờ hồ năm xưa, anh sung 

sướng reo mừng khi nghe Thầy Giêsu gọi chọn anh vào 

hàng ngũ các tông đồ. Ai ai cũng chăm chú hướng mắt 

vào anh với chút ngỡ ngàng: “Tại sao Thầy Giêsu lại chọn 

anh ta?” Hay họ hoài nghi lòng dạ anh không mấy thanh 

sạch, tâm địa của anh còn nhiều hoen ố!? Nhưng dù sao 

Thầy đã ưu ái gọi chọn anh tham gia vào sứ mạng loan 

báo Tin Mừng Nước Trời. Anh có một vị trí trong ánh mắt 

của Thầy và khi được Thầy “bảo lãnh”, anh cũng được 

người đời nhìn với một ánh mắt khác. Anh biết đấy, Thầy 

Giêsu không chấp nhất quá khứ của ai, cho dù có xấu xa 

đến dường nào; Người chỉ nhìn về tương lai với ước mong 

họ sẽ nên người môn đệ tốt lành thánh đức. Bởi lẽ “không 

thánh nhân nào không có quá khứ, không tội nhân nào 

không có tương lai” (thánh Augustinô).  

Trong nhóm, anh làm thủ quỹ. Công việc ấy là dịp tốt 

để anh phục vụ Thầy Giêsu và anh em của mình. Nhưng 

uy lực của đồng tiền đã khiến anh lạc lối. Thay vì để tiền 

bạc trở nên đầy tớ tốt phục vụ cho sứ mạng, anh lại để 



LÊN ĐỒI VỚI CHÚA                           viết cho kẻ bán chúa 

15 

 

nó trở nên ông chủ tồi lèo lái anh vào con đường tội lỗi. 

Một tuần trước Lễ Vượt Qua, chị Maria xức dầu thơm lên 

chân Thầy Giêsu, anh đã tiếc rẻ và càm ràm trách móc. 

Anh đề cao vị thế của đồng tiền lên trên tất cả mà quên 

đi những giá trị cao quý khác. Hóa ra, đồng tiền có sức 

quyến rũ mãnh liệt đến nỗi anh bất chấp luân thường 

đạo lý, mặc kệ tình nghĩa thâm giao. 

Thực ra tiền bạc chỉ là biểu hiện bên ngoài để phản 

ánh thời điểm Satan nhập vào anh. Từ đó, anh tự cô lập 

mình khỏi nhóm, phớt lờ cảnh báo và hướng dẫn của 

Thầy. Anh lén lút gặp các thượng tế để ngả giá bán Thầy. 

Ba mươi đồng bạc để đổi lấy một mạng người! Từ lúc đó, 

“Anh cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu.”1 Anh nhớ 

lại xem, Thầy Giêsu đã nhiều lần nhắc anh hãy tỉnh thức 

kẻo sa trước cám dỗ. Người dùng tình thương và lòng 

kiên nhẫn để đợi anh trở về. Tiếc thay lời Thầy không 

còn hấp dẫn với anh, bởi lúc nào lòng anh cũng ngập tràn 

ý đồ nộp Thầy bán Chúa! 

                                           
1 Mt 26, 14-16. 
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Còn nhớ đêm cuối cùng Thầy trò hàn huyên tâm sự, 

đích thân Thầy rửa chân cho cả anh nữa. Vậy mà anh lại 

cấu kết với nhóm Quân Dữ để lên kế hoạch bắt Thầy. Sức 

mạnh của Ma Quỷ lúc này càng gia tăng gấp bội, vì có 

anh cộng tác làm nội gián cho nó. Thù trong giặc ngoài 

đã đưa một Người vô tội đến cái chết đau thương trên 

thập giá! 

Còn nhớ ánh mắt nhòa lệ của Thầy Giêsu khi phải 

thốt lên: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh 

em sẽ nộp Thầy."2 Lúc ấy anh nghĩ gì: sợ hay đau? Chắc 

là đau lắm khi nghe Thầy nói thêm: “Khốn cho người nào 

nộp Con Người: thà người đó đừng sinh ra thì hơn!"3 Anh 

đừng tưởng Thầy căm ghét rồi nguyền rủa anh. Thực ra 

bất kỳ ai chống lại Thiên Chúa đã tự chuốc lấy án phạt 

khốn cùng rồi. Tuy lòng anh đầy lo lắng và sợ hãi trước 

lời trách cứ của Thầy, nhưng anh vẫn cho phép sự dữ 

chiếm hết tâm trí mình.       

Còn nhớ trong vườn Cây Dầu đêm ấy, anh là kẻ chỉ 

điểm khéo léo và thâm độc. Khéo léo vì anh biết được 

                                           
2 Mt 26, 21. 
3 Mt 26, 25. 
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chỗ của Thầy thường xuyên lui tới; và thâm độc vì anh 

đã dùng nụ hôn phản bội để nộp Thầy. "Tôi hôn ai thì 

chính là người đó. Các anh bắt lấy!"4 Nụ hôn ấy càng 

khoét sâu vào nỗi đau của người Thầy vốn hết mực yêu 

thương anh! 

Còn nữa, lời hối hận thú tội muộn màng khi anh lớn 

tiếng với các thượng tế và kỳ mục: "Tôi đã phạm tội nộp 

người vô tội, khiến Người phải chết oan."5 Giá như lúc ấy 

anh trở về với anh em hay hối lỗi van nài xin Chúa thứ 

tha, cuộc đời anh sẽ khác, khác nhiều lắm! Đàng này anh 

lui ra và đi thắt cổ6. Sự Dữ đã hạ bệ được anh! 

Hồi tưởng lại hành trình anh đi theo và nộp Thầy bán 

Chúa như thế, tôi có dịp nhắc nhớ mình phải cẩn trọng 

nhiều hơn. Cẩn trọng vì không khéo mình cũng nộp Chúa 

khi bất tín nơi Người, lạnh lùng với tha nhân; cẩn trọng 

kẻo tội lỗi kéo lê tôi đến chỗ chẳng cần Chúa nữa hay 

dửng dưng trước lời dạy của Người. Từ đó, tôi biết điểm 

tựa chắc nhất cho mình là tình yêu và sức mạnh của 

                                           
4 Mt 26, 48. 
5  Mt 27, 3. 
6  Mt 27, 5. 



LÊN ĐỒI VỚI CHÚA                           viết cho kẻ bán chúa 

18 

 

Thầy Chí Thánh, cùng lòng quảng đại bước theo con 

đường Người mời gọi. “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế 

gian.”7 Có như thế, tôi hy vọng không đi lại vết xe đổ thê 

lương của anh. Anh biết đấy, gương xấu của anh chẳng 

ai ưa thích, không ai chấp nhận. Để không là kẻ bán Chúa, 

ước mong mỗi ngày tôi hiểu Chúa hơn, yêu Chúa hơn và 

đi theo Người sát hơn.  

Chắc là nhiều người cũng muốn viết cho anh những 

dòng tâm sự, gửi đến anh ý kiến của mình, nhất là trong 

mùa Chay này, anh nhỉ? 

Thân chào anh, kẻ bán Chúa! 

 

                                           
7  Ga 17, 33. 
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2. NGƯỜI ĐẦY TỚ CỦA VỊ THƯỢNG TẾ  

(Lc 22, 50-51)1  

 

Tôi là đầy tớ cho vị thượng tế trong Đền Thờ của dân 

Do Thái. Phục dịch ông chủ đã khá lâu, tôi được liệt vào 

danh sách những đầy tớ trung thành, hiểu ông và làm 

ông hài lòng. 

Dạo nọ, gần đến ngày lễ Bánh Không Men, cũng gọi 

là lễ Vượt Qua, ông chủ tôi trở nên bận bịu hơn. Ông dễ 

bực bội, gương mặt ông căng thẳng hơn ngày thường rất 

                                           
1 Dù bốn thánh sử đều đề cập đến người đầy tớ này, nhưng bài viết 

chỉ chọn dựa trên bản văn Luca, đặc biệt là đoạn 22, 50-51. 
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nhiều, nhất là khi có ai đó nhắc đến cái tên “Giêsu” đang 

“nổi đình nổi đám” trước mặt dân chúng. “Tay đó” là kẻ 

chuyên phá luật vì ỷ lại vào chút tài trong việc ăn nói và 

chữa bệnh cho người khác, ông chủ tôi nói vậy. Mà quả 

thực, theo tôi thấy, ông Giêsu kia cũng “không phải dạng 

vừa đâu”, tuy chỉ là con của một người thợ mộc thôi, 

nhưng nhiều lần ông ta đã khiến ông chủ tôi phải ngậm 

miệng không đối đáp lại được lời nào, dù trước đó, ông 

chủ cùng với mấy ông bạn kinh sư đã trưng Lề Luật ra 

để “đánh phủ đầu”.  

Lạ lắm, từ lúc cái ông Giêsu kia xuất hiện, dân chúng 

- mà nhất là những kẻ nghèo hèn đầu đường xó chợ và 

phường tội lỗi bặm trợn - ngày càng tung hô và đón nhận 

ông ta, lại còn xem ông ta là Vua Mới của họ; trong khi 

đó, ông chủ tôi (và một số người bạn khác của ông trong 

giới thượng tế và kinh sư) thì lại tìm thấy nơi ông ta đủ 

điều để buộc tội. Do đám đông dân chúng lúc nào cũng 

vây quanh và ủng hộ ông ta, nên ông chủ tôi chưa thể 

ra tay bắt được.  

Vừa hay, trong đám mười mấy người đi theo ông 

Giêsu kia có một kẻ tên là Giuđa, y tìm đến với ông chủ 
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tôi và có ý trao nộp ông Giêsu. Tất nhiên, ông chủ tôi 

phải trả cho y một món tiền, kể ra thì không nhỏ đâu, đủ 

để tậu một miếng đất đấy, mà đất đai thời nay đắt đỏ 

lắm! Y hẹn vào một dịp tối trời sẽ dẫn người của ông chủ 

tôi đến bắt ông Giêsu kia. Chuyện này phải làm ban đêm, 

càng tối càng tốt, nếu không dân chúng mà biết được thì 

hỏng việc. Ông chủ tôi đắc ý lắm. 

Thời cơ đã đến, hôm đó trời tối mịt, ông chủ tôi, cùng 

với các thượng tế khác, đi chung với lãnh binh Đền Thờ 

và kỳ mục đến núi Ôliu, nơi ông Giêsu đang ở với đám 

môn đệ của mình; tất nhiên, Giuđa là kẻ dẫn đầu vì y biết 

đường và biết chỗ cụ thể; tôi cũng đi theo với ông chủ. 

Kỳ này ông Giêsu kia chết chắc!  

Lúc chúng tôi đến, có vẻ ông Giêsu và các môn đệ 

của mình đang nói gì đó với nhau. Thực ra thì do tối trời, 

chúng tôi cũng chẳng nhận ra mặt mũi ai là Thầy, ai là 

trò. Ngay lập tức, Giuđa tiến lại gần một người và hôn 

người đó. À, thì ra Giêsu là đây! Tôi tiến lại gần hơn để 

mục kích sự việc rõ hơn. Mấy người khác trong nhóm họ, 

khi nghe Thầy mình bảo “Giuđa ơi! Anh dùng cái hôn mà 

nộp Con Người sao?” thì hỏi Thầy có dùng gươm chém 



LÊN ĐỒI VỚI CHÚA        NGƯỜI ĐẦY TỚ CỦA VỊ THƯỢNG TẾ 

22 

 

được không. Chưa kịp nghe ông Giêsu trả lời gì thì một 

người tuốt gươm ra và vung lên.  

Trời! Nãy giờ tôi đang đứng cạnh đó nghe ngóng mọi 

sự, né đâu kịp. Ánh gươm vụt sáng lên trong đêm, tôi chỉ 

cảm thấy có tiếng gió vụt ngang má phải trước khi nhận 

ra tai phải của mình đã đứt lìa, máu tuôn thành vệt. Bàng 

hoàng và đau đớn, tôi kêu rú lên rồi ôm tai quỵ xuống. 

Trong cơn đau, tôi hơi nghiêng đầu lên, đưa mắt cầu cứu 

ông chủ tôi đang đứng gần đó, nhưng… mặt ông chủ lạnh 

như những đồng tiền ông đã ném cho tên Giuđa kia! 

Những người khác cũng chẳng mảy may đoái hoài gì đến 

tôi. Phút chốc tôi nhận ra mình thật cô đơn và lạc loài. 

Đâu có ai thèm để tâm đến tôi. Ngày trước còn được việc, 

ông chủ còn để ý, giờ lâm cảnh khó khăn tai vạ này, tôi 

bị bỏ mặc không thương tiếc. Lề Luật mà ông chủ tôi vẫn 

tự hào và lấy làm chuẩn mực để sống có phải đã dạy 

người ta sự lạnh lùng này chăng? Giờ tôi mới nhận ra, dù 

ở lâu trong Lề Luật nhưng trong tim của ông chủ tôi 

không hề có lấy một sự thương cảm nào dành cho người 

khác, vậy mà tôi cứ tưởng… 
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Trong khoảnh khắc đau đớn chua cay ấy, khoảnh 

khắc của những đổ vỡ và thất vọng lớn lao trong tôi, bất 

ngờ có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chỗ vết thương 

nơi tôi đang lấy tay che lại. Sự ấm áp từ bàn tay ấy 

thuyết phục bàn tay tôi buông rời không che vết thương 

nữa, nhưng để cho bàn tay kia đụng chạm vào vết 

thương đang tóe máu của tôi. Ngước nhìn lên, tôi thấy 

ông Giêsu đang ở trước mặt, tay của ông, chính tay của 

ông, đang đặt lên chỗ tai bị thương của tôi. Tôi thấy mình 

rơi trọn vào ánh mắt của ông. Ánh mắt đó không hề là 

ánh mắt của một kẻ lạnh lùng chuyên phá luật Đền Thờ, 

càng không phải là ánh mắt của một kẻ ba hoa lợi khẩu 

chuyên đi xách động dân chúng. Trong ánh mắt đó, tôi 

nhận thấy mình được đón nhận, được yêu thương dù tôi 

chỉ là một đứa đầy tớ của một trong những vị thượng tế 

đang chống đối Người, mà tôi cũng đang ở trong hàng 

ngũ những kẻ chống đối Người đấy thôi. 

Phút chốc tôi nhận ra, trong khi bàn tay của tôi, một 

bàn tay chẳng cao sang và sạch sẽ gì khi chuyên đi rửa 

chân cho ông chủ tôi, không thể làm gì cho vết thương 

của mình, thì bàn tay của Người, bàn tay cho tôi sự ấm 

áp của tình thương và sự đón nhận, đã chữa lành vết 
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thương của tôi! Tai của tôi lành rồi! Phép lạ đã đến với 

tôi! Phép lạ từ Người! Nếu trước đó tôi đã nghe thấy biết 

bao điều buộc tội Người, thì giờ đây, điều tôi nghe thấy 

là tình thương và quyền năng của Thiên Chúa nơi Người. 

Tôi nghe thấy lòng mình bừng lên một niềm tin tưởng 

nhưng cũng trỗi dậy một sự nuối tiếc và hối hận. Tôi hối 

hận vì trước đây chỉ nghe những lời ông chủ tôi buộc tội 

Người và đã không can đảm đi nghe Người giảng một lần, 

để Lời của Người đụng chạm vào lòng tôi như đã đụng 

chạm vào lòng của những người khác. Tôi nuối tiếc vì đã 

nghĩ Người là một “tay lang băm”, như lời ông chủ tôi hay 

nói, mà không can đảm tìm đến với Người để được Người 

đụng chạm như Người đã đụng chạm và chữa lành bao 

người khác. Càng hối tiếc, tôi càng thấy tin tưởng. Ánh 

mắt Người nhìn tôi, tay Người chạm đến và chữa lành tôi; 

điều đó thắp lên trong tôi một niềm tin. Tôi tin Người!  

Đêm đó tôi đã thấy nhiều cái đụng chạm: cái đụng 

chạm của nụ hôn Giuđa để nộp Người, cái đụng chạm từ 

những bàn tay của giới giáo quyền trong dân để bắt 

Người, cái đụng chạm của lưỡi gươm sắt lạnh trên da thịt 

tôi và đã lấy đi tai phải của tôi,… Nhưng chỉ có sự đụng 

chạm từ Người mới quý giá: cánh tay Người đặt trên vết 
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thương của tôi và chữa lành tôi, ánh mắt Người ôm trọn 

tôi vào tình thương và sự đón nhận. Tôi không còn muốn 

làm đầy tớ cho một vị thượng tế gian trần nào nữa, tôi 

muốn là đầy tớ của Người!  

Trong bóng đêm, người ta đưa Người đi…  
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3. MẤT THẦY! 

(Tâm tình của các môn đệ sau khi bỏ Thầy mà chạy 

trốn, trong bối cảnh cuộc Thương khó của Chúa Giêsu) 

 

Hát thánh vịnh xong, Thầy trò đến núi Ôliu. Thầy đi 

cầu nguyện, cả nhóm buồn rầu ngủ thiếp đi. Quân lính 

kéo đến với đèn đuốc, gậy gộc và giáo mác trong tay, 

chúng tìm hỏi Thầy, tất cả lặng im trong hãi sợ. Giuđa, 

một người trong nhóm hôn chào Thầy để làm dấu cho 

quân lính nhận diện. Thầy bị bắt trói, tất cả trốn chạy. 

Như bầy chiên không mục tử chăn dắt bảo vệ khi bị sói 

dữ tấn công, mọi người đều hoảng loạn, tan tác. Người 

người tháo chạy; có người thậm chí còn trút bỏ cả trang 

phục hầu mong thoát thân. 

Nhớ ngày nào Thầy gọi và chọn nhóm Mười Hai để ở 

với Thầy và để Thầy sai đi rao giảng Tin Mừng,1 chúng 

con mừng vui ngỡ ngàng: Thầy chọn và gọi chúng con ư! 

Chúng con quê mùa, dốt nát biết gì ngoài chuyện đánh 

cá; chúng con tội lỗi bất toàn, làm sao làm chứng cho Tin 

                                           
1 Mc 3, 1-4. 
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Mừng; chúng con nóng nảy, nông cạn làm thế nào có thể 

làm môn đệ Thầy. Vậy mà Thầy lại chọn và gọi chúng 

con! Vậy mà chúng con dám đáp lại lời gọi mời và bước 

theo. Thầy trò cùng rảo bước khắp nơi giảng dạy và chữa 

lành bệnh tật cho dân, tuy có thiếu thốn vật chất, thách 

thức tinh thần, nhưng tươi vui, bình an và hạnh phúc. 

Thầy dạy dỗ bảo ban cho biết điều hay lẽ phải; Thầy chở 

che bênh đỡ khỏi những gièm pha, chống đối; Thầy mặc 

khải cho biết đường lối nhiệm màu của tình yêu thương 

cứu độ của Thiên Chúa; Thầy tỏ cho biết “Chính Thầy là 

con đường, là sự thật và là sự sống.”2 

Còn nhớ những lúc đầy sốt mến bên Thầy, cả nhóm 

nhiệt thành đến mức nào và quyết tâm mạnh mẽ ra sao. 

Khi đến vùng Xêdarê Philiphê và được Thầy hỏi “Còn anh 

em bảo Thầy là ai?”, tất cả cùng tuyên xưng với Phêrô: 

“Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.”3 Khi 

không trừ được tên quỷ ám một bé trai bị kinh phong, 

mọi người khao khát muốn được như Thầy nên bức xúc 

hỏi: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ 

                                           
2 Ga 14, 6. 
3 Mt 16, 16. 
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ấy?”4 Một số người đã rời bỏ Thầy mà đi, cả nhóm như 

cùng tuyên tín qua lời của Phêrô: “Bỏ Thầy thì chúng con 

biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống 

đời đời.”5 Khi Thầy nhất quyết lên Giêrusalem bất chấp 

những hiểm nguy rình rập, tất cả như cùng đồng thanh 

với Tôma: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng 

chết với Thầy!"6 Trong bữa tiệc ly, cùng với Phêrô, cả 

nhóm đã tuyên bố: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng 

không chối Thầy.”7 Hăng hái dường bao, mạnh mẽ dường 

nào! 

Nhớ cả những lần được Thầy sửa dạy đến bẽ mặt. Khi 

thuyền bị sóng đánh tưởng chìm mà Thầy lại đang ngủ, 

cả nhóm đã hoảng hốt kêu lên "Thầy ơi, chúng ta chết 

đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?" Thầy thức dậy ngăm 

đe, rồi gió yên biển lặng. Thầy trách: "Sao nhát thế? Làm 

sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?"8 Rồi khi Thầy trò 

đi qua một làng Samari và bị họ từ chối đón tiếp, Giacôbê 

                                           
4 Mt 17, 19. 
5 Ga 6, 68. 
6 Ga 11, 16. 
7 Mt 26, 35. 
8 Mc 4, 39-40. 
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và Gioan nhiệt thành đến phẫn nộ xin với Thầy: "Thầy 

có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ 

chúng nó không?"9 và đã bị Thầy quở mắng. Hăng hái 

nhiệt thành đến mù quáng, thiếu phân định. 

Thế nhưng, tinh thần thì hăng hái còn xác thịt lại yếu 

đuối. Trong Vườn Dầu, tất cả đã chẳng thể thức nổi một 

giờ để sẻ chia tâm tình cùng Thầy. Không chỉ xác thịt 

yếu đuối mà cả tinh thần cũng hèn kém hết sức. Trước 

sự bủa vây và đuổi bắt của quân lính, cả nhóm hoảng 

loạn, để rồi chỉ còn biết trốn chạy theo bản năng sinh 

tồn. Tại dinh Philatô, trước tiếng hô hoán inh ỏi cùng 

những nắm tay giơ lên kết án Thầy, không một ai dám 

hé môi mở lời bênh đỡ, dẫu biết Thầy đang phải chịu án 

oan. Trên đường lên Đồi Sọ, Thầy phải khổ nhọc lê từng 

bước chân vác thánh giá, té ngã nhiều lần, và Thầy phải 

cậy nhờ đến một người không quen biết vác đỡ thập giá. 

Ba năm trời Thầy trò khó khăn đói khổ có nhau, hạnh 

phúc vinh quang cùng chia sẻ, thế mà giờ đây trên Đồi 

Sọ Thầy phải trút hơi thở cuối cùng như một kẻ cô đơn 

                                           
9 Lc 9, 54. 
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không bạn bè thân thích! Tại sao Thầy lại chọn gọi chúng 

con? 

Lúc này đây, ngồi bên nhau vắng bóng Thầy, cả 

nhóm mới thấy thấm thía. Còn đâu những ngày tháng 

buồn vui bên Thầy, nay đây mai đó giảng dạy và chữa 

lành cho dân chúng; còn đâu những buổi quây quần bên 

nhau để nghe Thầy giảng giải dạy dỗ; còn đâu những lúc 

cùng Thầy chia 5 chiếc bánh và 2 con cá cho dân chúng 

ăn no nê. Còn đâu, ôi còn đâu... hy vọng sáng lên rồi vụt 

tắt, hăng hái đến nhiệt thành rồi hãi sợ đến hoảng loạn! 

Lời tuyên xưng xưa vẫn văng vẳng đâu đây “bỏ Thầy 

thì chúng con biết đến với ai”, vậy mà chúng con đã bỏ 

Thầy. Lời tuyên bố mạnh mẽ quyết liệt xưa vẫn còn đó 

"cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với 

Thầy", thế nhưng chúng con lại sợ hãi. Lời thề trung tín 

bước theo Thầy mới thốt lên “dầu có phải chết với Thầy, 

con cũng không chối Thầy”, vậy mà chúng con đã trốn 

chạy, chối bỏ Thầy vì hãi sợ. 
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Mất Thầy, chúng con mới thấm thía lời Thầy đã nói 

“… không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”10 Ôi lạy 

Thầy, xin tha thứ cho chúng con, xin thương đến chúng 

con là những kẻ mọn hèn yếu đuối, vì không có Thầy 

chúng con chẳng thể làm được gì! 

 

 

                                           
10 Ga 15, 5. 
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4. THƯ GỬI NGƯỜI CHỐI CHÚA 

 

Bác Phêrô kính mến,  

Cháu là người luôn ngưỡng mộ và quý mến bác. 

Ngưỡng mộ vì lòng nhiệt thành đi theo Thầy Giêsu nơi 

bác; và quý mến vì tinh thần hối lỗi chân thành của bác. 

Bác đúng là mẫu người đã bước theo Thầy Giêsu đến hết 

cuộc đời. Con đường thập giá luôn đòi người theo lòng 

nhiệt thành để quyết tâm vượt khó và sự khiêm tốn để 

hoán cải không ngừng trước sự công phá của Satan. Còn 

nhớ trong sân của vị thượng tế đêm đó, nếu không hối 

hận sau ba lần chối Thầy thì cuộc đời của bác chắc không 

khác gì Giuđa - kẻ bán Chúa. Trước cuộc khổ nạn của 
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Thầy Giêsu, cháu muốn gửi đến bác đôi dòng tâm sự. Ước 

mong với tấm gương của bác, cháu quyết tâm làm chứng 

cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày. 

Có được môn đệ mạnh mẽ và hăng say là niềm an ủi 

cho người Thầy. Chắc Thầy Giêsu vui lắm khi nghe bác 

khẳng khái tuyên bố: "Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi 

nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã."1 Trong vai 

trò niên trưởng, bác hiên ngang đứng mũi chịu sào để 

bảo vệ cho Thầy, vì đêm nay “đàn chiên sẽ tan tác.” Thầy 

Giêsu tinh tế và trìu mến biết bao khi nhắc khéo bác: 

“Nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba 

lần."2 Là người hùng, bác đời nào chối Thầy phản Chúa! 

Và anh em của bác cũng hết mực trung thành với Thầy. 

Nhưng tinh thần thì hăng hái mà xác thịt lại yếu đuối 

vô cùng! Cuộc khổ nạn của Thầy vừa bắt đầu, anh em 

của bác vội chạy mất dép, chỉ còn bác với Gioan theo 

Thầy xa xa. Chen lấn giữa đoàn người, bác nghĩ thầm: 

“Chẳng ai nhận ra mình đâu!” Rồi nhờ quen biết, bác 

mạnh dạn tiến vào trong sân để có thể nhìn Thầy dễ 

                                           
1 Mt 26, 33. 
2 Mt 26, 34. 
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hơn. Tâm trí hoảng sợ, lòng dạ rối bời, bầu không khí lúc 

ấy càng khiến bác hoang mang hơn. Trong tâm thế ấy, 

bác đã phũ phàng chối Thầy của mình. 

Bất ngờ một người tớ gái đến hỏi: "Cả bác nữa, bác 

cũng đã theo ông Giêsu, người Galilê đó chứ gì?"3 Một 

câu hỏi xã giao hay cắc cớ, thưa bác? Đối với người khác, 

đó là một câu chào để tạo mối tương quan; nhưng với 

bác trong hoàn cảnh này, lời chấp nhận sẽ là mối nguy 

hại cho bác. Khổ nỗi cô bé ấy hỏi lớn quá khiến nhiều 

người nghe được, nên bác đành chối Thầy lần thứ nhất 

trước mặt mọi người: “Tôi không biết cô nói gì!” Vậy mà 

mấy ngày trước bác thề sống chết với Thầy! Đúng là “có 

gặp hoạn nạn mới biết chân tình!” Tương quan gắn bó 

thân thiết ba năm trời với Thầy, giờ bắt đầu bị rạn nứt. 

Thử hỏi ai đủ can đảm để chấp nhận lời quy gán nguy 

hiểm ấy? Bởi lẽ, người nào liên lụy tới ông Giêsu lúc này, 

sẽ khó lòng thoát khỏi vòng lao lý. Nên sau lời chối này, 

bác chủ động đi ra cổng để tránh khỏi những ánh mắt 

nghi kỵ xét dò. 

                                           
3 Mt 26, 69. 
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Nhưng tránh vỏ dưa, bác gặp vỏ dừa. Bác lại bị một 

tớ gái khác hỏi hóc búa hơn: “Bác này cũng theo ông 

Giêsu người Nadarét đấy.”4 Hóc búa vì ai ai cũng thừa 

biết danh xưng và nguồn gốc của “tội nhân” trong kia. 

Nhớ lại ngày xưa, bác quyết tâm từ bỏ mọi sự để bước 

theo “Giêsu –người Nadarét đấy”; vậy mà giờ đây, theo 

ông Giêsu lại là nỗi ám ảnh đáng sợ với bác dường nào! 

Tận thâm tâm, chắc bác không muốn chối Thầy phũ 

phàng đến vậy. Điều đáng tiếc là bác công khai thề 

không biết Thầy trước bàn dân thiên hạ: "Tôi không biết 

người ấy."5 Bác ơi, không biết Giêsu nghĩa là đi vào cõi 

chết; chối từ Giêsu nghĩa là loại bỏ một mối tương quan 

sống còn của kiếp người.  

Người đời có thể thông cảm với bác trong hai lần chối 

trước, nhưng “quá tam ba bận” thì họ tin rằng bác đã xác 

tín tránh xa Thầy. Chẳng may cho bác là đám đông cứ 

muốn thách thức niềm tin của bác với Thầy Giêsu. Họ 

nhìn chằm chằm vào bác và lớn tiếng: “Ðúng là bác cũng 

                                           
4 Mt 26, 71. 
5 Mt 26, 74. 
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thuộc bọn họ. Cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay.”6 

Lúc này bác không thể thoát khỏi tài nhận diện của họ. 

Họ nhận ra giọng của bác và cả sự nổi danh của bác nữa. 

Bởi lẽ ba năm vừa rồi bác nổi tiếng như cồn khi theo Thầy 

Giêsu. Do đó, họ đã xác định được gốc tích của bác. Đúng 

là một khi bị dồn vào bước đường cùng, người ta có nguy 

cơ trở thành một con hổ hung dữ để kháng cự bằng mọi 

giá. Bác đã thốt lên những lời độc địa và thề rằng: “Tôi 

không biết người ấy”. Mọi sự đã quá rõ! Bác đã ruồng bỏ 

Thầy Giêsu. Tương quan Thầy-trò bị bác đơn phương cắt 

đứt. Ai có thể nối lại mối dây giữa bác với Người? 

Cảm ơn chú gà đã cất lên tiếng gáy hệt như một hồi 

chuông báo hiệu cho bác đã đi sai đường. Đúng hơn, tạ 

ơn “ánh mắt tinh tế và trìu mến” của Thầy Giêsu đã kéo 

bác trở về nẻo chính đường ngay. Ánh mắt ấy có sức 

mạnh lạ kỳ giúp bác sực nhớ lời Thầy đã nói: “Gà chưa kịp 

gáy thì anh đã chối Thầy ba lần.”7 Bác ra ngoài, khóc lóc 

thảm thiết. Bác khóc như một em bé hối lỗi vì không 

nghe lời cha mẹ. Giọt nước mắt của bác tuôn chảy, gột 

                                           
6 Mt 26, 73. 
7 Mt 26, 34. 
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rửa hết những vẩn đục trong tâm hồn, hết những “lời độc 

địa” vừa rồi. Và nhờ đó, sau này bác đã nên một vị tông 

đồ vĩ đại, một Giáo Hoàng tiên khởi và một trụ cột tuyệt 

vời giúp Thầy Giêsu xây dựng Hội Thánh của Người. 

Kính thưa bác Phêrô, 

Câu chuyện chối Thầy của bác cũng là vấn đề nổi cộm 

của thời đại chúng cháu hôm nay. Người ta không chỉ 

chối Chúa bằng học thuyết, bằng lời nói, bằng hành động 

mà còn bằng cả sự dửng dưng tôn giáo đáng sợ! Ước gì 

nhờ ánh mắt nhân từ của Thầy Chí Thánh, chúng cháu 

cũng nhận được sức mạnh, có được tình yêu để can đảm 

nói cho mọi người: “Tôi là môn đệ của Chúa Giêsu, tôi 

muốn làm chứng cho Người…” 

Gửi đến bác đôi dòng tâm sự…  
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5. TÂM SỰ CHIẾC ÁO RÁCH 

  

Tôi tên là Áo, nhưng chỉ là chiếc Áo Rách. Số là tôi đã 

bị chủ nhân của mình, thượng tế Caipha, xé toạc ngay tại 

phiên tòa xét xử Thầy Giêsu vào mấy đêm trước đây. 

Trong mắt của một số người, tôi sung sướng từ khi 

mới ra đời. Mỗi lần chủ khoác tôi lên mình là tôi được ngồi 

ở chỗ nhất trong phòng hội họp của Thượng Hội Đồng 

Do Thái. Nếu có vào Đền Thờ dâng hương thì tôi cũng 

được bao người cúi chào; họ hàng hàng lớp lớp trật tự 

rước tôi vào gian cực thánh của Đền Thờ. Mà họ là ai cơ 
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chứ? Toàn là giới lãnh đạo: kinh sư, thượng tế và kỳ mục. 

Tôi theo chủ đến đâu thì giới bình dân Do Thái cung kính 

cúi đầu đến đó. Thực ra, tôi cũng nghĩ mình sướng cho 

đến khi được gặp Thầy Giêsu vào phiên tòa hôm trước. 

Tôi phải nói thế nào về Thầy Giêsu? Lúc Thầy Giêsu 

còn nhỏ, các ông kinh sư hẳn đã mến Thầy ấy lắm khi họ 

gặp một cậu bé Do Thái vừa thông minh vừa say mê học 

hỏi Kinh Thánh. Có lần Thầy ở lại trong Đền Thờ tới 3 

ngày để học Kinh Thánh với các kinh sư.1 Thầy lớn lên 

trong khôn ngoan và ân sủng của Thiên Chúa. Chắc từ 3 

năm trước, Thầy trở thành cái gai trong mắt Thượng Hội 

Đồng khi Thầy công khai rao giảng như một Rabbi2 về 

Thiên Chúa. Mà nghĩ cũng lạ, vì sao hai bên cùng nói về 

Thiên Chúa nhưng lại không thể hòa hợp với nhau được. 

Chẳng lẽ Thiên Chúa của Thầy Giêsu khác Thiên Chúa 

của các vị trong Thượng Hội Đồng? Số người đi nghe 

Thầy Giêsu càng ngày càng đông. Ở đâu có Thầy thì ở 

đó có dân chúng, người thì nghe giảng, người thì xin chữa 

                                           
1 Lc 2, 41-49. 

2 Danh hiệu dùng để gọi những người thông Luật, vốn được nhiều người 

kính nể. 
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bệnh. Có cả những người mù, người câm, người điếc đến 

để cảm nhận sức cuốn hút của Thầy bằng những giác 

quan còn lại của họ.3 Các kinh sư và Thượng Tế vẫn làm 

công việc giảng dạy  và tế tự nhưng dân chúng thấy giới 

lãnh đạo tôn giáo của mình có vẻ kém hơn Thầy Giêsu.4  

Không ít lần Thầy Giêsu đàm đạo với những người 

trong giới lãnh đạo nhưng đa phần hai bên không đồng 

thuận với nhau. Thầy Giêsu hay lên án lối sống giả hình 

của các kinh sư, người Pharisêu và giới lãnh đạo. Giới lãnh 

đạo thì hay tìm cách gài bẫy để kết án Thầy. Tôi không 

nghĩ Thầy ghét bỏ và muốn loại trừ giới lãnh đạo. 

Nicôđêmô và Giuse là những người thuộc giới lãnh đạo, 

nhưng đã đến với Đức Giêsu và ít nhiều đã tin vào 

Người.5  

Câu chuyện diễn ra trong phiên tòa mấy đêm hôm 

trước đã cho thấy rõ thái độ tiêu cực của giới lãnh đạo 

Do Thái đối với Thầy Giêsu.6 Bắt Thầy Giêsu trong đêm 

                                           
3 Mt 13, 2. 

4 Mc 1, 22. 

5 Ga 3, 1-15; Lc 23, 51; Mc 12, 28-34. 

6 Xem cuộc Thương Khó theo Tin Mừng Matthêu (chương 26-28). 
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tối, giới lãnh đạo Do Thái đưa ra nhiều lý do để kết án 

Thầy. Thầy vi phạm luật Môsê khi không rửa tay trước 

bữa ăn, có lúc Thầy còn chữa bệnh trong ngày Sa-bát. 

Thầy xem nhẹ Đền Thờ khi lên án việc buôn bán của lễ 

trong Đền Thờ, và mạc khải về thân xác Phục Sinh của 

Thầy chính là Đền Thờ mới.7 Thầy ảnh hưởng rất lớn trên 

dân chúng và gây nguy hại đến an ninh trật tự xã hội. 

Dường như cái trật tự vốn có của xã hội Do Thái bấy lâu 

nay đã bắt đầu xoay chuyển. Thực ra, dân Do Thái vẫn 

đang ở dưới ách đô hộ của người La Mã; nhưng chính sách 

trao quyền tự trị cho hội đồng Do Thái Giáo đã là một ân 

huệ lớn lao rồi. Nhìn lại lịch sử dân tộc, nhiều lần các đế 

quốc còn bắt người Do Thái đi đày, có lúc lại cấm luôn 

việc thực hành lễ nghi tôn giáo. Các bác trong Thượng 

Hội Đồng vừa không muốn luật tôn giáo bị khuấy động, 

vừa không muốn có sự xuất hiện của một anh hùng Do 

Thái nổi nang nào truyền đến tai đế quốc La Mã. Ngu si 

hưởng thái bình – thế vẫn hơn.  

                                           
7 Ga 2, 13-22. 
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Tôi hơi khó chịu khi thấy xã hội rối lên như thế; tuy 

vậy, nghĩ lại cũng thấy mình cần một điều gì mới mẻ. 

Cuộc sống của tôi trước đây khá ổn định và sung sướng 

khi nương theo chức vụ của chủ là thượng tế Caipha, 

nhưng tôi lại thấy mình thiếu niềm vui bên trong tâm 

hồn. Chẳng lẽ mọi người cứ khép nép mãi khi nhìn thấy 

tôi, chẳng lẽ tôi không bao giờ với tới được tâm hồn đáng 

thương của đám đông dân chúng? Chẳng lẽ tôi phải tôn 

thờ một Thiên Chúa như pho tượng được xây nên bởi 

những con chữ khô cứng của Lề Luật? Trật tự có ý nghĩa 

gì khi tôi cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, thiếu hơi ấm của tình 

yêu con người? Tôi muốn thay đổi!  

Trong phiên tòa đêm hôm đó, cũng giống như mọi 

người trong Thượng Hội Đồng và toàn dân Do Thái, tôi 

muốn biết Thầy Giêsu có phải là Đấng Mêsia mà Kinh 

Thánh nói đến hay không? Tôi chưa thao thức một câu 

hỏi nào khác trong đời mình bằng câu hỏi hôm ấy của 

chủ tôi. “Ông có phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa 

không?”8 Từng chữ thốt ra vang vọng trong phòng xử 

án. “Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự 

                                           
8 Mc 14, 61. 
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bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến.”9 

Câu trả lời ấy của Thầy Giêsu đã xé toạc đi nhiều thứ. 

Bấy lâu nay chủ tôi vẫn tôn thờ một Thiên Chúa của Lề 

Luật và nghi thức, Thiên Chúa quyền năng hùng mạnh, 

Thiên Chúa đem lại cho chủ một chỗ đứng an toàn và 

hãnh diện, Thiên Chúa trao quyền thống trị và hướng 

dẫn cho những người lãnh đạo Hội Đồng. Nếu Thầy Giêsu 

là Đấng Cứu Độ, chủ tôi sẽ phải thay đổi tất cả, những 

thay đổi không hề dễ chịu chút nào. Khán phòng lặng im 

như tờ trong phút chốc, rồi nhốn nháo tiếng la ó chửi rủa. 

Chủ tôi cảm nhận được sự thật lớn lao mà chính ông cũng 

không chịu nổi. Tâm hồn ông đau đớn như bị xé toạc ra. 

Ông đã tức giận điên cuồng và tự xé áo của mình. Tôi, 

chiếc áo bị xé, cũng bàng hoàng nhưng lại cảm thấy một 

niềm hy vọng lớn lao. Tôi vui sướng vì gặp được Đấng 

Mêsia tôi hằng mong đợi. Nước mắt tôi cứ lăn dài chảy 

mãi.  

Dường như tôi thấy mắt Thầy Giêsu cũng ướt. Thiên 

Chúa không loại ai ra khỏi Vương Quốc của mình cả. Theo 

                                           
9 Mc 14, 62. 
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lẽ bình thường, giây phút mình thổ lộ căn tính của mình 

cho người mình thương sẽ là giây phút quan trọng và hết 

sức ý nghĩa. Nhưng mọi sự lúc này lại hoàn toàn trái 

ngược. Chúa Giêsu đã nói về mình, và toàn bộ thành viên 

Thượng Hội Đồng la ó, phản đối, chế nhạo. Họ dẫn Thầy 

đến tòa án Philatô để kết án tử cho Thầy…. Tôi thấy giọt 

nước mắt chảy dài trên mặt Thầy Giêsu. 

Tôi bây giờ đã là chiếc áo bị xé toạc, tôi không thất 

vọng vì điều này. Tôi đã được biết Thiên Chúa, cũng là 

Thầy Giêsu. Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt vời nếu tôi được là 

chiếc áo đơn sơ khoác lên tấm thân của Thầy. Hoặc nếu 

tôi là người như các bạn, tôi sẽ hạnh phúc hơn gấp vạn 

lần. Tôi sẽ tôn thờ Thiên Chúa và đi theo Người. Tôi chỉ 

tiếc là chủ của mình và các bác trong Thượng Hội Đồng 

đã không tin và theo Thầy Giêsu. Nếu Thầy Giêsu là 

Chúa, thì họ sẽ đi về đâu khi rời xa cõi thế của mình? 
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6. THƯA NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÁNG KÍNH! 

 

Khi Thầy Giêsu bị điệu ra trước toà tổng trấn Philatô, 

khi Philatô nhận thấy: chỉ vì ghen tỵ mà người ta tố cáo 

Thầy Giêsu, khi dân chúng náo động vì bị các thượng tế 

và kỳ mục xúi giục, thì một tiếng nói nhỏ bé cất lên, 

người vợ của Philatô sai người tới nói với ông: 
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“Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính 

này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều 

vì ông ấy.”1  

Thật lạ lùng, tiếng nói của bà khác tiếng nói của dân 

chúng, cảm nhận của bà khác cảm nhận của dân chúng, 

quyết định của bà khác quyết định của dân chúng. Bà 

khuyên “đừng nhúng tay vào”, trong khi dân chúng bắt 

ép Philatô. Bà tuyên xưng Thầy Giêsu là “người công 

chính”, trong khi dân chúng tố cáo Người đáng chết, 

đáng bị đóng đinh vào thập giá.  

Còn nhớ, khi bắt đầu cuộc đời công khai, Thầy Giêsu 

đến sông Giođan để chịu phép rửa, ông Gioan can Người 

rằng: Chính tôi mới cần Thầy làm phép rửa. Nhưng Thầy 

Giêsu nói: Chúng ta nên làm như thế để giữ trọn đức công 

chính.  Vâng, Thầy là người công chính vì Thầy hành 

động theo ý Cha, theo lệnh từ Trời. Gioan hiểu ý Người 

và chiều theo ý Người.  

                                           
1 Mt 27, 19. 
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Lần khác, khi nói với dân chúng, Thầy Giêsu cho họ 

thấy: Ông Gioan đến chỉ đường công chính cho họ, mà họ 

không chịu tin ông ấy.  Đường công chính là Thầy Giêsu, 

Đấng mà Gioan làm chứng, Đấng cũng là sự thật và là sự 

sống. 

Nhớ tới hai kỷ niệm này, tôi ngạc nhiên, tôi cảm kích 

trước sự chân thành và lòng can đảm của bà, thưa phu 

nhân của quan Philatô! Có một nam ngôn sứ như Gioan 

tiền hô cho toàn dân Do Thái, thì dường như cũng có một 

nữ ngôn sứ như bà cho quan tổng trấn, cho người ngoại 

bang cai trị dân Do Thái. 

Hơn thế nữa, người công chính ấy, Người mang tên 

Giêsu ấy đã có thể đi vào giấc mơ của bà. Phải chăng, bà 

là người thật đạo hạnh, là người nghe biết về Thiên Chúa 

của dân Do Thái, là người nghe biết về con người Giêsu? 

Tôi hiểu rằng, để một người khác có thể đi vào trong giấc 

mơ của mình với một sứ điệp rõ ràng, và đúng lúc “ngày 

hôm nay”, thì phải là một điều vô cùng đặc biệt. Có thể 

nói, tôi chưa từng có loại kinh nghiệm như bà có. Nếu giấc 

mơ không phải là điều tả thực, mà chỉ là một cách để diễn 
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tả cho sự nhận định, thì đây cũng là sự nhận định rất quý 

giá. Dù thế nào, tôi trộm nghĩ, Thầy Giêsu có một vai trò 

và ảnh hưởng rất đặc biệt và cụ thể trên tâm hồn và 

cuộc đời bà.  

Trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu, tôi gặp được 

vài nhân chứng có kinh nghiệm nhận ra ý Thiên Chúa 

ngang qua giấc mơ. Những vị ấy khiến tôi hết sức 

ngưỡng mộ, vì họ thành tâm thiện chí đi tìm Thiên Chúa. 

Đó là thánh Giuse, và ba nhà chiêm tinh từ Phương Đông.  

Họ được báo mộng để bảo vệ hài nhi Giêsu, còn bà, bà 

được báo mộng để lên tiếng “bảo vệ” con người Giêsu 

trong khả năng của bà. Thánh Giuse và ba nhà chiêm 

tinh được sứ thần báo mộng; còn bà, có lẽ bà thấy Thầy 

Giêsu trong giấc mơ. Đây quả là điều lớn lao!  

Nếu như, trước kia, sau khi được báo mộng, thánh 

Giuse phải vất vả đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai 

Cập, phải cực nhọc đưa gia đình trở về quê hương, rồi di 

chuyển đến Nadarét; ba nhà chiêm tinh cũng cực nhọc 

lặn lội đường xa; thì hôm nay, khi được báo mộng, bà 

thấy mình “phải khổ nhiều”, bà thêm khổ khi phải nói 
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điều ấy với chồng. Vâng, sự thật luôn bị thách đố, tình 

yêu luôn cần hy sinh. 

Cám ơn bà thật nhiều. Bà đã dám lên tiếng, nói với 

chồng là quan Philatô giữa lúc ông bối rối, giữa lúc dân 

chúng gào thét. Tiếng nói của bà tuy nhỏ bé nhưng rõ 

nét và mạnh mẽ. Bà đã thực thi sứ mạng của người tông 

đồ nhiệt thành, cho dù hiện tại bà chưa có được niềm vui, 

vì Chúa sắp vào cuộc khổ nạn và chưa tới lúc Người phục 

sinh.  

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đến với chúng con, mỗi người 

một cách, âm thầm nhưng mãnh liệt. Xin cho con nên 

giống bà phu nhân hôm nay. Đó là dám trở nên người 

ngôn sứ chân thật, người môn đệ bền chí, người tông đồ 

nhiệt tâm của Người. Amen. 
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7. GỬI NGƯỜI TỬ TỘI CỦA TÔI 

 

Gửi Ông Giêsu,  

Lịch sử vẫn thường cho rằng Philatô tôi đây là một 

kẻ tham lam và tàn bạo, thích đàn áp và bóc lột. Tôi biết 

có nhiều người Do Thái thời đó ghét tôi lắm, thậm chí 

phẫn nộ, vì tôi khinh bỉ những tập tục của họ. Rồi khối 

người ngày nay vẫn cho tôi là kẻ trốn tránh trách nhiệm 

khiến Ông – Chúa của họ – phải chết. Họ không chịu hiểu 

cho tôi: sở dĩ tôi rửa tay là vì không muốn liên can đến 

những vấn đề mà tôi cho là chuyện nội bộ Do Thái giáo. 

Dẫu sao, tôi biết Ông là người hiểu rõ tôi nhất, vì chúng 



LÊN ĐỒI VỚI CHÚA                                Gửi người tử tội của tôi 

51 

 

ta đã gặp gỡ nhau mặt đối mặt, và vì bây giờ Ông đã về 

Vương Quốc của Ông.  

Còn nhớ, giới lãnh đạo Do Thái trao nộp Ông cho tôi 

vào sáng ngày Thứ Sáu tuần lễ Vượt Qua, họ cáo buộc 

Ông tự xưng mình là vua. Tôi xét thấy Ông không có tội 

gì đáng phải chết; nhưng khi những kẻ vu cáo kết tội là 

Ông gây xáo trộn trong cả miền Giuđêa và Galilê, tôi đã 

phải cho áp giải Ông đến Hêrôđê, vì Ông thuộc quyền 

của Hêrôđê đang cai trị vùng Galilê. Thay vì xét hỏi Ông, 

hắn lại đem trả Ông lại cho tôi. Tôi muốn tha cho Ông, 

tuy nhiên, tôi đành chịu nhượng bộ trước áp lực mạnh 

mẽ của giới lãnh đạo Do Thái khi họ “chụp mũ” rằng, nếu 

làm thế, tôi không phải là bạn của Xêda. Người đời lại 

thêm cớ xét đoán tôi là con người nhu nhược, thoả hiệp, 

thiếu lập trường. 

Dẫu sao, tên tuổi tôi đã gắn liền với biến cố Thương 

Khó của Ông. Người Kitô hữu nhắc đến tên tôi mỗi khi họ 

đọc Kinh Tin Kính. Tại sao nhỉ? Bởi tôi đóng một vai trò 

thật quá quan trọng phải không? Đó là làm chứng cho sự 

thật lịch sử về Ông. Ông Giêsu Nadarét đã chết vào cái 

thời Philatô tôi đây làm tổng trấn. 
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Tôi cũng còn giữ một vai trò khác nữa: làm nổi bật 

mẫu gương “chứng nhân trung thực” nơi Ông. Có mô ̣t trò 

hề trớ trêu trong phiên tòa này. Những kẻ tô ́ cáo không 

quan tâm mấy đến việc xét xử, liệu xem bị cáo có tội hay 

vô tội; bọn họ chỉ tìm cách giết Ông cho bằng được. Tôi 

đâu có phải con nít để không nhận ra rằng họ đang tự 

biến tôi thành kẻ làm điều ác. Dễ thấy mà, họ tự cho 

mình là trung thành với Thiên Chúa, họ không vào trong 

dinh của Tôi để có thể dự lễ Vượt Qua. Họ tùng phục 

Thiên Chúa đến mức ai nói phạm thượng thì phải chết, vì 

Dân Thiên Chúa chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa. Rồi 

rốt cuộc họ lại tuyên bố Xêda là vua của họ. Haha…, hóa 

ra những kẻ giữ luật, tránh bị nhiễm uế qua hình thức 

bên ngoài, lại lộ ra thái độ bên trong là xa rời và phản 

nghịch Thiên Chúa.  

Ông biết không, thoạt đầu tôi không muốn liên lụy 

đến vụ xét xử Ông đâu. Nên tôi nói với những kẻ tố cáo 

rằng “Các người cứ đem Ông ấy đi và xét xử Ông ấy theo 

luật của các người.”1 Tôi không nghĩ Ông là kẻ nguy hiểm 

                                           
1 Ga 19, 31. 
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về an ninh chính trị, nên đã tìm nhiều cách tha Ông. Bă ̀ng 

chứng la ̀ ba lâ ̀n tôi khẳng định Ông vô tội. Thế mà phiên 

to ̀a vẫn chưa chịu kết thu ́c, chắc Ông cảm nhận được 

những mâu thuẫn va ̀ bất công trong đo ́. Tôi biết chứ. 

Tôi đã tuyên bố không tìm thấy điều gì để kết tội 

Ông, nhưng lại đặt Ông ngang hàng với Baraba vốn là 

tên tử tội ghê gớm nhất mà tôi đang cầm giữ. Tôi đã cho 

bọn lính đánh đòn Ông cách thê lương, với hy vọng khiến 

đám dân to mồm ồn ào kia động lòng trắc ẩn. Tôi đã để 

quân lính nhục mạ Ông đủ điều rồi lại oang oang tuyên 

bố Ông vô tội. Tôi tuyên bố ră ̀ng tôi có quyền tha hay 

đóng đinh Ông, nhưng tôi lại không thi hành quyền ấy, 

mà chỉ làm theo đòi hỏi của những kẻ tố cáo Ông mà thôi. 

Và cuối cùng, tôi đã trao Ông cho họ đem đi đo ́ng đinh.  

Đến đây con người thật của tôi bị vạch trần. Để bảo 

vệ quyền lợi của mi ̀nh, tôi đành thí bỏ Ông. Tôi không 

dám xét xử Ông theo sự thật, và không dám đứng về 

phía sự thật, mặc dầu đã có lúc tôi muốn biết sự thật là 

gì. Động thái ấy đã trở thành lựa chọn của tôi. Đã là người 

thì phải chọn lựa, Ông biết mà! 
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Cũng trong phiên tòa ấy, căn tính của Ông dần dần 

được vén mở cho tôi và cho những ai về sau đọc sách 

Tin Mừng thứ Tư.2 Thoạt đầu ông bị tố cáo là tên tội 

phạm. Dần dần, Ông la ̣i là Con Thiên Chúa. Cuô ́i cùng, Ông 

là vua dân Do Tha ́i. Khi nói về nguồn gốc quyền bính, 

Ông xét xử những kẻ tố cáo, và xét xử cả tôi nữa, khi 

Ông nói rằng Philatô tôi đây không có quyền gì nếu 

không phải do Ơn Trên ban cho, và đám người kia thì có 

tội lớn hơn tôi. Một ván bài lật ngửa! Ai mà ngờ được, Ông 

đã thực thi vương quyền của Ông trong thế gian, ngay 

chính lúc ông bị thế gian tước hết mọi quyền hành. Người 

bị tố cáo, bị kết tội, hóa ra lại trở thành vị thẩm phán 

đích thực. Tôi thấy hổ thẹn với chiếc ghế quan tòa của 

mình. 

Tôi đã hỏi Ông có phải là vua dân Do Thái không? Lúc 

đó tôi hoang mang hơn là đang xét hỏi. Tôi không thể 

hiểu nổi người đang đứng trước mặt mình là ai. Tôi không 

biết phải ăn nói với những kẻ tố cáo Ông thế nào về tội 

trạng. Lương tâm tôi bối rối. Còn Ông lại hết sức ung 

                                           
2 Tin Mừng theo thánh Gioan 
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dung, bình thản và thẳng thắn. Tôi đang bị sự thật tra 

xét hơn là người tra xét sự thật. Tôi đang tự tra xét mình 

hơn là tra xét Ông. Ông đã chất vấn tôi: “Ngài tự ý nói 

điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?”3 

Và chỉ sau khi chính miệng tôi khẳng định mình không bị 

bất cứ ảnh hưởng nào: “Tôi là người Do Thái sao? Chính 

dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi”4, ông 

mới bày tỏ cho tôi về Nước của Ông: “Nước tôi không 

thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian 

này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp 

cho người Do Thái.”5 Rồi Ông khẳng định: “Chính ngài nói 

rằng tôi là vua”. “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm 

mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự 

thật thì nghe tiếng tôi.”6 Giêsu ơi, Ông đã đưa tôi đi từ 

hoang mang này đến hoang mang khác. Tôi buột miệng 

hỏi lại Ông: “Sự thật là gì?”7 Có cái gì đó cứ khắc khoải 

trong tôi ở tận vô thức. 

                                           
3 Ga 19, 33. 
4 Ga 19, 35. 
5 Ga 18, 36. 
6 Ga 19, 37. 
7 Ga 19, 38. 
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Ông thấy đấy, kẻ không có sự thật như tôi, dù có tự 

phong cho mình quyền xét xử, vẫn phải khiếp sợ trước 

Sự Thật. Đứng trước Nguồn Bình An mà không chịu đón 

nhận, tôi trở nên trống rỗng. Đứng trước Nguồn Tình Yêu 

mà không mở ra, tôi trở thành kẻ thất bại. Đứng trước 

Công Lý mà không bênh vực, tôi đâm ra bạc nhược. Đứng 

trước Lẽ Sống mà không muốn tuân theo, tôi sống vật 

vờ đến vô hồn. 

Tôi biết chứ, nhưng tôi cũng là một con người. Tôi đã 

không vượt qua được giới hạn của bản thân khi chỉ dựa 

vào sức mình hoặc thế lực người đời. Tôi là người vừa 

muốn đi tìm sự thật, thậm chí sự thật nơi một Vương 

Quốc không thuộc về thế gian này, vừa sợ mất ghế, mất 

quyền, mất địa vị, mất trắng ngay tại thế gian này. Tôi 

là kẻ sống hai mặt, và chắc không khác mấy nhiều người 

trong đám dân Do Thái đang nháo nhào phía dưới, dù tôi 

với họ không cùng hàng ngũ. Nghĩ mà đau lòng, ngày 

Ông vào Giêrusalem, người người hỉ hoan đón tiếp và 

tung hô. Ấy vậy, chỉ sau một tuần thôi, cũng chính đám 

đông đó, từng người trong số đó, hét to hơn ai hết: “Hãy 
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thả Baraba. Hãy đóng đinh Giêsu vào thập giá.”8 Không 

một ai lên tiếng bênh vực Ông ngày ấy, mà chỉ toàn 

những chứng gian, những kẻ tò mò hay hèn nhát trốn 

biệt tăm biệt tích. Vậy mà Ông đã đối xử với bọn họ và 

với tôi thế nào? Sách Tin Mừng đều ghi rõ.   

Giêsu ơi, tôi có tội không? Và nếu có, tội tôi có được 

tha hay không? Chắc chỉ có Ông biết và có thể tha tội 

cho tôi. Tôi viết thư này thay mặt cho những Philatô của 

thời hiện đại, và cho cả những người ngoài miệng rêu rao 

tin Ông mà không sống theo sự thật. 

    

 

                                           
8 Mt 27, 21-23 
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Một số ý tưởng được tham khảo từ các nguồn tài liệu trên 

mạng Internet. Xin chân thành cảm ơn quý tác giả của những 

bài viết sau: 

 

GB Nguyễn Duy Hành, “Sự thật trong vụ án Philatô 

xét xử Chúa Giêsu” tại trang web Tu Hội Truyền Giáo 

Thánh Vinh Sơn. http://vinhson.org/Su-That-Trong-Vu-

An-Philatô-xet-xu-Chua-Giesu-78a, truy cập ngày 25-03-

2015. 

JB Nguyễn Duy Hùng, “Chúa Giêsu và quan 

Philatô” tại trang web Công Giáo Việt Nam. 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=mo

dule2&v=detailarticle&id=68&ia=10660, truy cập 

ngày 25-03-2015. 

Trần Duy Nhiên, “Hãy trả lời cho chính bạn” tại 

trang web Suy Niệm Hằng Ngày. 

http://www.suyniemhangngay.org/sn/0903_HayTr

aLoiChoChinhBan_TDN.php, truy cập ngày 25-03-

2015. 

Felipe Gómez, “Kinh Tin Kính” tại trang web Hợp 

Tuyển Thần Học. 

http://www.htth.org/so/so38_39/38g_duoi_thoi_p

hongXio_Philatô.htm, truy cập ngày 25-03-2015. 

http://vinhson.org/Su-That-Trong-Vu-An-Philato-xet-xu-Chua-Giesu-78a
http://vinhson.org/Su-That-Trong-Vu-An-Philato-xet-xu-Chua-Giesu-78a
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=68&ia=10660
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=68&ia=10660
http://www.suyniemhangngay.org/sn/0903_HayTraLoiChoChinhBan_TDN.php
http://www.suyniemhangngay.org/sn/0903_HayTraLoiChoChinhBan_TDN.php
http://www.htth.org/so/so38_39/38g_duoi_thoi_phongXio_philato.htm
http://www.htth.org/so/so38_39/38g_duoi_thoi_phongXio_philato.htm
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8. CHÚA ĐÂU PHẢI LÀ TRÒ VUI! 

 

Ngày Đức Giêsu bị hàm oan và bị xét xử trước 

Thượng Hội Đồng của người Do-thái, xét thấy mình 

không đủ thẩm quyền kết án, các Thượng Tế và Kinh Sư 

đã quyết định đưa Người đến dinh Philatô. Philatô không 

dám làm điều gì nên đề nghị họ đưa Đức Giêsu đến gặp 

vua Hêrôđê. Những tưởng một vị vua có thể lấy lại công 

bằng cho thần dân của mình, ai ngờ rằng đây chỉ là một 

tên vua bù nhìn, chẳng có chút bận tâm gì đến công bằng 

và pháp lý. 
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Vua Hêrôđê đã nghe danh tiếng Đức Giêsu từ lâu vì 

những dấu lạ Người làm giữa dân chúng. Ông thắc mắc 

về xuất thân của Đức Giêsu. Ông và các quần thần chắc 

đã có lần tự hỏi không biết Thầy Giêsu này là ai, có phải 

là một vị ngôn sứ như bao ngôn sứ khác, hay chính là 

Gioan Tẩy Giả hồi sinh. Vua khao khát được gặp Giêsu từ 

lâu nhưng không có cơ hội. Nay được tin người ta sắp 

điệu vị Thầy lừng danh kia đến với mình, Hêrôđê vô cùng 

hạnh phúc vì những tò mò của mình sắp được chứng thực 

cách tỏ tường. 

Trớ trêu thay, lý do mà Hêrôđê muốn gặp Đức Giêsu 

không phải để được nghe những lời vàng ngọc thốt ra từ 

môi miệng Người, không phải để tìm hiểu về Nước Trời, 

nhưng cốt chỉ để xem những phép lạ của Chúa. Ông 

ngưỡng mộ Đức Giêsu không phải như một người khát 

khao tìm về chân lý. Ông vui khi biết Giêsu đang được 

dẫn đến chỗ ở của mình, nhưng niềm vui ấy chỉ là chút 

hy vọng được xem những trò ảo thuật vui mắt. Là một 

vị vua, nhưng ông chẳng màng chi đến chuyện Giêsu có 

bị hàm oan không, Giêsu có làm gì sai không. Dường như 

ông chưa bao giờ nghĩ rằng làm những việc ấy là bổn 
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phận của mình, nhưng là chuyện của ai khác. Ông sống 

an nhàn trong thế giới của riêng ông, với những tiện nghi 

đầy đủ, với những lạc thú nhục dục, và ông nghĩ rằng ông 

có quyền để bắt người khác phải hùa theo những trò vui 

vô bổ ấy của ông.  

Nhưng ông hăm hở gặp Giêsu bấy nhiêu thì càng tràn 

trề thất vọng bấy nhiêu vì Giêsu cương trực hơn ông 

nghĩ. Trước những đời hỏi vô cớ của ông, Giêsu chỉ giữ 

một thái độ im lặng. Sự im lặng của Giêsu khiến ông có 

chút ngạc nhiên, và bực mình, vì đó không phải là điều 

ông chờ đợi. Khi những mong chờ của ông đã không được 

thỏa đáp, ông phủi tay hết tất cả, bỏ mặc Giêsu ở đó và 

lại tiếp tục quay về với cuộc sống của một vị vua bù nhìn 

và vô trách nhiệm. 

Khi nghe đâu đó có những phép lạ hay chuyện gì bất 

thường, chúng ta thường tỏ vẻ thích thú và muốn đến 

đó để xem sao. Ta khao khát được đi hành hương nơi 

này nơi nọ, tâm tình thiêng liêng thì ít mà trí tò mò thì 

nhiều. Trong tận thâm tâm, ta vẫn chờ xem mình có thấy 

điều gì lạ không. Liệu bức tượng Mẹ Maria mà ta đăng 

chăm chú nhìn kia có lóe sáng như người ta vẫn đồn thổi 
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không? Liệu đôi mắt Mẹ có chảy ra những dòng huyết lệ 

như bấy lâu nay ta vẫn nghe không?... Đấy là bấy nhiêu 

vấn đề tràn ngập trong tâm trí ta mỗi khi ta hăng hái 

thực hiện một cuộc hành hương. Ta cũng giống như 

Hêrôđê năm nào, ham thích những màn trình diễn, muốn 

chứng kiến những sự lạ để khuây khỏa cho vui. Khi không 

được những điều ấy, ta đâm ra thất vọng và buồn tủi. 

Trong mắt ta, Chúa nên là một ảo thuật gia hơn là một 

vị Thiên Chúa. 

Tiếc thay, Thiên Chúa của chúng ta không là một vị 

Thiên Chúa ưa thích những ồn ào và phô diễn. Ngay từ 

lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, Giêsu vẫn luôn chọn cho 

mình cái gì bình thường nhất. Giờ đây. Ngài vẫn âm thầm 

ẩn mình nơi nhà Tạm. Chẳng hề kêu la, chẳng hề gào thét 

cho người ta biết. Thánh Thể nơi một nhà nguyện vô 

danh cũng hệt như khi đặt trên một bệ cao nơi các 

Thánh Đường lớn. Chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì là vui 

mắt. Nếu ta tìm đến với Giêsu chỉ như một trò vui thì ta 

sẽ hụt hẫng vô cùng. Còn nếu ta đến với Ngài trong thinh 

lặng của con tim, với lòng khát khao sâu thẳm, ta sẽ được 
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Ngài ban dư tràn những an ủi thiêng liêng của Thần Khí. 

Thinh lặng mới là con đường dẫn ta gặp gỡ Giêsu thật sự. 

Hình ảnh và cung cách hành xử của Hêrôđê cũng gợi 

lên cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Tôi đến nhà thờ đọc 

kinh dự lễ với một lòng khao khát tìm gặp Giêsu, tìm đến 

chân lý, hay tôi chỉ tìm kiếm điều gì đó lạ thường, lạ mắt 

nơi Ngài? Tôi có xem Chúa như là trò tiêu khiển của tôi 

hay không, khi tôi cứ muốn Ngài phải làm dấu lạ này, dấu 

lạ kia cho tôi xem, để tôi kiểm chứng sự hiện hữu và 

quyền năng của Ngài? Nhưng đòi hỏi mà tôi dâng lên 

Chúa có thật sự cần thiết cho ơn cứu độ của tôi không, 

hay nó chỉ là những điều phục vụ cho những ước muốn 

thấp hèn của tôi? Khi Chúa không khỏa lấp cho những 

nguyện vọng của tôi, tôi có duyệt xét lại những nguyện 

vọng ấy, xem có đẹp lòng Chúa không; tôi có tiếp tục 

hướng về Ngài để xin lòng thương xót không, hay tôi 

quay lưng phủi tay và đi tìm một thần minh khác? Nhân 

vật “Hêrôđê” tưởng chừng như xa xôi lắm, nhưng chẳng 

lạ lẫm gì với mỗi người chúng ta đâu! 
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9. TIẾNG NÓI MỘT NGƯỜI DÂN 

 

(Bối cảnh: Lc 19, 28 – 23, 56) 

Gió thổi nghiêng những dáng người bước vội xuống 

đồi, mây vần vũ một vùng trời u tối, trên thập giá, một 

con người đang lặng lẽ hấp hối… 

Tôi sống trong một ngôi làng gần thành Giêrusalem. 

Ngày đó, có một người mà đâu đâu cũng nghe nhắc tới 

tên, ai ai cũng mộ mến và tìm đến: Giêsu. Ông đã đi 

ngang qua làng tôi trước khi tiến về Giêrusalem. Người 

ta đã lấy áo trải xuống đường để ông cưỡi lừa đi qua, họ 
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tung hô ông là Đấng phải đến nhân danh Chúa1. Hôm đó, 

lần đầu tiên trái tim tôi trỗi lên niềm hy vọng về một 

ngày mai tươi sáng cho người dân chúng tôi. Tôi đã theo 

chân ông vào thành Giêrusalem. 

Trước khi giảng dạy trong Đền Thờ, ông Giêsu đã 

đuổi hết những con buôn ở đó. Tôi hoàn toàn đồng ý với 

ông: “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã 

biến thành sào huyệt của bọn cướp!”2 Tôi nhận thấy 

trong lời giảng và nơi con người ông toát lên một điều gì 

đó khiến người dân chúng tôi rất thán phục, tin tưởng và 

quý mến. Ông rất chân thành và thẳng thắn, ông loan 

báo cho chúng tôi Tin Mừng. Sự hiện diện của ông đã là 

một Tin Mừng cho chúng tôi rồi đấy chứ! Thế mà các 

thượng tế cùng kinh sư và các kỳ mục kéo đến rồi “hoạnh 

hoẹ” chuyện quyền bính giảng dạy của ông Giêsu, và họ 

đã phải bẽ mặt ra về3. Thật ra người dân chúng tôi chẳng 

học hành gì nhiều, chuyện thẩm quyền giảng dạy đôi khi 

không phải là điều to tát với chúng tôi, quan trọng là 

                                           
1 x. Lc 19, 28-39. 
2 x. Lc 19, 45-46. 
3 x. Lc 20, 1-8. 
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chúng tôi đã thực sự nhận lãnh được nhiều điều ích lợi 

và quý giá nơi những lời giảng của ông Giêsu. Đối lại, bao 

nhiêu lời của các vị kinh sư kỳ mục kia chỉ làm cho chúng 

tôi thêm lo lắng hoang mang. Họ lúc nào cũng tìm cách 

bắt bẻ chúng tôi phải thi hành luật này luật nọ. Trong 

khi đó, những lời của ông Giêsu đã đụng chạm đến trái 

tim chúng tôi, nói với chúng tôi về một Thiên Chúa 

thương xót và bao dung, một Thiên Chúa luôn yêu 

thương và mong muốn cứu độ con người. Những điều đó 

chưa đủ để chứng minh thẩm quyền giảng dạy của ông 

ấy sao? Theo chân ông Giêsu suốt những ngày ông 

giảng dạy ở Giêrusalem, tôi nhận thấy ông quả là một 

con người đặc biệt, một ‘Đấng phải đến’.  

Hôm trước, ông giảng về sự sụp đổ của thành 

Giêrusalem cũng như những điềm báo trước, rồi người ta 

sẽ phải khốn khổ như thế nào trong những ngày đó, ông 

muốn người ta phải tỉnh thức và cầu nguyện4. Sau đó, tôi 

hay tin người ta đã nộp ông cho tổng trấn Philatô và cả 

vua Hêrôđê nữa để buộc ông tội chết. Nhưng trước mặt 

                                           
4 x. Lc 21, 5-36. 
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toàn dân, ông Philatô đã tuyên bố không thấy nơi ông 

Giêsu những tội mà người ta đã tố cáo ông: sách động 

dân chúng và ngăn cản họ nộp thuế, lại còn tự xưng là 

Mêsia, là vua nữa5. Nghe thấy vậy, tôi cảm thấy thật an 

tâm. Ông Giêsu là người công chính và xứng đáng được 

biện hộ và bảo vệ. 

Đột nhiên, khi ông Philatô hỏi chúng tôi muốn thả ai 

trong hai người - hoặc là... ông Giêsu, hoặc là... tên tội 

phạm Baraba, nhân dịp đại lễ của chúng tôi - thì nhiều 

người lại la to lên đòi thả Baraba! Tôi chết lặng trong sự 

ngỡ ngàng. Tại sao lạ lùng như vậy? Ông Giêsu này đã 

làm gì? Đầu tiên có nhiều người la to ủng hộ quyết định 

ấy, dần dần gần như tất cả mọi người đều hô lên tán 

đồng: “Đóng đinh! Đóng đinh nó vào thập giá!” Tim tôi 

thắt lại. Chuyện gì đang diễn ra? Chẳng phải ông Giêsu 

đã từng giảng dạy trong Đền Thờ cho chúng tôi sao? 

Chẳng phải ông đã bênh vực người nghèo chúng tôi sao? 

Chẳng phải người ta đã tung hô ông là Đấng phải đến 

sao? Chẳng phải Baraba là một tên tội phạm bạo động 

                                           
5 x.Lc 23, 2-16. 
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và giết người sao? Người ta không muốn trả về cho mình 

một người công chính cho bằng một kẻ phạm pháp sao?  

Tôi nhìn thấy sự hả hê trên gương mặt của những 

thượng tế và các kinh sư ở đó, còn dân chúng thì lại quá 

kích động. Gương mặt tên Baraba thì khỏi phải nói: ngạc 

nhiên và mừng rỡ vô cùng. “Chân lý thuộc về mọi người” 

là như thế này sao? Một nỗi sợ trào lên trong tôi. Điều gì 

đúng và điều gì sai? Tôi nhìn về ông Giêsu, ông vẫn im 

lặng. Sự im lặng đó dìm tôi vào một nỗi hoang mang cao 

độ. Tại sao ông không nói lời nào để tự biện hộ cho mình? 

Tại sao ông không chống lại sự bất công đang ập xuống 

trên ông? Tại sao, tại sao…? 

Trong khung cảnh ấy, thứ âm thanh quá khích của cái 

xấu như nuốt chửng lấy tiếng nói hiền lành của người 

công chính. Tôi nghẹn ngào. Ông Giêsu vẫn lặng im. Nơi 

ông, tôi lại không thấy một sự nao núng cũng như một 

sự đồng tình với quyết định kia. Sự thinh lặng của ông 

cho tôi thấy có một sự thật nào đó mà bấy giờ tôi chưa 

hiểu được, một sự thật khiến ông Giêsu chấp nhận thực 

tế không mấy tốt lành, một sự thật giải phóng ông khỏi 

nỗi sợ hãi, đem lại cho ông sức mạnh. Nơi sự thinh lặng 
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của ông, tôi nhận ra một sức mạnh lớn lao. Nhưng sự thật 

đó là gì? Sức mạnh kia là như thế nào? Tôi chưa hiểu 

được. 

Rồi người ta hả hê bắt ông vác thập giá lên Đồi Sọ. 

Có nhiều người phụ nữ trong thành đi theo và không 

ngừng khóc thương ông Giêsu. Lạ thay, ông không 

những không bị hoàn cảnh bóp nghẹt trong bi quan yếm 

thế hay đau đớn chua xót, ngược lại, ông còn an ủi những 

kẻ đang tìm cách an ủi ông. Ngay trong tình cảnh ấy mà 

ông còn đem lại được niềm ủi an cho người khác. Thử hỏi 

một kẻ bất chính có làm được như vậy chăng? Ông Giêsu, 

tôi phải làm gì cho ông đây? Và tôi phải làm gì cho chính 

tôi khi chứng kiến tấm gương của ông?  

Đến Đồi Sọ rồi, người ta đóng đinh ông vào thập giá. 

Chúng tôi đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời nhạo 

báng. "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ 

làm"6, đó là những lời ông cầu nguyện. Nghịch lý thay, 

những kẻ hãm hại ông thì không tiếc lời chế giễu ông, 

còn ông thì hết lòng cầu nguyện cho họ! Giữa cuộc đời 

                                           
6 x. Lc 23, 33-34. 
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này, có bao người đã buông vào đó những lời nặng nề 

khó nghe, xấu xa tiêu cực, còn ông, ông ươm vào đời 

những lời an ủi nâng đỡ, tốt lành bình an. Đời ném ra 

những bất công, giận dữ, ông trả lại sự chấp nhận, thứ 

tha. Có những kẻ nhạo báng rằng ông hãy tự cứu lấy 

mình7. Nhưng nơi hành động của ông, tôi thấy họ mới là 

người cần được cứu giúp. Họ cần được cứu khỏi sự giận 

dữ, quá khích, khỏi ước muốn làm hại người khác, khỏi 

những lời lẽ tiêu cực ác tâm của chính họ; trái tim họ cần 

được giải phóng khỏi sự thao túng của cái ác. Ông Giêsu 

ơi, xin cũng cầu nguyện cho tôi nữa, và xin cũng nhớ đến 

tôi như ông đã nhớ đến người trộm đã ăn năn và cầu xin 

ông8. Xin cho tôi cũng được ở trong Nước của ông; dù 

chưa đến đó, nhưng qua ông, tôi biết đó là một nơi an 

lành, một nơi mà trái tim tôi được thay đổi để nên bình 

an và yêu thương nhiều hơn. 

                                           
7 x. Lc 23, 35-38. 
8 x. Lc 23, 42-43. 
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Gió thổi nghiêng những dáng người bước vội xuống 

đồi, mây vần vũ một vùng trời u tối, trên thập giá, một 

con người đang lặng lẽ hấp hối… 

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

Nói xong, Người tắt thở.”9 

 

                                           
9 x. Lc 23, 46. 



LÊN ĐỒI VỚI CHÚA                            CHIẾC KHĂN LAU MẶT NGƯỜI 

 

72 

 

10. CHIẾC KHĂN LAU MẶT NGƯỜI 

 

Thầy Giêsu kính mến, 

Từ ngày con gặp Thầy trên Con Đường Thương Khó 

(Via Dolorosa), nhiều tín hữu vẫn nhắc đến con với lòng 

mến mộ, nhất là khi cộng đoàn họp nhau đi Đàng Thánh 

Giá. Mà thật ra, mấy ai biết Vêrônica này chỉ là một phụ 

nữ vô danh. Kinh Thánh không hề đề cập đến con. Cái 

tên Vêrônica là do ai đó đặt ra từ chữ Latin vera (thật) 

với chữ Hy Lạp icon (họa ảnh, biểu tượng, phản ảnh). Vậy 

nên Vêrônica phải được hiểu là “chân dung đích thực 
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phản ảnh gương mặt Thầy Giêsu.”1 Cái tên đủ làm con 

suy nghĩ. 

Thầy còn nhớ chứ? Hôm ấy con đi cùng mấy chị em 

ở Giêrusalem đến khóc thương Thầy. Chúng con đã 

chuẩn bị rượu thơm hảo hạng hầu mong giúp Thầy vượt 

qua cơn khát lẫn cơn đau. Nhưng Thầy bảo: “Hỡi chị em 

thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc 

thì khóc cho phận mình và cho con cháu.”2 Lấy hết can 

đảm, con đưa tay gạt nước mắt, len qua đám đông và 

toán lính hung bạo, rồi bình tĩnh tiến đến gần Thầy hơn. 

Con quỳ xuống, cung kính - trong xót xa bàng hoàng - 

lấy tấm khăn xin được thấm máu Thầy. Nhiều người 

xung quanh - những người đã từng tin tưởng, hy vọng, 

yêu mến và bước theo Thầy - nay mắt nhìn hoang vu, 

hoặc vì trông Thầy lúc ấy đâu khác gì một tử tội, hoặc vì 

sợ quân lính tàn ác. Đám đông sửng sốt, quân lính cũng 

“đứng hình”. Thời gian như muốn ngừng lại ở giây phút 

ấy. Thầy nhìn con bằng cái nhìn trìu mến xen lẫn động 

                                           
1 x. Abbé Dégert, “St. Veronica,” trong  The Catholic Encyclopedia 

(New York: Robert Appleton Company, 1912).  
2 Lc 23, 28. 
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viên. Trong thinh lặng, hình như Thầy muốn nói: “Hãy 

theo Thầy trong đau khổ, để cũng ở với Thầy trong vinh 

quang”.3 Cũng trong thinh lặng, con chất chứa bao điều 

chẳng thốt nên lời. Vì con biết, và con nhận ra, Thầy là 

Đấng Thánh của Thiên Chúa, và là Con Thiên Chúa. Thầy 

đưa tay trái ra đỡ lấy tấm khăn, tay phải vẫn ôm cây 

thập giá, tự tay lau khuôn mặt thấm đẫm máu đào rồi 

trao khăn vào tay con. Và rồi, lúc nào chẳng hay, hình 

ảnh khuôn mặt Thầy đã in trên chiếc khăn nghĩa tình ấy. 

Những chuyện này, Kinh Thánh không thuật lại, nhưng 

người ta vẫn truyền tụng mãi. 

Con chưa bao giờ kể với ai chuyện Thầy đã hiện ra 

với con cách riêng khi Thầy phục sinh từ cõi chết. Nhưng 

hình như người ta cũng đoán được, và một tác giả Tin 

Mừng âm thầm đưa con vào con số “500 anh em” đã 

được gặp Thầy, dù con chỉ là một trong số những... chị 

em! Dù sao đi nữa, được gặp Thầy đối với con là tin vui 

muôn thuở. Thầy ơi, bao giờ Thầy mới lại đến trong vinh 

quang? Đành rằng gặp Thầy một lần đủ khiến con vui cả 

                                           
3 x. Linh Thao số 95. 
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đời. Nhưng sao con vẫn nhớ Thầy quá. Vui thì vui, mà 

nhớ thì nhớ. Vui muôn thuở, mà nhớ cũng muôn đời. 

Chừng ấy thôi đủ cho thấy trái tim con vẫn cần được 

thanh luyện thêm nữa, trên con đường chờ mong 

Maranatha. “Thầy ơi hãy đến, Thầy đến mau đi...” 

Ước gì hôm nay con lại được gặp Thầy, lại lấy khăn 

lau mặt Thầy, dù có được Thầy in dấu khuôn mặt thánh 

thiện khả kính lần nữa hay không. Nhưng Thầy ơi, điểm 

hẹn ấy có vẫn là con đường Thánh Giá? Giật mình con tự 

hỏi. Nghe như có tiếng Thầy thầm thĩ trong con: 

“Thầу hẹn con nơi người bên trái 

Thầу hẹn con nơi người bên ƿhải 

Thầу hẹn gặƿ con năm tháng lâu rồi 

Buổi chiều buổi mɑi trên những con đường 

Ϲon đi, con qua 

Giữa người ɑnh em một lần chưa quen.4 

Ôi, hóa ra con đâu có thiếu dịp để lau mặt cho Thầy! 

Thầy vẫn chờ con nơi những người đang sống chung 

                                           
4 Trích lời bài hát “Điểm hẹn Thầy” của nhạc sĩ Ý Vũ. 
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quanh con. Ngậm ngùi tự hỏi, đã mấy lần con lại chìa tấm 

khăn ấy ra với cả lòng mến? Bao năm sống trong sự hiện 

diện vắng mặt của Thầy, con có còn là Vêrônica – “chân 

dung đích thực” phản ảnh khuôn mặt của Thầy hay 

không? Hay những gì người ta đã và đang quan tâm đến 

con chỉ dừng lại trên tấm khăn nổi đình nổi đám vì một 

hiện tượng lạ? 

Tấm khăn ấy, thực ra lần đầu con mang theo tính trải 

ra chào đón Thầy tại Giêrusalem giữa tiếng hò reo của 

dân chúng, tiếc là không chen chúc nổi. Hình như Thầy 

muốn con để dành nó cho lần thứ hai, trên lối nẻo thập 

giá xót xa nhưng tình nghĩa hải hà. Con chợt nhớ lời 

Thầy: “Hãy theo Thầy trong đau khổ, để cũng ở với Thầy 

trong vinh quang.” Phải rồi, Thầy đâu có muốn con khư 

khư giữ lấy cho mình tấm khăn quý giá ấy. Thầy muốn 

chính con trở thành tấm khăn cho người đương thời, 

trong gian khổ cũng như trong vinh dự, trong niềm vui 

tưng bừng cũng như trong lúc quạnh buồn lẻ loi. 
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11. SIMON KYRÊNÊ VÀ GIỜ ĐỊNH MỆNH 

 

Có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể tin rằng, chỉ một giờ 

ngắn ngủi thôi mà cuộc đời của tôi đã chuyển sang một 

trang mới. Chẳng bao giờ tôi có thể tưởng tượng rằng, 

người làm biến đổi đời mình lại là một phạm nhân sắp 

phải chịu chết. Ấy vậy mà sự việc dường như không 

tưởng ấy lại xảy ra cho tôi vào một ngày lễ Vượt qua, với 

một người tử tù mang tên Giêsu. 

Khoảnh khắc ấy đến thật bất ngờ. Không bất ngờ sao 

được khi một kẻ vốn thờ ơ với tôn giáo như tôi lại bỏ 

đồng về nhà sớm để chuẩn bị cho lễ Vượt Qua. Không 

bất ngờ sao được khi một người vốn dửng dưng với thế 
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sự, hững hờ với phận người như tôi lại cố chen chân để 

xem cho biết những kẻ tử tội chiều nay là ai. Nói chung 

cũng chẳng phải tôi sốt sắng đạo đức hoặc xót thương 

người đau khổ cho bằng, thấy các nhà nông khác về sớm 

dọn lễ thì mình cũng phải về, thấy bà con ùa nhau chen 

chúc thì mình cũng xin một chút bon chen xem sao. 

Nhưng oái oăm thay, vừa chen được vào thì người tử tù 

Giêsu lại gục ngã ngay trước mặt tôi, thân bị đòn roi tả 

tơi chẳng còn vác nổi cây thập giá nữa. Thế là tránh vỏ 

dưa lại gặp ngay vỏ dừa, đã cố né rắc rối thì lại bị rắc rối 

bám chặt vào người. Mặc cho tôi có viện dẫn mọi lý do 

để từ chối, những tên lính Rôma hung tợn kia vẫn cứ ép 

buộc tôi phải vác đỡ thập giá cho người tử tù này. Dẫu 

cho tôi có than van cầu xin đủ điều, thì chúng vẫn cứ đặt 

thập giá lên vai tôi. Thôi thì để tránh phiền phức, cực 

chẳng đã tôi mới phải ghé vai vác lấy cái thứ vừa ô nhục 

vừa chết chóc này. 

Nghĩ lại cũng lạ, hai đầu thập giá, một bên muốn 

buông xuôi cho rảnh nợ, bên kia lại tha thiết ôm lấy. Một 

bên chán nản muốn trốn chạy, bên kia vẫn kiên trì lê 

từng bước. Một bên mồ hôi thấm đẫm chưa hết áo, bên 
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kia máu đã nhuộm đỏ cả người. Vì sao Người không một 

lời than trách cho những đòn roi vô tâm? Vì sao người cố 

ôm lấy thập giá để tiến bước dù đôi chân đã gục lên quỵ 

xuống nhiều lần? Vì sao khi những mũi đinh đã đâm thâu 

xương thịt, đôi mắt Ngài vẫn hiền lành, miệng Ngài vẫn 

cứ cầu xin Cha tha tội cho những kẻ đang hả hê cười 

nhạo và tra tấn Ngài? 

Những câu hỏi đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi như 

muốn tìm lối thoát. Nếu có một Thiên Chúa quyền năng 

đã dẫn toàn dân vượt qua Biển Đỏ ráo chân, thì Thiên 

Chúa đó cũng sẽ đưa dân Ngài đi qua biển khổ cuộc đời 

này. Nếu có một Thiên Chúa làm chủ sự sống và cái chết, 

đã cứu những người Do Thái khỏi phơi xác bên Ai Cập, thì 

Thiên Chúa đó sẽ đưa con người vào sự sống đích thực 

mai hậu. Nếu có một Thiên Chúa yêu thương thì Ngài sẽ 

lắng nghe, sẽ xoa dịu và tha thứ mọi tội lỗi nơi cõi lòng 

của con người yếu đuối. 

Và rồi, chính lúc những môn đệ nhát đảm của Thầy 

Giêsu dám trở về để loan báo sự sống lại của Chúa, chính 

lúc Tin mừng Phục sinh được loan đi khắp thành phố 

Giêrusalem, thì cũng là lúc, một Thiên Chúa quyền năng, 
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hằng sống và đầy tình yêu mà muôn dân mong đợi, giờ 

đây đã xuất hiện rõ ràng với tôi. Đó là chính Đức Giêsu 

Kitô, một Thiên Chúa làm người. Đó là người đã cùng tôi 

vác thập giá, đã chết và đã sống lại vinh quang. 

Chiều hôm nay, tôi hạnh phúc khi ngồi nhìn hai người 

con trai là Alexandrô và Ruphô. Cả hai được chịu phép 

rửa và trở nên những Kitô hữu nhiệt thành, mắt tôi lại 

chan chứa hai dòng lệ hạnh phúc. Không hạnh phúc sao 

được khi chính Chúa đã đến, đã đụng chạm cuộc đời vô 

cảm, tội lỗi của tôi và còn mời gọi tôi vác thánh giá theo 

Ngài. Thánh giá đó chắc chắn sẽ làm tôi đổ mồ hôi, mệt 

mỏi và cả đau đớn. Thế nhưng ở đầu bên kia, Chúa Giêsu 

vẫn đang kiên trì tiến bước cùng tôi. 

 

(Bài viết được phóng tác từ Mt  27, 32; Mc 15, 21-22; Lc 23, 

26)  
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12. LỜI TRẦN TÌNH CỦA ANH TRỘM DỮ 

 

Cái chết của tôi còn lưu danh đến ngàn đời vì tôi 

đã chịu án tử cùng với ông Giêsu, người Nazarét. Tôi là 

tên trộm khét tiếng cùng với Baraba và tên “trộm lành”. 

Ngoài chuyện cướp bóc gây rối, công việc chính của 

chúng tôi là làm cách mạng, chống lại quyền lực La Mã. 

Sau những ngày truy nã, lính tráng Rôma đã bắt bỏ tù 

chúng tôi.1 

Ngày Baraba được tha cũng là ngày chúng tôi 

phải vác thập giá lên Đồi Canvê để chịu hành quyết. Tôi 

                                           
1 x. Joseph Ratzinger, Đức Giêsu Thành Nazareth (bản dịch của Lm. 

Aug Nguyễn Văn Trinh), Nxb Tôn Giáo, 2011, tr. 225. 
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hoang mang vì cái chết đã cận kề. Vác thập giá với lòng 

thù hận, tôi vừa đi vừa hằm hằm sát khí. Thú thật, tôi rất 

ngạc nhiên vì ông Giêsu kia vừa vác thập giá vừa ôm hôn 

nó. Dường như ông ấy đón nhận tất cả để chu toàn ý của 

Ai đó. Trong cảnh rối loại hôm ấy, người ta chẳng thèm 

để ý đến hai tên trộm cướp chúng tôi. Mọi ánh mắt đều 

theo sát ông Giêsu.   

Đến pháp trường, lòng tôi tan nát. Đâu rồi một 

thời trộm cướp, một thời bạo loạn; đâu rồi ý chí hùng 

cường để giải phóng dân tộc, và tự do tự tại? Trên thập 

giá, tôi oán trời trách đất. Chúng tôi bị kết án là những 

“kháng chiến quân”, khiêu khích chính quyền2. Mức án 

cao nhất dành cho những kẻ chống lại quyền lực của đế 

quốc Rôma là bị đóng đinh vào thập giá. Chết tiệt, bị treo 

trên thập giá là một nhục hình ghê gớm! Tôi không chấp 

nhận bản án này, tôi không muốn chết! Tôi gào lên trong 

vô vọng… 

“Khi đến nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Người vào 

thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, 

                                           
2 Sđd, tr 225. 
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một tên bên trái.”3 Kẻ bên tả là tôi. Không chấp nhận cái 

chết, tôi nhìn sang ông Giêsu để cầu viện; bởi tôi biết 

ông ấy mấy năm rồi đã làm rất nhiều phép lạ. Hy vọng 

lần này tôi được ông ấy cứu giúp. Tôi quay sang bảo với 

giọng điệu thách thức: “Ông không phải là Đấng Kitô 

sao? Hãy tự cứu mình và cứu cả chúng tôi với!”4 Vừa la 

hét tôi vừa khiêu khích. Tức thay, ông ấy im hơi lặng 

tiếng. Bấy giờ tên đồng phạm bên hữu ông Giêsu trách 

cứ tôi. “Mày đang chịu cùng một hình phạt, vậy và cả 

Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ!”5 Bởi đâu hắn thốt 

ra được những lời như thế, hay hắn cũng lú lẫn tin rằng 

ông này là Đấng Mêsia? Đúng rồi, hắn cảm thức được 

điều kì diệu nơi ông Giêsu. Rõ ràng, hắn hiểu được con 

người này không có bất cứ quyền lực nào lại là vua đích 

thực, Đấng mà Israel mong đợi, và hắn ta ao ước không 

phải đứng bên cạnh Người nơi thập tự nhưng trong vinh 

quang. Thú thật lúc ấy tôi chẳng tin rằng ông Giêsu kia 

là Đấng Mêsia. Đâu thể có một Mêsia chịu chết nhục nhã 

trong tay kẻ ác có quyền thế! Với tôi, Đấng Mêsia phải 

                                           
3 Lc 23, 33. 
4 Lc 23, 39. 
5 Lc 23, 40. 
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làm phép lạ, phải làm cách mạng để cứu dân tộc và cứu 

lấy tôi nữa. Lúc ấy, tôi chỉ thấy một ông Giêsu thất bại ê 

chề, đã trở nên bất lực trước cái ác của con người. Ông 

ấy cũng như tôi, sắp chết cả lũ rồi! 

Chẳng riêng gì tôi nhục mạ ông ấy đâu! Khối kẻ 

dưới chân thập giá lúc ấy đều lăng mạ Người, vừa lắc đầu 

vừa nói: “Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ và nội trong ba ngày 

xây lại được, có giỏi thì xuống thập giá mà cứu mình đi!”6 

Đúng rồi, ông hãy cứu mình và cứu cả tôi nữa xem nào. 

Không một hồi đáp, không một phép lạ xảy ra, nên tôi 

gần chết mà lòng vẫn căm hờn trách móc. Chỉ có kẻ bên 

hữu được ông Giêsu cứu vớt vì hắn xin ông ấy nhớ đến 

hắn ở trong Nước của ông ấy. Tôi đã chết một cách thê 

lương mà chẳng hiểu Vương quốc ấy là gì. Khốn cho thân 

tôi một đời cướp bóc, gây hấn và không chịu tin vào Đấng 

có thể cứu tôi!   

Hôm nay, tôi đau khổ vô cùng vì khi xưa đã thách 

thức ông Giêsu. Giá mà lúc ấy tôi hối hận ăn năn để nài 

xin với ông ấy giống như người trộm lành kia thì hạnh 

                                           
6 Mc 15, 29-30. 
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phúc biết mấy. Giờ hối hận đã muộn màng. Một cuộc đời 

gây thù chuốc oán, một phút nông nổi thách thức Thiên 

Chúa và chối bỏ Người. Tôi là kẻ thất bại hoàn toàn; kết 

quả là sự chết cứ ôm ghì lấy tôi. Xin bạn đừng bắt chước, 

đừng đi vào con đường tội lỗi như tôi! Xin bạn đừng thách 

thức Thiên Chúa. Trong mọi cảnh huống của cuộc đời, 

hãy xin với Giêsu rằng: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước 

của ông, xin nhớ đến tôi!"7 Quả thực, Giêsu trên thập giá 

hôm đó là chính là Đấng Thiên Sai. Đúng như lời ông đại 

đội trưởng hôm ấy chứng kiến cái chết của Người đã thốt 

lên: “Quả thực người này là Con Thiên Chúa.”8 

Vài dòng tâm huyết xin gửi đến bạn, mong bạn 

đừng giống tôi, tội lắm! 

                                           
7 Lc 23, 42. 
8 Mc 15, 39. 



LÊN ĐỒI VỚI CHÚA              HỒI KÝ CỦA ANH TRỘM LÀNH 

 

86 

 

13. HỒI KÝ CỦA ANH TRỘM LÀNH 

 

Đỉnh đồi Canvê, ngày… tháng… năm… 

Hơn 2000 năm qua, người đời vẫn thường nhắc đến 

tôi, một tên gian phi chuyên trộm cướp và bạo động, 

nhưng lại được biến đổi trong những giây phút cuối đời. 

Ánh sáng hy vọng đã bùng lên trong tôi vào giờ phút 

cuối cùng trên thập giá.  

Cuộc đời quá cay nghiệt đối với tôi. Tình thế đẩy đưa 

tôi vào cuộc sống trộm cướp đến bạo động. Bao thứ thuế 

má của Đền Thờ, của nhà vua, nhất là bọn đế quốc đã 

bóc trần sức lao động của đồng bào tôi. Thế nên, tôi bạo 
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gan tham gia bạo động chống lại quyền lực của người 

Rôma. Kết cục là tôi bị đóng đinh vào thập giá. Bản án 

ấy là nỗi tuyệt vọng kinh hoàng cho tôi.  

Trong ngục tù, cái chết cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. 

Bọn cai ngục nhốn nháo vì vụ ông Giêsu thành Nadarét 

nên tôi cũng tò mò, nghe ngóng. Nghe đâu Ông ấy bị 

Thượng Hội Đồng nộp cho tổng trấn Philatô. Họ muốn 

xử tử Ông ấy nhưng bản án nằm ngoài quyền hạn của 

họ. Họ tố cáo Ông ấy sách động dân chúng chống lại 

quyền lực của người Rôma. Tôi thừa biết người Do Thái 

chỉ mượn tay tổng trấn để tiêu diệt Ông ấy. Quan tổng 

trấn bối rối vì chẳng xét thấy Ông ấy có tội gì, nhưng họ 

cứ một mực vu oan, buộc tội ông Giêsu. Những chuyện 

đấu đá ngoài kia chỉ làm tôi thêm oán hận cuộc đời. Vì 

“ghen ăn tức ở” mà người ta nhẫn tâm thanh trừng ông 

Giêsu kia.  

Câu chuyện ông Giêsu ngày càng thu hút tôi. Ông ấy 

chẳng biện minh lời nào trước những tố cáo gắt gao. Sau 

khi hỏi cung, quan tổng trấn biết rõ ông Giêsu này không 

phải là một người sách động chính trị. Hơn nữa, sứ điệp 

cũng như thái độ của Ông ấy chẳng có gì nguy hiểm cho 
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nền hòa bình của đế quốc. Do đó tôi thấy quan tổng trấn 

cố tìm cách tha Ông ấy. Ngoài kia dân chúng đang rối 

loạn kêu la: “đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó 

vào thập giá!”1 Nếu tha cho Ông ấy, một cuộc bạo động 

lớn sẽ xảy ra. Trước tình cảnh rối ren ấy, quan tổng trấn 

nại tới luật ân xá để mong cứu ông Giêsu, nhưng đã thất 

bại.  

Tôi thấy bọn lính phấn khích vì lần đầu chúng được 

hành hạ một “ông vua”. Khi tra tấn xong, chúng đội một 

vòng gai cho Ông ấy. Máu chảy thành dòng trên đầu Ông 

ấy. Vì biết Ông ấy đòi quyền làm vua, nên chúng mặc cho 

Ông ấy những trang phục chế nhạo vương triều: áo đỏ, 

mão gai, và vương trượng bằng cây sậy. Ông ấy trở 

thành trò chơi độc ác của bọn chúng. Tôi nhìn mà xót 

thương cho một con người hết lòng vì đoàn chiên. Ông 

ấy bị cuộc đời từ khước; may mắn hơn tôi, Ông ấy không 

rơi vào vòng xoáy tội đời. Tôi chua xót cho thân mình và 

thấy thương Ông ấy. Ông ấy là nạn nhân của những con 

                                           
1 Ga 19, 6. 
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người gian manh. Họ chỉ o bế những gì thuộc về họ, và 

thủ tiêu những người công chính.  

Bọn lính bắt tôi vác thập giá đi chịu án tử. Trên 

đường, tôi thấy ông Giêsu cũng vác thập giá đi ra. Mặt 

giáp mặt, tôi nhận ra Ông ấy mấy năm qua rao giảng về 

một vương quốc tình yêu. Còn nhớ nhiều lần Ông ấy nói: 

“Hãy yêu thương người thân cận như chính mình”, và 

“Hãy yêu thương kẻ thù”. Tôi cũng như nhiều người đều 

chứng nhận rằng đi đến đâu, Ông ấy đều thi ân giáng 

phúc đến đó. Bởi đâu Ông ấy lại bị đóng đinh tất tưởi trên 

thập giá thế kia!?  

Liếc nhìn, tôi thấy ông Giêsu chẳng còn hình tượng 

người. Thân thể đầy thương tích, đầu đội mão gai, vai 

vác thập giá. Bọn lính đánh đập thúc giục Ông ấy, nhưng 

Ông ấy chẳng thốt lên lời oán trách nào. Lạ thật! Trên 

đường, thay vì lo nghĩ về cái chết, tôi lại suy tưởng về 

Ông ấy. Cả đời lao lực vì tình yêu lại bị cuộc đời ghen 

tuông giết hại. Rao truyền về một vương quốc tình yêu, 

nay Ông lại bị lòng thù hận trù dập thế sao! Cơn gió 

hoang mang chợt bùng lên trong tâm trí tôi: “Lý tưởng 

của Ông, vương quốc tình yêu của Ông có tồn tại không? 
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Nếu có thì tại sao cuộc đời vẫn cứ bạo tàn, phận người 

vẫn cứ chua cay!?”  

Cuối cùng, chúng tôi gặp nhau trên ngọn đồi Canvê. 

Cả ba chúng tôi bị đóng đinh vào thập giá. Cái chết kinh 

hoàng đang rình chờ chúng tôi. Trên thập giá, chúng tôi 

nghe nhiều lời mắng nhiếc, sỉ vả ông Giêsu; nhưng lạ 

thay, Ông ấy lại cầu xin cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, 

vì họ không biết việc họ làm”2. Người cho đó là điên, kẻ 

nghĩ đó là khờ; nhưng với tôi, đó là sự điên rồ của một 

tình yêu tha thứ, thứ tha đến tận cùng. Tình yêu nở hoa 

trên thập giá. Gần ông Giêsu, tôi tin vào vương quốc của 

Ông ấy, nên mới nài xin: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước 

của ông, xin nhớ đến tôi!”3 Câu trả lời của Ông ấy vượt 

quá lời cầu xin của tôi! Thay vì một tương lai bất định, 

ông ấy lại nói: “Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay, anh sẽ 

được ở với tôi trên Thiên Đàng."4 Ông ấy đã thương xót 

và đổi biến đời tôi. Thay vì tuyệt vọng trước cái chết, 

                                           
2 Lc 23, 34. 
3 Lc  23, 42. 
4 Lc 23, 43. 
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ánh lửa hy vọng được ông Giêsu nhóm lên trong lòng tôi. 

Ông Giêsu sẽ dẫn tôi đến cuộc sống vĩnh hằng. 

Người ta nói tôi may mắn “trộm” được Nước trời vào 

những giây phút cuối đời. Đúng thế! Lúc ấy ông Giêsu đã 

tha thứ và hứa dành cho tôi sự sống viên mãn. Tôi tin và 

hoán cải đời mình để đón nhận tình yêu tha thứ của ông 

Giêsu. Với tôi, chết với ông Giêsu là một điều may mắn! 

 Giờ phút cuối đời của “anh trộm lành”! 
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14. VIÊN ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG  

 

 “Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu, 

thấy Người tắt thở như vậy liền nói: ‘Quả thật, người này 

là Con Thiên Chúa’” (Mc 15, 39). 

 

Những ngày đó, tình hình dân Do Thái trở nên phức 

tạp. Người ta kháo nhau đủ điều về một ông tên Giêsu 

là người của Thiên Chúa; giới giáo quyền trong dân thì 

luôn buộc tội ông này phá luật Đền Thờ. Những ngày đó, 

chúng tôi được lệnh phải sẵn sàng trước một cuộc bạo 

động. Theo những gì thu nhận được cho tới giờ, ông 
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Giêsu không phải là một người của phường quá khích, 

ông giảng dạy công khai và được dân chúng mến mộ, 

nhóm của ông độc lập với những thành phần khác trong 

dân. 

Thực lòng mà nói, dù không quan tâm lắm đến vấn 

đề tôn giáo, tôi vẫn khá ấn tượng về con người tên Giêsu 

này. Dạo nọ, ông đã vào Đền Thờ và mạnh mẽ đuổi hết 

phường buôn bán đang hoạt động ở đó. Nói gì thì nói, 

ông cũng không chống đối việc nộp thuế cho Xêda. 

Nhưng điều mà tôi ấn tượng nhất vẫn là việc ông dám 

thách thức giới giáo quyền đập bỏ Đền Thờ đi và ông sẽ 

xây lại trong vòng ba ngày! Dù vậy, tôi vẫn phải tuân 

lệnh theo dõi mọi động tĩnh của ông ta; mọi sự phải được 

đảm bảo nằm trong tầm kiểm soát của Rôma. 

Sáng sớm hôm đó, toàn thể Thượng Hội Đồng của 

dân Do Thái giải ông Giêsu đến cho quan tổng trấn của 

chúng tôi. Trong mắt chúng tôi, ông Giêsu này kỳ thực 

chưa phải là mối đe dọa cho an ninh ở đây. Chúng tôi 

thừa biết, ông ta bị bắt đến đây chỉ bởi lòng ghen tỵ của 

các thượng tế. Ông ta quá nổi tiếng và được lòng dân 

chúng mà! Quan tổng trấn, sau khi thẩm vấn ông Giêsu, 
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tuy không thấy ông này có tội gì nhưng muốn làm vừa 

lòng đám đông, nên đã truyền đánh đòn ông Giêsu rồi 

rồi sau đó đưa ông đi đóng đinh. Dù gì, chúng tôi vẫn 

không lấy làm hãnh diện khi phải xử như vậy với một 

người vô tội, nhưng… 

Trong dinh tổng trấn, quân lính đã đánh đập và nhạo 

báng ông Giêsu thậm tệ, nhưng ông này đã chẳng nói gì, 

chỉ im lặng và kiên nhẫn chịu đựng. Ông ta bị điên rồi 

sao? Đâu ai dám đùa giỡn với mạng sống mình như vậy! 

Hay là có một điều gì đó đằng sau những chuyện này? 

Ông Giêsu kia thật khó hiểu! 

Sau khi đưa ông Giêsu lên đồi Gôngôtha, chúng tôi 

đóng đinh ông vào thập giá. Dù đã quen với việc thi hành 

loại án phạt này, nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy một 

điều gì đó trong chuyện này, đặc biệt là mỗi khi nhìn vào 

ông Giêsu kia. Ông Giêsu, thực sự ông là AI vậy? Người 

ta đang chế giễu ông kìa. Chúng tôi viết trong bản án là 

“Vua người Do Thái”, những người có mặt ở đó cũng nhạo 

báng ông như vậy, họ bảo ông hãy xuống thập giá đi vì 

ông có thể xây lại Đền Thờ trong ba ngày. Ừ, ông Giêsu, 

hãy xuống thập giá đi! Việc gì ông phải chịu đau đớn vô 
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nghĩa như vậy nếu thực sự ông là người có quyền phép, 

thực sự là người của Thần Minh. Sao ông quá đỗi hiền 

lành vậy? Hiền lành đến nhu nhược! Sao ông cứ để người 

ta chế giễu mình, cứ để mình phải đau khổ, phải chết 

nhục nhã và vô lý như vậy? Ông Giêsu, tôi biết ông còn 

tỉnh táo mà, vì trước đó ông đâu chịu uống rượu pha với 

mộc dược; ông can đảm lắm, nhưng… đó có phải là một 

sự can đảm mù quáng không? Ông Giêsu, ông Giêsu! 

“Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi 

con?”1, ông Giêsu đã kêu lên thống thiết như vậy vào giờ 

thứ chín. Khi đó bóng tối bao phủ khắp mặt đất. Có kẻ 

chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm rồi đưa 

lên cho ông. Sau đó ông kêu lên một tiếng nữa rồi tắt 

thở. 

Trước mặt tôi là một người vô tội nhưng lại chết như 

một phạm nhân. Người dân của ông đã chối bỏ ông. 

Thiên Chúa của ông dường như cũng đã chối bỏ ông. Bây 

giờ, ông biết không ông Giêsu, ông đã để lại trong tôi 

một sự thắc mắc lớn lao. Tôi thắc mắc về sự công chính, 

                                           
1 Mc 15, 34. 
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về sự thật, và nhất là về chính ông, ông Giêsu! Thiên 

Chúa của ông là Thiên Chúa nào vậy, sao tôi thấy ông 

yêu thương cả những kẻ nhục mạ, hành hạ và đóng đinh 

ông? Thế giới này đã quá đỗi dư thừa bạo lực và thù hận, 

ghen ghét và chia rẽ, loạn lạc và  thất tín, vị lợi và tranh 

chấp, nhưng lại quá thiếu những người như ông. Thế giới 

này cần ông hơn là cần chúng tôi, những kẻ đã làm cho 

thế giới xấu xí và bạo lực hơn. 

Ông Giêsu ơi, trong cái chết của ông, tôi không thấy 

ông hèn yếu chút nào, ông thực sự rất mạnh mẽ và can 

đảm. Sự im lặng của ông trước những lời tố cáo không hề 

chứng tỏ ông có tội, nhưng ngược lại, nó cho thấy ông là 

người công chính, vì ông có sức mạnh để thắng được 

những điều đó. Những gì xấu xa và gian trá không làm 

ông lung lay, cũng không nhuộm đen trái tim ông, không 

tước bỏ sự can đảm và khảng khái của ông. Trong khi 

bao người lấy bạo lực để chống lại bạo lực, thì ông kiên 

cường với sự im lặng, với bất bạo động. Nơi ông, tôi thấy 

hòa bình thật sự! 

Thập giá là hình phạt nhục nhã và nhơ uế mà chúng 

tôi dành cho những tội phạm, nhưng ông đã can đảm 
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bước lên đó để chỉ cho chúng tôi thấy sự thật về quyền 

bính thế gian, về tình thương vô vị lợi và về cả sự bí 

nhiệm nơi Thiên Chúa của ông. Tôi đã tự hào về quyền 

lực của mình, nhưng đứng trước ông, điều đó giờ chẳng 

có nghĩa lý gì. Trong tiếng kêu thống thiết của ông, 

dường như tôi thấy một vị Thiên Chúa im lặng, im lặng 

như ông khi đứng trước sự bách hại của chúng tôi, một 

sự im lặng không phải của nỗi bất lực, nhưng là của 

quyền năng thắng vượt trên cái ác. Cái chết vốn là điểm 

tận cùng của chúng tôi, vậy mà với ông, nó không là 

chung cục, mà là một khởi điểm, điểm khởi cho những gì 

mới mẻ và tươi sáng trong lòng chúng tôi.  

Nhìn lên ông, tôi thấy mình được thêm sức mạnh để 

đối diện với thực tế đời mình. Nơi ông, tôi thấy hiện diện 

một vị Thiên Chúa thực sự, Đấng mà ông gọi là Cha.  

“Quả thật, ông là Con Thiên Chúa!”2 

                                           
2 Mt 15, 39. 
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15. GIOAN - ĐẾN CÙNG VẪN THEO CHÚA 

 

Miên man buồn trong tâm tình mùa Chay. Đôi khi con 

cảm thấy vui nhẹ, vì Chúa không chỉ chết mà đã sống lại. 

Con nên buồn hay vui? Nhận thấy tội lỗi và giới hạn, con 

nào dám vui! Chúa đã cứu con, chẳng lẽ con buồn! Bối rối. 

Tia sáng lóe lên trong tâm trí: nhờ thánh Gioan tông đồ 

chỉ dẫn.   

- Con chào thánh Gioan. 

Chào con. Con gọi ta là bác Gioan cho thân thiện. Ta 

hiểu tâm trạng của con. Chúng ta nói chuyện một cách 

hài hước nhé! 
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- Vâng. Bác theo Chúa đến tận chân thập giá. Bác là 

người được Chúa thương mến nữa. Bác thật tốt lành và 

hạnh phúc! 

Lời con khen đúng một phần, mà phần này là do Chúa 

huấn luyện, chứ bác dở lắm. Ai mà Chúa chẳng thương. 

Anh trộm đáng chết, Chúa vẫn thương. “Người môn đệ 

Chúa thương mến” là điều bác muốn nhẩm đi nhắc lại để 

ca ngợi tình thương Chúa, vì sức mạnh này mà bác theo 

Chúa đến cùng. 

- Ồ, đúng là con hẹp hòi, cứ nghĩ là Chúa chỉ thương 

một số người. Bác “dở” nghĩa là sao? Con thấy bác 

thương Chúa hơn các môn đệ kia. 

Không nên so sánh thế, Chúa mới biết được. “Cái dở” 

của bác là có căn cứ đấy. Khi bác muốn theo Chúa, Chúa 

hỏi: các anh tìm gì? Bác vững lòng: con không tìm gì, con 

tìm Thầy.1 Thế mà sau đó, bác toàn tìm những cái không 

đâu, mấy khi tìm Thầy! Cho tới dưới chân thập giá, bác 

mới thực sự hiểu tìm Thầy thì tìm ở đâu.  

                                           
1 x. Ga 1, 35-39. 
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- Những cái không đâu là gì ạ? 

Đó là lòng ghen tỵ. Khi có người lấy danh Chúa để trừ 

quỷ, bác ngăn cản họ, vì họ không trong nhóm môn đệ. 

Cứ tưởng được Chúa khen, ai dè, Chúa bảo: đừng ngăn 

cản họ.2 Đó là ham danh tiếng chức quyền. Mẹ bác tới 

xin với Chúa,3 mà đúng hơn là chính bác và bác Giacôbê 

trực tiếp xin4: ngồi bên phải và bên trái Chúa trong vinh 

quang. Bác bị “lố” khi Chúa nói: anh em không biết anh 

em xin gì, vị trí ngồi là do Chúa Cha quyết định. Chúa còn 

hỏi: có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Bác đáp 

tỉnh bơ: uống nổi. Dưới chân thập giá, bác mới hiểu: anh 

em chạy hết, mình bác ở đó, không ai có sức uống nổi. 

Nhìn bên phải bên trái Chúa là hai kẻ trộm, bác thấy mình 

không khá hơn họ. Có điều là bác được tình thương vô 

tận của Chúa cứu và biến đổi, giống như Chúa thương 

anh trộm lành.5 

                                           
2 x. Mc 9, 38-40. 
3 x. Mt 20, 20-23. 
4 x. Mc 10, 35-40. 
5 x. Lc 23, 33-49. 
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- Bác làm con nản quá! Nhưng con thích lòng thành 

của bác.  

Chúa nói: hãy có lòng thương xót, hãy bao dung, 

nhưng bác đâu chịu, với bác, “bao dung là bung dao”. Khi 

vào một làng để chuẩn bị cho Chúa ghé thăm làng đó, họ 

không chịu vì kỳ thị vùng miền, bác bực mình, nói với 

Chúa: Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống 

thiêu huỷ chúng nó không? Chúa không thể hiền lành 

hơn được nữa, mới mắng cho bác một trận.6 

- Bác dữ thật! Thế mà bác có thể trở thành tông đồ 

của tình yêu Chúa! Bằng cách nào mà Chúa có thể làm 

cho bác thành khôn ngoan và dễ thương đến thế? 

Kể cho con một chút về bữa tiệc ly. Con thử hình 

dung: sư phụ ngồi giữa đồ đệ trong bữa ăn cuối cùng. Sư 

phụ biết mình sắp kết thúc cuộc đời trong tủi nhục, mà 

học trò còn quá non dại. Một trò bán Thầy, một trò chối 

Thầy, tất cả bỏ chạy... Trái tim người Thầy sẽ tan nát thế 

nào! Con thử hình dung về bữa cơm gia đình thời nay, dễ 

gì có sự ấm cúng. Cha mẹ nào thấy trước cảnh con cái 

                                           
6 x. Lc 9, 52-56. 
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tan tác ngay sau bữa ăn. Tâm hồn con người, ai chịu cho 

thấu! 

- Xúc động quá! Làm sao bác cảm nhận được sự 

chuyển động trong trái tim Chúa? 

Tựa vào lòng Chúa, bác lắng nghe nhịp đập thổn thức 

trong trái tim Người, từ đó, bác nhìn anh em, nhìn lại cõi 

lòng mình. Bác thấy Giuđa ra đi trong đêm tối, thấy 

Phêrô quá dựa vào sức mình, thấy anh em khác hoặc 

khẳng định hoặc vu vơ... Bản thân bác quá chênh vênh 

trong những con sóng ấy.7 

- Nếu thế, chắc là Chúa vẫn được an ủi, vì ít nhất còn 

một môn đệ như bác. 

Không đâu. Nơi vườn Dầu, Chúa chọn ba người để cầu 

nguyện trong đêm cuối cùng. Thế mà, tụi bác ngủ gục 

hết. Tụi bác không thức nổi với Thầy cho dù chỉ một đêm, 

cho dù chỉ một giờ. Tụi bác để Thầy hoàn toàn cô đơn, 

chỉ còn Chúa Cha ở với Thầy.8 

                                           
7 x. Ga 13, 21-30. 
8 x. Mc 14, 32-42; Mt 26, 36-46; Lc 22, 39-46. 
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- Con người tệ thật, con cứ ngỡ con người tốt lành 

lắm! 

Con người có tốt nhưng rất giới hạn. Con người có yêu 

nhưng rất mau cạn. Chỉ có Chúa mới yêu đến cùng, đến 

thập giá, đến phục sinh, đến mãi mãi.9   

- Dường như bác biết rõ con hơn con? Hai ngàn năm 

rồi, bác vẫn nhớ như in, còn giải thích cho con hiểu nữa! 

Bác biết những gì bác biết thôi. Đây là cái biết của 

con tim, của Con Tim Thiên Chúa Làm Người và chết trên 

thập giá. Chúa Giêsu vẫn sống, và bác cũng thế, nên mọi 

sự hết sức mới mẻ. 

- Từ đầu tới giờ, bác cứ nhắc đi nhắc lại về thập giá, 

thế nghĩa là sao? 

Tình Yêu Thiên Chúa gắn liền thập giá. Bác đang 

đứng dưới chân thập giá Thầy Giêsu, bên cạnh có Mẹ 

Maria. Hai bên Chúa là anh trộm lành và tên trộm dữ. Xa 

xa là một nhóm người tin vào Chúa. Xung quanh là đám 

đông đang cười chê. Có anh lính tuyên xưng tin nhận 

                                           
9 x. Ga 13, 1. 
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Chúa. Có anh lính lấy đòng đâm thủng trái tim Chúa. Máu 

và nước tuôn chảy...10 Trong cuộc đời, khi gặp thập giá, 

nếu đi với Chúa, con sẽ phục sinh; nếu từ chối Chúa con 

sẽ đi vào hư vô, nếu tìm kiếm Chúa con sẽ gặp Ngài... 

- Khúc này cao sâu quá!!! Bác nói chuyện hay thật, 

làm con quên mất chưa hỏi thăm Mẹ Maria. 

Không sao đâu, Mẹ đang mỉm cười chúc lành cho con 

đấy! 

- Nếu con ước mơ Chúa nói với con như nói với bác, 

nói với Mẹ ngày xưa, có được không?  

Ồ, được chứ. Ngày xưa Chúa muốn nói: “Này là Mẹ của 

các con. Này là các con của Mẹ”, nhưng vì chỉ còn một 

mình bác, nên Chúa đành dùng danh từ số ít thôi.  

- Trên thập giá mà Chúa còn hài hước! Cả bác nữa, 

bác đang buồn mà vẫn đoán được Chúa muốn nói gì. 

Thật tuyệt vời! Con cám ơn Chúa, Mẹ Maria và bác Gioan. 

                                           
10 x. Ga 19, 23-37; Lc 23, 33-49.  



LÊN ĐỒI VỚI CHÚA         Maria - Mẫu gương theo Chúa đến cùng 

105 

 

16. MARIA – MẪU GƯƠNG THEO CHÚA ĐẾN CÙNG 

 

Chiều hôm ấy, một buổi chiều tang tóc thê lương, 

dưới chân cây thập giá, có một người phụ nữ đứng lặng 

im nguyện cầu. Người đang bị treo trên thập giá kia, với 

thân hình rách nát vì đòn roi tàn bạo, chính là Đấng mà 

Mẹ kính yêu trên hết mọi sự và cũng là người con mà Mẹ 

dứt ruột sinh ra. Hẳn là chẳng thể nào Mẹ có thể ngờ 

được con mình sẽ kết thúc cuộc đời theo cách thức đó 

và chính mình lại phải chịu một nỗi đau kinh khiếp như 

thế này. Đức Giêsu và Mẹ có một mối tương quan vô 

cùng gắn bó. Mẹ chính là người sinh Đức Giêsu vào trần 

đời. Mẹ là người đã cho Giêsu một thân xác. Nhưng Mẹ 

cũng ý thức rằng người con này của Mẹ mang một thân 
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phận trổi vượt hơn Mẹ. Bởi thế, dù là mẹ, nhưng Mẹ luôn 

nhìn về Giêsu như một mẫu mực để noi theo. Mẹ luôn ở 

bên Giêsu, cận kề với Giêsu, hiểu Giêsu và bước theo 

Giêsu trên tất cả mọi nẻo đường Người bước. 

Nhớ lại ngày truyền tin, viễn cảnh mà Thiên Sứ vạch 

ra cho mẹ về người con mà Mẹ sẽ thụ thai thật uy phong 

lẫm liệt. Đó là Đấng mà muôn dân trông chờ cả bao thế 

hệ nay. Đấng ấy vượt trên tất cả mọi thụ tạo hữu hình 

lẫn vô hình, vì đó là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa Tối 

Cao. Đấng ấy sẽ cai trị muôn dân, sẽ giải phóng dân 

Thiên Chúa thoát khỏi ách nô lệ. Là Mẹ của một người 

cao vượt như thế, tâm trạng của Mẹ như lẫn lộn tất cả 

mọi cảm xúc buồn vui. Biết bao nhiêu câu hỏi chợt bừng 

dậy trong đầu. Mẹ hạnh phúc vì được Chúa chọn để cộng 

tác vào công trình cứu độ. Mẹ vui vì giờ cứu rỗi đã gần 

đến. Mẹ là người đầu tiên được mặc khải cho biết về giờ 

thi ân của Thiên Chúa. Đấng mà muôn loài ngóng trông, 

Đấng mà cả vũ hoàn vẫn luôn chờ đợi, Đấng mà cả triều 

thần Thiên Quốc cũng phải quỳ xuống tôn thờ, giờ đây 

đang dần dần nhập thể trong cung lòng Mẹ. Thật tuyệt 

vời xiết bao! 
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Nhưng dường như tất cả những gì xảy đến với Mẹ 

đều không “huy hoàng” tráng lệ như lời tiên báo. Chúa 

của Mẹ là một Thiên Chúa tự hạ, nên Mẹ cũng chia sẻ 

cùng một sự khiêm nhường ấy. Một Đấng Cứu Thế sẽ 

lãnh đạo dân tiến về vùng đất hứa mà lại chấp nhận làm 

con của một đôi vợ chồng nghèo, muốn sinh ra trong 

một hang bò lừa nhỏ bé hôi tanh sao? Chúa đã muốn thế 

và Mẹ cũng noi gương Chúa. Mẹ lúc nào cũng cảm thấy 

an vui dù đời sống có khi gặp phải biết bao thiếu thốn 

hay buồn phiền. Mẹ hiểu rằng đó là con đường mà Chúa 

muốn đi, con đường trút bỏ tất cả, nên Mẹ cũng xin vâng 

để cùng con mình đi xuống cái cùng tận nhất của một 

kiếp lưu vong, bị bỏ rơi, bị khinh thường, bị đuổi giết. Rồi 

cả một khoảng thời gian dài hơn ba mươi năm âm thầm 

nơi ngôi làng Nazarét. Ở lứa tuổi này, người ta đã thành 

gia lập thất, có cuộc sống ổn định, còn Giêsu của Mẹ vẫn 

là một anh chàng thợ mộc nối nghiệp cha. Đâu rồi kế 

hoạch giải phóng dân tộc? Đâu rồi những sách lược, 

những mưu kế điều binh khiển tướng? Hơn ba mươi năm, 

đây đâu phải là một khoảng thời gian ngắn! Nhìn tới nhìn 

lui, Mẹ chẳng thấy Giêsu có gì nổi trội hay khác thường 

so với những thanh niên khác. Nhưng Mẹ chẳng giục giã 
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Giêsu, Mẹ không nhắc nhở Giêsu về bổn phận giải phóng 

dân tộc của Người. Mẹ chỉ biết im lặng, chiêm ngắm Giêsu 

và vâng nghe theo những gì Chúa thực hiện cách nhiệm 

mầu nơi con trai của mình. 

Rồi giờ đây, trên đồi vắng cô đơn, mẹ thấm thía thế 

nào là tư cách một người môn đệ, một nữ tỳ đích thực 

của Chúa. Ruột gan mẹ như muốn xé toạc làm nhiều 

mảnh, nước mắt Mẹ chảy tràn như muốn cạn khô. Một 

Quân Vương ư? Một Đấng Thánh ư? Có vinh quang gì 

đâu! Trước mặt Mẹ là hình ảnh một người thanh niên 

không còn hình thù nguyên vẹn bị người ta xâu xé. Mẹ 

chẳng hiểu tại sao việc Giêsu chịu chết kinh khủng như 

thế này lại là cách để cứu độ nhân trần. Chính ngay tại 

đây, Mẹ trở thành người giáo dân đầu tiên dự thánh lễ 

đầu tiên và vĩ đại nhất của lịch sử. Vị chủ tế là chính Đức 

Giêsu và của lễ dâng lên Chúa Cha cũng chính là Đức 

Giêsu. Mẹ thông phần vào của lễ ấy bằng tất cả nỗi đau 

đớn, sự vâng phục và niềm tin yêu của một người tớ nữ. 

Cũng chính tại nơi này, lại một lần nữa Mẹ cất lên bài ca 

“xin vâng” với trọn vẹn thể xác và linh hồn mình. Trước 

nỗi đau đớn khôn cùng khi nhìn thấy người con yêu vô 
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tội của mình bị hành hình mà Mẹ không thế làm gì được, 

Mẹ không oán trách đời, không quyền rủa thế gian, 

không gáo thét lên đổ lỗi cho số phận. Trái lại, như bao 

lần khác, Mẹ tin vào ý định của Chúa, tin vào chọn lựa 

của Giêsu, tin vào con đường mà con Mẹ đang bước đi, 

để rồi Mẹ cũng hân hoan bước theo đến tận cùng của 

con đường thập giá ấy. 

Có mấy ai trong chúng ta sống được tinh thần người 

môn đệ của Chúa như Mẹ? Có bao nhiêu người trong 

chúng ta luôn sẵn sàng thưa tiếng “xin vâng” như Mẹ? 

Khi Chúa ban cho ta điều này điều kia tốt đẹp, ta không 

ngớt lời ca ngợi Chúa, tán dương Chúa, tung hô Chúa và 

tuyên bố là mình yêu Chúa thật nhiều. Còn khi Ngài mời 

gọi ta vác cây thập giá đi lên đồi cùng với Ngài, ta chần 

chừ, ngập ngừng, và có ý thoái lui, không dám bước tới. 

Bởi thế, ta chỉ có thể là một người môn đệ “nửa vời”, theo 

Chúa “từ đàng xa”, chứ không bao giờ kết hiệp trọn vẹn 

với Chúa trong từng thập giá mà Chúa gửi đến cho mình. 

Chiêm ngắm Mẹ trên đồi Canvê, chúng ta được mời gọi 

hãy noi gương Mẹ, bước đi theo Chúa và bước theo đến 

cùng, đến tận điểm cuối của chặng đường thương khó, vì 

nơi ấy chính là cửa ngõ dẫn ta đi vào chốn ngập tràn 
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hạnh phúc thiên thu. Phải, ngay tại tâm điểm của thương 

đau là cánh cổng của Thiên Đàng. Nếu bạn muốn vào 

Thiên Đàng, hãy cùng Giêsu, cùng Mẹ tiến vào tâm điểm 

ấy. 



LÊN ĐỒI VỚI CHÚA         Phút trải lòng của chị Maria Mađalêna 

111 

 

17. PHÚT TRẢI LÒNG CỦA CHỊ MARIA 

MAĐALÊNA 

 

(Bài viết dựa trên Tin Mừng: Ga 20, 1-18) 

- Em chào chị Maria Mađalêna. 

Chào em. Chị rất vui vì được cùng em nói về biến cố 

Chúa Giêsu sống lại. Đó là kỷ niệm đẹp nhất mà chị hằng 

ghi nhớ. 

- Vâng, em thấy chị yêu mến Chúa Giêsu thật nhiều! 

Lúc trời còn tối mịt vậy mà chị đã hối hả ra mộ để thăm 

Người.  



LÊN ĐỒI VỚI CHÚA           Phút trải lòng của chị Maria Mađalêna 

 

112 

 

Em biết không, suốt ngày lễ Vượt Qua, chị lo lắng 

nhiều lắm vì không thể đi ra mộ xức dầu thơm cho Người. 

Vả lại, đi theo Người trong suốt Cuộc Thương Khó, chị 

thấy thương Người nhiều lắm, nhưng chẳng thể làm gì 

được để giúp Người. Chị đã khóc rất nhiều khi chứng kiến 

cảnh người ta vu cáo và hành quyết Người. Chính vì vậy, 

khi Người được mai táng, chị muốn làm điều gì đó cho mộ 

phần của Người. Suốt cả đêm hôm ấy, giấc ngủ chị cứ 

chập chờn, chỉ mong sao chóng qua ngày mới để có thể 

chạy liền ra mộ. 

- Em thấy các môn đệ kia lo sợ giới lãnh đạo Do Thái 

vì các ông có mối tương quan thân thiết với Giêsu. Họ sợ 

bị vạ lây. Nhưng hình như chị không chút sợ hãi? 

Thú thực là trong những ngày ấy, người ta chẳng để 

tâm đến các chị em phụ nữ đâu. Nhờ thế mà chị cùng với 

mẹ Maria và vài phụ nữ đạo đức khác có cơ hội theo sát 

Chúa hơn. Chị và các bà khác chỉ đứng xa xa vì lính tráng 

không cho đến gần Người. Em nghĩ xem, chứng kiến 

Người mình hết mực mến thương bị cực hình, ai mà 

không đau xót. Mẹ Maria, chị  và các bà khác đã khóc rất 

nhiều. Rồi khi Người chết trên Thập giá, ông Giô-xép xin 
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Philatô cho phép chôn cất Người. Thế là chị đã chứng 

kiến Đức Giêsu được mai táng cách nào. 

- Vâng, chị vui lòng kể cho em chi tiết hơn về việc 

Chúa Giêsu phục sinh và hiện ra lần đầu tiên với chị? 

Ồ, đấy là kinh nghiệm cao sâu nhất trong đời chị. Số 

là sáng ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, chị với 

mấy chị em nữa đi đến mộ. Các chị vừa đi vừa dò đường 

vì trời còn tối lắm! Trên đường không một bóng người. 

Vừa đi các chị vừa bàn tán với nhau: “Chị em mình làm 

sao lăn tảng đá lớn lấp cửa mộ ra để vào trong mà xức 

dầu thơm cho Người?” Nhưng chuyện không ngờ đã xảy 

ra. Vừa đến mộ thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào 

mắt các chị: tảng đá đã bị ai đó lăn ra. Chị vội nghĩ ngay 

đến chuyện chẳng lành xảy đến cho thi hài của Thầy 

mình, nên chị liền chạy về gặp ông Phêrô và Gioan. Chị 

hốt hoảng nói: "Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng 

tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?”1 

- Thế hai ông có tin lời chị không? Và họ đã làm gì?  

                                           
1 Ga 20, 2. 
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Lúc đầu hai ông chưa hiểu lắm, nhưng sự hối hả và 

hoang mang của chị khiến hai ông cũng vội vã đi ra mộ. 

Chị chạy theo sau. Khi ra đến nơi, hai ông ấy chứng kiến 

ngôi mộ trống, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che 

đầu Ðức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, 

nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Lúc ấy, có vẻ như 

Gioan đã tin điều gì đó. Khi đến nơi, chị thấy hai ông vừa 

thẫn thờ vừa lo lắng. Không lo lắng sao được khi xác 

Thầy không còn nữa, không thẫn thờ sao được trước 

cảnh tượng vượt tầm kiểm soát của các ông, cho dẫu 

Kinh Thánh có nói đến việc Ðức Giêsu phải trỗi dậy từ 

cõi chết. Thế rồi, hai ông lủi thủi trở về nhà. 

- Chuyện gì đã xảy đến cho chị lúc ấy? 

Lúc ấy chị buồn lắm, chỉ biết đứng ngoài mộ mà khóc, 

khóc như một em bé bị mất cha, mất mẹ. Lòng chị nát 

tan và chẳng biết phải làm gì! Chị chỉ biết nhìn vào ngôi 

mộ trống mà khóc thôi. Nhưng đang khi nhìn, chị thấy 

hai người mặc áo trắng tinh ngồi ở nơi đặt thi hài của Ðức 

Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Sau này chị 

mới biết họ là các thiên thần. Họ hỏi chị: "Này bà, sao bà 
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khóc?" Chị nức nở thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, 

và tôi không biết họ để Người ở đâu!" 

- Thế họ có nói cho chị biết kẻ nào đánh cắp thi hài 

Giêsu không?  

Không, họ không nói gì nữa! Nhưng khi định hỏi họ kỹ 

hơn thì chị cảm nhận có ai đó đứng phía sau mình. Chị 

ngoái lại thì thấy một người làm vườn. Chị trông ông ấy 

vừa quen vừa lạ. Ông ấy hỏi: "Này bà, sao bà khóc? Bà 

tìm ai?" Chị cảm thấy ông ấy có vẻ hiểu tâm trạng của 

chị lúc này, nên mới hỏi lại: “Thưa ông, nếu ông đã đem 

Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi 

sẽ đem Người về.” Chị vừa hỏi vừa chỉ cho ông ấy thấy 

ngôi mộ trống. Đúng lúc ấy, ông ta gọi chị: "Maria!" Chị 

quay lại và nói bằng tiếng Hípri: "Rápbuni!" (nghĩa là 'lạy 

Thầy'). 

-Xin lỗi, em có chút tò mò. Sao chị biết là Thầy Giêsu 

mà đáp lại như thế? 

Em à, chị không thể nào quên được tiếng gọi ấy. 

Giọng nói ngọt ngào mà Thầy thường thốt ra khi rao 

giảng Tin Mừng. Thật đấy! Lúc đi theo Thầy, chị thường 

được nghe tiếng gọi thân quen ấy. Giọng nói của Thầy 
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luôn trìu mến để mời gọi chúng ta kết thân với Người. Vì 

là tiếng gọi của tình yêu nên Người muốn gọi đích danh! 

Lúc này, chị không tin vào mắt mình nữa! Chị vui mừng 

ôm chầm lấy Người, không để cho Người xa chị nữa, 

không để ai lấy Người đi xa chị nữa. Ôi, Chúa Giêsu đã 

phục sinh và đang ở với chị. Đó là sự thật! 

Chị đang còn ngỡ ngàng trước mầu nhiệm Phục sinh 

thì Ðức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa 

lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và 

bảo họ: 'Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của 

anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên 

Chúa của anh em'."2 Trái tim chị chan chứa niềm vui, lòng 

chị ngập tràn hạnh phúc vì Chúa phục sinh đã hiện ra với 

chị. Sau đó, Chúa Giêsu liền biến mất, chị lập tức đi loan 

báo Tin mừng trọng đại này cho các môn đệ: "Tôi đã thấy 

Chúa!" Chị muốn lặp đi lặp lại thật nhiều lần: “Tôi đã thấy 

Chúa!”, muốn kể lại những điều Người đã nói với chị để 

mọi người tin rằng Chúa đã sống lại. Nhờ đó, muôn dân 

được cứu độ! 

                                           
2 Ga 20, 17. 
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- Em thấy chị thật có phúc vì Chúa Phục sinh đã ưu ái 

hiện ra với chị trước tiên! 

Đúng thế! Chị vẫn luôn cảm tạ Người đã đến trong 

cuộc đời chị và ân thưởng cho chị sự sống bất diệt. Chị 

nghĩ thời đại nào Chúa Giêsu cũng đang hiện ra với từng 

người. Vấn đề là họ có nhận ra Người đang hiện diện hay 

không mà thôi. Chị chắc chắn với em một điều là những 

ai đụng chạm và gặp được Chúa Giêsu Phục Sinh, người 

ấy sẽ có sự sống, có tình yêu và có ơn cứu độ nơi mình. 

Ước gì em cũng rộng mở trái tim để can đảm bước 

trên con đường thập giá, để đón nhận Tin mừng phục 

sinh của Giêsu đến trong cuộc đời của em. Chúc em luôn 

nhận được ơn lành của Chúa Phục Sinh! 

- Em cảm ơn lời chúc thánh thiện của chị! Cảm ơn chị 

vì những giây phút trải lòng quý giá của chị! 
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18. NICÔĐÊMÔ – NGƯỜI ĐI TÌM CHÂN LÝ 

 

Đồi Canvê khi hoàng hôn buông xuống, buồn rười 

rượi. Buồn không chỉ bởi cảnh sắc đất trời, nhưng còn vì 

cuộc đời. Đời đã cho Gioan một người Thầy tuyệt vời, nay 

đời lại lấy đi cách nghiệt ngã. Xác Thầy còn chết treo 

nhục nhã trên thập giá, nhưng máu tình thương và nước 

ân sủng của Thầy đã chảy cạn cả rồi. Thầy đã chết thật 

rồi ư! Gạt nước mắt, Gioan trở về với thực tại. Trời đã sập 

tối, Thầy còn ở trên kia. Chẳng còn ai, chỉ còn mình ông 

với mấy người phụ nữ ỉ ôi than khóc và cảnh đồi hoang 

vắng đã tắt nắng. Phải làm gì đây? Gioan nhìn lên rồi lại 

nhìn xuống, bối rối và bế tắc: an táng thì không làm nổi, 
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để vậy cũng chẳng xong. Bỗng đâu có hai người đang 

tiến lên đồi, Gioan nhận ra ngay, một trong hai người 

chính là Nicôđêmô – người khao khát đi tìm Chân lý.  

Thật tình mà nói, chính nhờ hai vị khách đặc biệt này 

mà việc an táng Thầy Giêsu mới thật chu đáo và mau 

chóng. Nếu không, chẳng biết kiếm đâu ra thuốc thơm 

và một ngôi mộ tươm tất để Thầy an nghỉ. Khi cửa mộ 

đã được lấp lại, Gioan nhìn sang Nicôđêmô và tự hỏi, điều 

gì đã đưa một người Pharisêu có thế giá này dám bỏ tất 

cả danh dự, để đứng về phía một người tử tội nhục nhã 

và ê chề như Thầy Giêsu?  

Gioan chợt nhớ cái lần đầu tiên gặp Nicôđêmô, đó là 

một đêm tối trời. Khi mà Thầy trò đang ngủ say sau một 

ngày dài rao giảng thì ông âm thầm đến tìm Thầy. Không 

phải giữa thanh thiên bạch nhật nhưng là lúc đêm hôm 

khuya khoắt. Trong ánh lửa bập bùng, Gioan thấy được 

một khuôn mặt có đôi chút sợ sệt nhưng cũng đầy khao 

khát, một khao khát đi tìm chân lý. Thế nhưng, chân lý 

mà ông đi tìm dường như mới dừng lại nơi lời rao giảng 

và phép lạ của một Ngôn Sứ - người nói Lời, chứ chưa 

phải chính Ngôi Lời đã làm người. Thế nên Chúa Giêsu đã 
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mời ông khởi đầu một tìm kiếm mới, không phải những 

điềm thiêng dấu lạ bên ngoài, nhưng là một sự tái sinh 

từ bên trong, sự tái sinh của Thần khí1.  

Lần thứ hai là khi dân chúng bắt đầu xôn xao về gốc 

tích của Thầy Giêsu và kéo nhau theo Ngài. Để ngăn hỗn 

loạn, nhóm thủ lãnh và Pharisêu muốn bắt giam để tra 

hỏi và dằn mặt Thầy. Lúc đó Nicôđêmô xuất hiện. Lần 

này ông mạnh dạn lên tiếng giữa ban ngày chứ không 

phải lúc canh khuya. Lần này là giữa bầu khí căng thẳng 

và thù địch chứ không còn riêng tư và an toàn như lần 

trước: “Lề Luật của chúng ta đã cho phép kết án ai, trước 

khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không”. Tiếc 

thay, lý trí vùng lên nhưng cũng bị dập tắt bởi lý trí, Lề 

Luật có lên tiếng rồi cũng bị chính Lề Luật và truyền 

thống bóp nghẹt. Thế nên, Nicôđêmô có lẽ đã uất ức đến 

nghẹn lòng sau lời phản bác của những Pharisêu khác. 

Một sự bế tắc và giới hạn của lý trí con người2!  

                                           
1 Ga 3, 1-27. 
2 Ga 7, 40-52. 
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Nhưng điều gì đã đưa Nicôđêmô đến đồi Canvê này? 

Câu hỏi đó vẫn luẩn quẩn trong lòng Gioan. 

*** 

Gia đình Nicôđêmô, trưa thứ Sáu tuần thánh 

Nicôđêmô vẫn nặng lòng trước cuộc xét xử Thầy 

Giêsu và lời của Thầy, “phải được sinh lại”. Ông chẳng 

biết phải làm gì trước tình huống cam go này: nếu bênh 

vực Thầy, ông không thể tự lý giải “là Đấng Cứu Độ thì 

tại sao lại không tự cứu được mình kia chứ” và ông cũng 

chẳng đủ dũng cảm để đánh đổi tất cả địa vị và danh dự 

mình đang có; nhưng nếu lờ đi, lương tâm của ông cứ dằn 

vặt và thao thức “tôi lại bỏ mặc Chúa tôi hay sao?”. Bế 

tắc, do dự nên thôi thì ở lại với nơi mà mình thấy vui và 

bình an nhất, đó là gia đình, nơi có vợ đang mang thai và 

thằng con yêu quý. Nghĩ thế, Nicôđêmô ngồi im lặng để 

tận hưởng hạnh phúc đơn sơ của mình. 

Thằng bé thích thú áp tai nghe em bé cựa quậy trong 

bụng mẹ. Nghe chán, nó ngước nhìn mẹ rồi hỏi: 

- Mẹ ơi, em bé to quá, làm sao mẹ sinh em bé ra 

được? 
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Mẹ hơi bối rối với câu hỏi bất ngờ của con, nhưng 

rồi lại vui vẻ xoa đầu nó và đáp: 

- Không sao đâu con, mẹ sinh em bé bằng tình yêu 

mà. 

- Nhưng tình yêu là gì vậy mẹ, nó có to bằng em bé 

không? 

- À, tình yêu thì chẳng có hình dạng nên con không 

thể cầm nắm nó được. Nhưng con có thể cảm 

nhận được nó bằng trái tim mình. Con sẽ nhận ra 

tình yêu khi người yêu con muốn làm tất cả để 

con được sống, kể cả hy sinh cả mạng sống của 

họ.  

Nghe đến đây, Nicôđêmô bỗng bừng tỉnh, dường như 

mọi vướng mắc trong lòng ông được tháo cởi. Tất cả là 

Tình yêu, Tình yêu sẽ giải đáp tất cả, Tình yêu làm một 

trong Chân lý. Với Tình yêu, con người mới hiểu tại sao 

Thiên Chúa lại cho mưa tắm mát và nắng sưởi ấm cả 

người tốt lẫn kẻ xấu. Với Tình yêu, mầu nhiệm khổ giá 

trở nên tất yếu để sự sống mới được nở hoa. Với Tình 

yêu, thấy người mình yêu được cứu độ được hạnh phúc 
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là trọn vẹn, không còn ước muốn gì hơn nữa. Thế nhưng, 

nếu món quà chỉ trở nên giá trị khi có người tặng và 

người nhận, thì Tình yêu sẽ chỉ có sức mạnh tái sinh khi 

con người nhận ra và dám nên một với Tình yêu.   

Thế là, không đợi lâu hơn, Nicôđêmô đứng lên và ra 

đi.  

*** 

Giờ đây, khi cả hai cùng đứng trước mộ của Thầy, 

Gioan bắt đầu cảm thấy được vị ngọt trong những giọt 

nước mắt. Từ hạt lúa bị mục nát và chết đi trong đất, đã 

có những bông hạt đầu mùa báo hiệu một cánh đồng bát 

ngát tốt tươi đang reo vui trong ánh nắng Phục Sinh. 

Cánh đồng đó đang gọi mời những người môn đệ dám để 

cho mình được tái sinh, và giúp người khác cũng được tái 

sinh trong Thần Khí. 

 

(Bài viết được phóng tác theo ba đoạn Tin Mừng Ga 

3, 1-27; Ga 7, 40-52; và Ga 19, 38-42) 
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19. ĐỨC GIÊSU – MỘT THIÊN CHÚA ẨN MÌNH 

 

Đức Giêsu thực sự là một mẫu mực cho lối sống và 

cung cách hành xử của chúng ta. Nhìn vào Ngài và chiêm 

ngắm đời sống của Ngài, chúng ta có thể tìm thấy được 

những bài học quý giá, những khuôn vàng thước ngọc, 

những chỉ dẫn khôn ngoan giúp tìm thấy hạnh phúc. Tuy 

nhiên, nếu Đức Giêsu chỉ như thế thôi thì Ngài cũng 

chẳng hơn gì các bậc thánh hiền, các triết gia hay những 

bậc vĩ nhân trong lịch sử. Những nhân vật này cũng có 

một đời sống rất tốt lành, nêu gương sáng cho người 

đương thời và được các bậc hậu thế muôn đời kính 

ngưỡng. Những giáo lý họ truyền dạy cũng có một giá trị 
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vô cùng thâm thúy, chất chứa một nền minh triết khôn 

ngoan, soi sáng nhân thế qua bao đời. Phải chăng Đức 

Giêsu cũng chỉ là một trong số các nhân vật vĩ đại này? 

Hay Ngài có điều gì đó khác họ, trổi vượt họ? 

Trên bình diện lý trí, ta chỉ có thể nhìn về Giêsu như 

một con người, với những lề lối sinh hoạt, những tư tưởng 

và đời sống đạo đức. Nhưng Đức Giêsu vừa giống cũng 

vừa khác với chúng ta. Giống ở chỗ, tất cả đều là con 

người đúng nghĩa. Còn khác ở chỗ, Đức Giêsu mang trong 

mình bản tính Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa thật, một 

Thiên Chúa mặc lấy xác phàm. Chỉ có đức tin mới giúp 

chúng ta thấy được điều này. Dưới cái nhìn đức tin, Đức 

Giêsu trở thành một nhân vật có một không hai trong 

lịch sử, độc nhất vô nhị và trổi vượt lên trên tất cả. Với 

chúng ta, Thiên Chúa hiện diện trong tâm hồn theo một 

cách thức thiêng liêng. Còn với Đức Giêsu, Ngài là Con 

Thiên Chúa, đồng bản tính với Thiên Chúa Cha. Ngài đã 

nói "Tôi và Cha Tôi, Chúng Tôi là một." Chính điều đó làm 

cho Ngài trở nên phi thường và cái chết của Ngài có khả 

năng cứu độ mọi loài mà không một ai khác dưới gầm trời 

này có thể làm được.  
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Các bậc Thầy khác có thể sống một đời sống tốt lành 

nhờ ngộ ra con đường chân lý. Họ trở nên thanh thoát 

và chỉ vẽ cho người khác cách thức tìm đến bình an. 

Nhưng tự cổ chí kim cho đến nay, không một ai trong số 

họ tuyên bố cách mạnh mẽ và cương quyết rằng họ là 

con của Vị Thiên Chúa Tối Cao. Chẳng ai khẳng định với 

người khác rằng họ là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. 

Chẳng ai khuyên người khác hãy ăn thịt và uống máu 

mình để có sự sống đời đời. Chẳng ai dám hứa với người 

khác là sẽ cho họ được vào Nước Trời với mình. Chẳng ai 

dám gọi Đấng Tuyệt Đối là Cha. Chẳng ai có thể tự mình 

thực thi vô số dấu lạ, rồi có khả năng truyền cho các môn 

đệ của mình những quyền năng như thế. Cũng không ai 

dám nói với người khác là mình có toàn quyền trên trời 

dưới đất, mọi tà thần khác cũng phải quy phục. Và đặc 

biệt hơn cả, chẳng ai trong số các bậc hiền triết sống lại 

từ cõi chết.  

Người ta có điêu ngoa hay dùng thủ thuật lừa dối 

người khác để làm cho mình trở nên phi thường. Nhưng 

việc sống lại từ cõi chết thì điều xưa nay chưa người nào 

làm nỗi. Đức Giêsu phục sinh từ cõi chết, không phải là 
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một kiểu sống lại như Lazarô1 hay như con trai bà góa 

thành Nain2, nhưng Ngài đã đi vào trong sự sống thần 

linh của Thiên Chúa, một sự sống vượt trên cái chết nên 

sẽ không bao giờ chết nữa. Câu chuyện phục sinh của 

Ngài đã làm cho bao người kinh hoàng và điều đó chứng 

minh cho người ta thấy thân phận Thiên Chúa của Ngài, 

vốn đã “ẩn mình” trong suốt những năm qua. Thật khó 

có thể nghĩ rằng chính các tông đồ đã “bịa” ra câu 

chuyện Phục Sinh. Các ông lúc đấy đang sợ hãi, phải trốn 

chui trốn nhủi. Các ông cũng không phải là những người 

mưu mẹo và tinh khôn để có thể nghĩ ra câu chuyện 

Phục Sinh với những tình tiết hết sức logic, thu hút và 

thuyết phục người ta. Cũng chẳng ai “bịa” ra câu chuyện 

hoang đường rồi hân hoan vui mừng chịu chết vì nó. Tất 

cả các ông đều sẵn sàng lấy giá máu để làm chứng cho 

điều này, chứ không phải chỉ một hay hai người. Giới cầm 

quyền thời ấy hẳn là cũng muốn đối đầu với các ông, 

chứng minh câu chuyện Phục Sinh mà các ông loan 

truyền trong dân chúng là sai, nhưng họ không hiểu tại 

sao không tìm thấy xác Đức Giêsu. Và trước bao dấu lạ 

                                           
1 x. Ga 11, 1-44. 
2 x. Lc 7, 11-17. 
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cùng sự biến đổi khác thường của các ông, họ không thể 

làm gì hơn. 

Hẳn là sẽ có rất nhiều người cho rằng chuyện Đức 

Giêsu phục sinh là một chuyện ngớ ngẩn. Cũng chẳng 

thể trách họ được vì có ai trong chúng ta tự mình trải 

nghiệm hay chứng kiến kinh nghiệm có một không hai 

này đâu. Nhưng gom hết tất cả những gì ta biết về cuộc 

đời của Đức Giêsu, cộng với những gì Ngài truyền dạy và 

tiên báo, rồi cả những phép lạ Ngài làm, ta được mời gọi 

để tin vào một vị Thiên Chúa từ trời cao đã hạ giới xuống 

thế, sống một kiếp con người, và ở giữa chúng ta. Ta cảm 

phục vị Thiên Chúa ấy vì sự khiêm nhường của Ngài khi 

nhìn đến khoảng thời gian Ngài âm thầm sống trong một 

gia đình nhỏ bé, bình thường và giản dị như một con 

người, không có gì khác thường, không có gì nổi trội. Ta 

càng thấy cảm phục Ngài hơn khi chiêm ngắm lại cuộc 

thương khó đầy thương đau của Ngài. Vào khoảnh khắc 

bị bao kẻ thù tấn công tứ phía, vào lúc dường như bị tất 

cả mọi sự xấu bủa vây, Ngài – Con Đấng Tối Cao – vẫn 

lặng im cho người ta hành hạ, để mặc người ta muốn làm 

gì mình thì làm, không một lời chửi bới, không một phản 
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ứng chống cự. Chính nơi cây thập tự ấy, ta thấy Thiên 

Chúa như ẩn đi tất cả những vinh quang và quyền năng 

vô biên của mình, để cùng im lặng với con người, cùng 

chịu đau nỗi đau của nhân thế. 

Thiên Chúa luôn thích sự ẩn mình. Ngài vẫn còn ẩn 

mình rất nhiều trong thế giới này, đặc biệt nơi những 

biến cố đau thương, nơi những tình huống mà “chúng ta 

không tài nào hiểu nỗi”. Thiên Chúa ở đâu, trong những 

trận động đất, sóng thần cướp đi mạng sống của bao 

người vô tội? Thiên Chúa ở đâu ở, trong những cuộc 

chiến đấu tranh giành quyền lực, đất đai, tài nguyên? 

Thiên Chúa ở đâu, trong những trận dịch bệnh khủng 

khiếp? Thiên Chúa ở đâu, trong những vụ mưu sát, 

những cuộc khủng bố, những vụ đánh bom mang danh 

chính nghĩa và công lý? Thiên Chúa ở đâu, khi người lành 

thì chết thảm, còn kẻ ác cứ ung dung tự tại, ngông 

nghênh làm điều dữ? … Lý trí chẳng thể nào trả lời cho 

chúng ta biết được. Còn đức tin thì nói với chúng ta rằng 

Thiên Chúa ở ngay đó, ngay nơi tâm điểm của những 

điều tai ác đó, đang bị người ta lôi đi, bị người ta hành hạ, 

bị người ta chặt đầu, bị người ta giết chết. Thiên Chúa 

chẳng “trốn” ở đâu cả, và cũng chẳng phải Ngài cố tình 
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không thấy gì cả, càng không phải vì Ngài chẳng thể làm 

được gì nên mới lặng im. Ngài không thể lấy đi tự do của 

kẻ ác, vì kẻ ác cũng là con cái Ngài, nhưng điều quan 

trọng hơn cả, là Ngài muốn ở kề bên những ai đang gặp 

cảnh bần cùng, khốn khổ và chịu nhiều thiệt thòi. Ngài ở 

đấy, chịu đau với họ và chịu chết cùng với họ. 

Khi thập giá qua đi, chỉ sau một khoảnh khắc nhỏ, 

Thiên Chúa sẽ bày tỏ vinh quang bất diệt của mình cho 

những ai có lòng tin. Ai gắn chặt cuộc đời mình với Đức 

Giêsu, cùng đi với Ngài và để cho Ngài đi cùng với mình 

lên đồi Canvê, người ấy cũng sẽ cùng được phục sinh với 

Ngài. Ngài sẽ kéo người ấy lên với mình, Ngài sẽ nâng 

người ấy dậy và đưa về cõi vinh phúc thiên thu. Thiên 

Chúa ẩn mình, không phải vì Thiên Chúa bất lực, nhưng 

vì Ngài quá nhân từ và quá quyền năng. Người nào có 

thể im lặng được khi chịu thiệt thòi, người ấy phải rất 

mạnh mẽ và đầy lòng từ bi. Thiên Chúa của chúng ta là 

một Thiên Chúa như thế. Bởi vậy, khi chiêm ngắm Đức 

Giêsu, ta tìm thấy con đường khôn ngoan và những tư 

tưởng thanh tẩy tâm hồn, nhưng ta cũng được mời gọi 

để chiêm ngắm hình ảnh một Thiên Chúa ẩn mình nơi 
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chính con người Ngài. Đi vào sâu trong Giêsu, ta sẽ bắt 

gặp được điểm hội tụ của trời và đất, của thiên đàng và 

thế gian, của Thiên Chúa và con người. Tất cả đều có nơi 

ấy, một cái tên thôi: Giêsu.          
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DẪN NHẬP ĐÀNG THÁNH GIÁ 

Mời Cộng đoàn để lòng mình lắng xuống, quên đi 

mọi chuyện đời thường. Hãy dành trọn vẹn giờ này cho 

Chúa. 

Khi đi đàng Thánh Giá của Chúa và với Chúa, ai cũng 

có tâm tình buồn. Buồn vì muốn chia sẻ nỗi thống khổ 

của Chúa. Buồn vì biết trong cái chết của Chúa, có phần 

trách nhiệm của mình.  

Tuy nhiên, Kitô giáo không dừng lại ở cái chết của 

Đấng chịu đóng đinh, bởi lẽ Đấng ấy đã phục sinh khải 

hoàn và toàn thắng cái chết.  

Bởi đó chúng ta có thể đi đàng Thánh Giá với khuôn 

mặt tươi tắn của người mang niềm hy vọng. Thánh Giá 

không phải là một thất bại hay ngõ cụt, nhưng là cửa mở 

ra sự sống  vĩnh cửu. 

Chúng ta đi đàng Thánh Giá như một người có đức 

tin. Tin rằng cuối cùng Ánh Sáng sẽ toàn thắng bóng tối, 

Tình Yêu toàn thắng hận thù, Sự Sống toàn thắng sự 

chết. 
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Đi đàng Thánh Giá với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ yêu 

cuộc đời của mình hơn, dù cuộc đời có bao đắng cay, và 

nước mắt. Chúng ta sẽ thấy những đau khổ mình phải 

chịu có nhiều ý nghĩa hơn, và sẽ đón lấy Thánh Giá của 

mình với nhiều tình yêu hơn.  
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Chặng 1: Đức Giêsu bị kết án 

Philatô đã giao Đức Giêsu cho người ta đóng 

đinh vì ông sợ nhiều điều. Sợ mất chức tổng trấn, sợ 

không được coi là “bạn của Hoàng đế”. Chức quyền, bổng 

lộc, áp lực của giới lãnh đạo tôn giáo: tất cả đè nặng trên 

ông, khiến ông không dám làm điều lẽ ra ông phải làm. 

Ông không dám tha bổng cho một người vô tội.  

 Chúng ta cũng sợ nhiều điều như Philatô, nên 

đôi khi chúng ta cũng rửa tay, phủi tay, không dám nhận 

trách nhiệm. Bởi vậy, thế giới này vẫn còn biết bao nạn 

nhân của bất công và dối trá.  

Xin cho chúng con biết yêu chuộng sự thật, can 

đảm làm chứng cho sự thật với rất nhiều tình yêu, ở mọi 

nơi, trong mọi lúc, dù nói sự thật có thể làm chúng con 

chịu mất mát, thiệt thòi.  

Nhưng xin cho chúng con cũng biết noi gương 

Chúa, vui lòng chịu đựng những bất công nho nhỏ hàng 

ngày, từ phía những người sống gần bên. 
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XIN GIỮ CON 

1  Xin giữ con, để con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa 

trong suốt đời con, dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, 

xin giữ con luôn luôn phụng sự Người. 

ĐK. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù 

khi thất vọng, dù khi mỏi mòn, con vẫn cậy trông. 

Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này 

con chiến đấu, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng. 

2 Xin giữ con để con được đổi mới. Đây đời của con sẽ 

mãi đẹp tươi. Dù khi phản bội, dù khi lỗi tội, xin giữ con, 

khiêm cung về với Ngài. 
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Chặng 2: Đức Giêsu vác thánh giá 

Đức Giêsu đón nhận thánh giá như từ chính tay Cha 

trao. Ngài không phàn nàn về sức nặng hay về sự thô 

nhám của khúc gỗ này. Suốt đời Ngài đã sống trọn vẹn 

cho Cha và cho con người. Ngài biết cuộc sống ấy sẽ 

khiến nhiều kẻ thù ghét và đưa Ngài đến cái chết. Nhưng 

Đức Giêsu không né tránh. Ngài không ngạc nhiên khi 

đón lấy thánh giá của mình. Thánh giá hôm nay là kết 

quả của một đời tín trung phục vụ.  

Chúng ta cũng được mời gọi vác thánh giá đi sau 

Đức Giêsu trong tư cách là người môn đệ: “Ai muốn theo 

Ta hãy từ bỏ bản thân, vác thánh giá của mình hàng 

ngày và theo Ta.” Vác thánh giá là cái giá phải trả cho 

việc theo Đức Giêsu. Bất cứ ai dám đặt Thiên Chúa lên 

trên hết, bất cứ ai dám ra khỏi cái tôi của mình để sống 

cho tha nhân, bất cứ ai dám lội ngược dòng với thế gian 

tội lỗi, đều được diễm phúc chia sẻ thánh giá của Đức 

Giêsu.  

Mỗi người được mời gọi vác thánh giá của mình, 

thánh giá rất độc đáo, riêng tư. Chúng ta tin rằng, nhờ 

ơn Chúa, mình có thể vác nổi thánh giá này để lên tới 
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đỉnh núi cuộc đời. Hãy yêu mến thánh giá mỗi ngày của 

bạn. Nếu bạn nhận ra ý nghĩa của thánh giá, nó sẽ nhẹ 

đi rất nhiều, và sẽ nở hoa.  
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SỐNG TRONG NIỀM VUI 

1.  Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao 

mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn 

bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con. Về đây xin 

dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài, 

hạnh phúc suốt đời. 

 ĐK:  Lạy Chúa, Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. 

Lạy Chúa , lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm 

vui. 

2.  Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận 

người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài 

cho tiếng cười. Chúa ơi, nay con xin gửi trao, đời con 

những đắng cay khổ sầu. Nơi Ngài hồn con nương náu, 

nỗi vui từ nay thấm màu. 
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Chặng 3: Đức Giêsu ngã lần thứ nhất 

Vấp ngã là chuyện của con người. Làm người ở 

đời mấy ai tránh khỏi có lần vấp ngã. Tuy các sách Phúc 

Âm không nói đến việc Chúa ngã, nhưng điều đó rất có 

thể đã xảy ra. Đức Giêsu có thể ngã vì vấp một viên đá 

trên đường, vì sức nặng của khối gỗ, vì đồi dốc cheo leo. 

Ngài có thể ngã vì kiệt sức sau một đêm mất ngủ, sau 

những cuộc thẩm tra, vu cáo và sỉ nhục, và nhất là sau 

một trận roi đòn cày nát thịt xương.  

Dù sao người ngã là người ở thế yếu. Hãy ngắm 

nhìn Đức Giêsu ngã. Điều đó sẽ nâng đỡ ta rất nhiều. 

Thiên Chúa ngã vì Ngài yếu. Ngài trở nên yếu vì Ngài yêu 

tôi. Ngài mang trên mình tất cả tội lỗi nặng nề của tôi và 

của cả nhân loại.  

Ngài ngã để tôi khỏi ngỡ ngàng khi thấy mình 

yếu đuối, vấp váp, sa ngã trên đường đời. Ngài ngã 

xuống để tôi biết can đảm đứng lên như Phêrô, đứng lên 

như người con thứ trở về nhà Cha với niềm tin rằng tình 

Cha lớn hơn tội của mình.  

Vấp ngã là chuyện của con người, còn đứng lên 

được là nhờ ơn Chúa.  
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HÃY TRỞ VỀ 

1.  Bao năm trôi qua, hồn con lạc bước đi xa. Quên bao 

ơn Cha, trầm kha bể đắm bao la. Nay con ăn năn, hồi 

tâm thống hối bao lỗi lầm, đền bù bất xứng bao năm, 

quyết tâm trở về với Cha Nhân Lành. 

 ĐK: Hãy trở về, trở về với Cha Nhân Lành, hãy trở về, 

trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về, trở về sống trong 

an bình, trở về, trở về để mãi sống trong ân tình. 
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Chặng 4: Đức Giêsu gặp Đức Mẹ 

Trong số những phụ nữ theo Chúa trên đường 

khổ nạn, có Đức Mẹ. Phải có quả tim can đảm biết mấy 

mới dám theo Con trong giây phút bi đát này. Đức Maria 

đích thân theo Con đến tận chỗ Con sắp bị đóng đinh. 

Mẹ dám nhìn thẳng vào từng vết thương của Con, để cho 

những nỗi đau xoáy vào tâm hồn mình và làm tim mình 

tan nát.  

Mẹ Maria không có thái độ đứng xa mà thông 

hiệp. Tình yêu đối với Con khiến Mẹ nhập cuộc và trở 

nên bạn đồng hành của Con trong lúc Con cô đơn và đau 

khổ nhất. Chắc Đức Giêsu đã nhìn thấy Mẹ, đã bắt gặp 

ánh mắt đỡ nâng của Mẹ và cảm thấy được an ủi để tiếp 

tục cuộc hành trình. Nhiều môn đệ đã bỏ cuộc. Chúng ta 

tự hỏi mình có đủ trung tín và quảng đại để theo Ngài 

trong lúc gặp gian truân thử thách không. 
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XIN VÂNG 

Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi 

gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, 

đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dăng tràn đây 

đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. 

ĐK. Xin Vâng, Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng, hôm qua 

hôm nay và ngày mai. Xin Vâng, Mẹ dạy con hai tiếng 

Xin Vâng, hôm nay tương lai và suốt đời. 
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Chặng 5:  Đức Giêsu được ông Simon giúp đỡ 

Chẳng ai muốn mình bị nhơ nhớp vì đụng vào 

khúc gỗ treo người tử tội. Ông Simon cũng vậy. Ông mới 

đi làm ngoài đồng về, mệt nhọc, lại bị ép vác thập giá cho 

một người không quen. Chắc ông khó chịu lắm. Dù sao 

thì ông cũng đã vác. Chẳng biết ông vác dùm Chúa được 

bao xa và bao lâu, nhưng chắn hẳn Đức Giêsu đã cảm 

nhận được sức nặng giảm bớt một thời gian. Ngài lấy lại 

được sức mạnh để đến nơi mình phải đến.  

 Simon đâu có ngờ chuyện mình miễn cưỡng làm, 

lại đóng góp cho chương trình cứu độ nhân loại. Điều ông 

làm ơn cho người tử tội mang tên Giêsu, đã trở nên món 

quà vô giá mà Con Thiên Chúa tặng lại cho ông. Bỗng 

nhiên ông trở thành người môn đệ “vác thánh giá đi sau 

Đức Giêsu”.  

 Trong cuộc sống, nhiều khi ta cần một Simon, 

giữa lúc ta lúng túng và bất lực, cô đơn và thất vọng. 

Nhưng cũng có lúc ta phải trở nên Simon cho người sống 

kề bên. Tôi phải vác thánh giá cho anh chị em tôi khi 

thánh giá của họ dường như đã trở nên quá nặng, mà 

đường dốc thì cheo leo, sức người đã cạn kiệt.  
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Ước gì tôi biến những điều tôi bị ép làm, thành 

những cử chỉ tự nguyện của tình yêu.  

 

 

 

 

XIN TRI ÂN 

1. Chúa con ơi, con biết rằng Ngài đã đến. Đến thương 

con, nên sinh ra trên dương trần. Ban cho người nguồn 

vui phước thiên thai. Cho những ai đang nặng vai chốn 

lưu đầy.  

2. Chúa con ơi, con hiểu rồi, Ngài đã chết. Chết cho con, 

chết hy sinh trên thập hình. Cho cuộc đời vơi đi nỗi 

thương đau. Cho khóc than, cho hờn oán sẽ phai tàn. 

ĐK. Xin tri ân, xin tri ân, con cám ơn Ngài. Yêu thương 

con, yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây, 

như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa 

của Tình Thương. 
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Chặng 6: Đức Giêsu gặp bà Vêrônica 

Ba môn đệ đã được nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng 

của Đức Giêsu trên núi cao. Họ đã say sưa chiêm ngưỡng. 

Bây giờ khuôn mặt đẹp đẽ ấy chẳng còn ai nhận ra. Nó 

đầy máu, bụi đường, mồ hôi và những vết khạc nhổ. Có 

ai động lòng thương khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ 

này không?  

 Có. Một phụ nữ tên là Vêrônica đã táo bạo trao cho 

Đức Giêsu tấm khăn để Ngài lau mặt. Bà mở tấm khăn 

như mở lòng mình ra trao cho Ngài. Đức Giêsu đã đáp lại 

nghĩa cử cao đẹp này bằng cách in khuôn mặt mình vào 

đó. Câu chuyện cảm động trên đây không thấy có trong 

các sách Phúc âm nhưng được truyền thống kể lại. Nó 

nói lên tình yêu đơn sơ, mạnh mẽ, và cụ thể, của người 

phụ nữ đầy nữ tính. Cũng như Simon, bà Vêrônica đã đem 

lại cho Chúa một chút nhẹ nhàng, mát dịu. Nhưng hơn 

Simon, bà nhạy cảm trước một nhu cầu có thực. Bà tự ý 

chứ không bị ép buộc giúp Đức Giêsu.  

Ước gì tôi cũng nhạy cảm trước những nhu cầu có 

thực và khẩn thiết của anh chị em tôi. 
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LỜI VỌNG TÌNH YÊU 

1. Trên đồi cao, trong gió lao xao gọi mời tình yêu, Giêsu 

gục ngã, treo thân thập giá, dang cánh tay ôm tội đọa 

đày. Thân tàn vơi, Con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi. 

Ôi nhân loại hỡi, sao chưa hoài tới, mà nỡ quên ân tình 

biển khơi… 

ĐK: Chỉ vì tình yêu, Chúa chịu nhục thân, chết cho trần 

gian, vì Ngài chỉ đến, sống cho tình yêu, chết cho tình 

yêu, để cứu muôn người lỗi tội, đưa về Trời đẹp tươi… 
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Chặng 7: Đức Giêsu ngã lần thứ hai 

Lần này Đức Giêsu ngã nặng hơn lần trước, vì sức 

Ngài đã mỏi mòn. Hơn nữa, những người lính còn dùng 

roi hối thúc Ngài đi mau cho đến nơi hành hình. Khối gỗ 

trên vai trở nên nặng nề quá sức. Khối gỗ ấy tượng trưng 

cho tội của cả nhân loại, trong đó có tội của tôi. Đức 

Giêsu có mong một thánh giá nhẹ hơn không?  

Chúng ta thường ngạc nhiên khi thấy mình bị ngã 

bởi thánh giá Chúa trao. Chúng ta cũng thường trách 

Chúa tại sao không cho mình một thánh giá vừa sức hơn, 

để khỏi bị ngã. Thánh giá tôi đang vác có khi đến từ 

những đổ vỡ trong quá khứ, từ những giới hạn trong hiện 

tại, hay từ những lo sợ về tương lai của chính con người 

tôi. Thánh giá khó vác nhất lại đến từ những người thân 

quen ruột thịt.  

Xin cho tôi biết thanh thản đón lấy những điều 

không thể đổi được trong đời tôi, và biến chúng thành 

cơ hội để tôi lớn lên nhờ tựa nương vào Chúa.  
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CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI 

1.  Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường 

nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán. 

Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương 

nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. 

ĐK:  Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con 

cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi (đường 

đời con đi). Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin 

cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh 

quang. 
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Chặng 8:  Đức Giêsu gặp các phụ nữ ở Giêrusalem 

Cùng đi theo Chúa lên Đồi Sọ còn có nhiều phụ nữ. 

Họ vừa đi vừa đấm ngực than khóc. Đức Giêsu quay lại, 

xin họ hãy than khóc cho chính mình và con cháu trước 

những tai họa sắp xảy đến trên thành đô này.  

Đức Giêsu đau khổ đến tột cùng, nhưng Ngài không 

khép lại trong nỗi khổ đau của mình. Ngài quan tâm đến 

khổ đau của người khác. Xin cho tôi không loay hoay, co 

lại trong những vấn đề của bản thân, của gia đình mình, 

nhưng biết mở ra để thấy biển khổ mênh mông của nhân 

loại. 

Ước gì khi tôi cần được an ủi nhất thì Chúa lại gửi 

đến cho tôi một người cần được tôi ủi an. Và ước gì tôi 

đừng mủi lòng suông trước những nỗi thống khổ của 

Chúa, nhưng biết quyết tâm hoán cải thực sự.  
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CHÚA KHÔNG LẦM 

 Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con 

không giữ tròn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, rằng thân 

con bởi tro bụi, và được cưu mang trong tội lỗi. 

ĐK. Nhưng lòng Chúa vẫn bao la, dù cho bao phen con 

yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ 

tha. 



 Chặng đàng Thánh Giá Chúa Giêsu 

154 

 

Chặng 9: Đức Giêsu ngã lần thứ ba 

Đức Giêsu, sức mạnh oai phong của Thiên Chúa, nay 

mang lấy yếu đuối của thân phận con người. Ngài ngã 

nhiều lần trước mặt đám đông dân chúng.  

Chúng ta cũng đã ngã nhiều lần trong đời: phạm 

cùng một tội, vì cùng một lý do, tại cùng một chỗ, với 

cùng một đối tượng. Chúng ta thấm thía sự yếu đuối và 

tráo trở của mình trước mặt Chúa, đến độ lúng túng 

không biết phải xin lỗi Ngài làm sao và hứa hẹn với Ngài 

thế nào. Nhưng chúng ta không có quyền bỏ cuộc. Đức 

Giêsu đã không nằm đó. Ngài gượng dậy một cách khó 

khăn. Ngài chỉ được nghỉ khi đến nơi Cha muốn Ngài đến. 

Cả cuộc đời Ngài chuẩn bị cho giây phút hy hiến này đây. 

Lạy Cha, xin nâng Con dậy.  

Xin nâng chúng con dậy khỏi những tật xấu đè 

nặng trên chúng con từ nhiều năm qua. Có những yếu 

đuối như cái dằm nhức nhối trong da thịt. Ước gì những 

lần vấp ngã của Ngài cho chúng con thêm can đảm đứng 

lên từ những sa ngã của chúng con. 
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PHÓ THÁC 

1. Chúa ơi, hồn con, xin phó thác trong Chúa luôn. Những 

khi vui mừng hoặc những lúc con đau buồn. Mỗi khi đời 

con gặp những nỗi lo âu khó khăn, và mỗi khi tim con 

ngập tràn hạnh phúc, dâng Ngài. 

ĐK; Chúa ơi, con tuy mọn hèn, vấp ngã đã bao nhiêu lần, 

tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa (ơ). 

Nhưng tim con nay sẵn sàng, đón Chúa đến ban ơn lành, 

tha thứ biết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. 

2. Những nỗi mừng vui, và những đớn đau trong kiếp 

người, sẽ mau phai nhòa, cùng với tháng năm chóng qua. 

Vẫn luôn còn mãi, tình Chúa đã mến yêu thế trần, thập 

giá kia hy sinh thân mình, để cứu muôn loài. 
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Chặng 10: Đức Giêsu bị lột áo 

Trước khi bị đóng đinh, Đức Giêsu bị lột áo. Có ai 

nhận ra sự xấu hổ ngượng ngùng của Đức Giêsu không? 

Đôi mắt Ngài cúi xuống khi người ta lột cả áo ngoài lẫn 

áo trong của Ngài. Ôi lạ lùng thay sự xấu hổ của Con 

Thiên Chúa! Đấng vô cùng thanh khiết nay lại phải nếm 

sự xấu hổ của Ađam Eva sau khi phạm tội.  

Chúng ta đang sống trong một thế giới tôn thờ 

khoái lạc xác thịt, một thế giới mà phụ nữ trở thành món 

hàng, một thế giới bị nô lệ và nhơ nhớp bởi các phương 

tiện truyền thông. Ước gì sự xấu hổ của Chúa trả lại cho 

thân xác chúng con sự trong trắng mà Chúa đã tặng cho 

chúng con lúc ban đầu. 
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TRÁI TIM TINH TUYỀN 

ĐK: Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim tinh tuyền. Để con 

luôn luôn cao dâng tâm tình kính mến. Lạy Chúa, xin ban 

cho con trái tim tinh tuyền. Để con luôn luôn trung kiên 

vững một niềm tin. 

1. Xin Ngài thương con thứ tha lỗi lầm trong đời. Xin Ngài 

thương con thanh luyện hồn con Chúa ơi ! Xin Ngài 

thương con rửa sạch hồn con hỡi Ngài. Xin Ngài thương 

con giữ tâm hồn con trắng trong. 

2. Xin Ngài canh tân trái tim bao lần xa Ngài. Xin Ngài 

canh tân tinh thần nhược suy Chúa ơi ! Xin Ngài canh tân 

để tâm hồn con tinh tuyền. Xin Ngài canh tân để tâm 

hồn con vững tin. 
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Chặng 11: Đức Giêsu chịu đóng đinh 

Đức Giêsu bị xô vào thánh giá. Có ai nghe tiếng đinh 

đi qua cổ tay Ngài không? Có ai nghe được tiếng la xé 

ruột của Ngài khi nhát búa đầu tiên nện xuống? Đức 

Giêsu quằn quại khi bị đóng đinh qua tay chân Ngài. Ngài 

biết đau như ta.  

Hãy ngắm nhìn Đức Giêsu trên thánh giá. Ngài bị lột 

áo nhưng Ngài còn bị lột mất nhiều điều khác. Ngài mất 

tự do vì Ngài đã dâng tự do cho Cha. Ngài mất danh dự 

khi bị coi như một tên tội phạm ngang hàng với hai kẻ 

gian phi. Ngài mất quyền uy khi ở thế yếu, thế của người 

có vẻ không tự cứu mình được. Ngài mất những môn đệ, 

những kẻ Ngài đã chọn và đã theo Ngài trong suốt mấy 

năm qua. Ngài mất sự sống và hơn nữa, Ngài mất cả niềm 

an ủi vẫn nhận được từ Cha. Đức Giêsu trên thánh giá là 

một Giêsu tự hủy, trắng tay, không còn gì.  

 Hãy nhìn những dòng máu chảy ra từ các vết 

thương, dòng máu ấy đang thấm xuống mặt đất này, 

thấm vào vùng đất Pa-lét-tin thuộc châu Á chúng ta 

đang sống.  
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Tại sao còn quá nhiều người chưa biết Chúa tại Việt 

Nam, tại Á châu? Phải chăng vì người Kitô hữu không 

dám cùng chịu đóng đinh với Chúa qua cuộc sống hàng 

ngày, không dám sống như những kitô hữu thật sự? Ước 

gì tôi có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi đã chịu đóng đinh 

với Đức Kitô. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà 

là Đức Kitô sống trong tôi.” 

 

 

 

TIN HAY KHÔNG TIN 

1. Luôn luôn tin yêu là đón nhận cây thập giá. Luôn luôn 

tin yêu là vững bước theo Ngài luôn. Đi lên Canvê, dù 

máu hồng loan đời ta. Dâng muôn đau thương xin đáp lại 

ân tình Cha. 

ĐK. Dù đời bao tăm tối, tôi cứ vững tin luôn. Tin rằng Ngài 

vẫn thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao 

giông tố tôi quyết bước theo Ngài. Cho dù đời lắm chông 

gai, tôi vẫn làm môn đệ Ngài. 



 Chặng đàng Thánh Giá Chúa Giêsu 

160 

 

Chặng 12: Đức Giêsu chết trên thánh giá 

Chiêm ngắm cảnh Đức Giêsu hấp hối nhiều giờ trên 

thánh giá. Ánh mặt trời gay gắt, khát nước, mất máu, 

nghẹt thở, cô đơn, thấy Cha vắng bóng. Cái chết đến từ 

từ như một con quái vật khủng khiếp nuốt chửng Đấng 

ban Sự Sống, Đấng là Sự Sống.  

Hãy nghe những lời cuối của Chúa từ trên thánh giá.  

Thưa Bà, Này là con Bà. Này là Mẹ anh: Đức Giêsu 

bày tỏ sự quan tâm của mình đối với Mẹ và người môn 

đệ dấu yêu.  

Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ 

làm: Đức Giêsu tha thứ và thậm chí bênh vực cho kẻ đã 

giết mình. 

Hôm nay anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng: Đức 

Giêsu gieo niềm hy vọng và niềm vui ngay giữa lúc u ám 

nhất.  

Lạy Cha, Con phó hồn Con trong tay Cha: Đức Giêsu 

một lòng tín thác vô bờ nơi Cha, Đấng sẽ đón nhận mình 

sau cái chết.  
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Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi?: Đức 

Giêsu dâng lời cầu cứu lên Cha giữa lúc cảm thấy cô đơn 

và đau khổ. 

Ta khát!: Đức Giêsu khát nước vì mất máu, hay Ngài 

khát mong những tâm hồn biết khao khát Thiên Chúa.  

Thế là đã hoàn tất: Đức Giêsu bình an ra đi với sự 

thanh thản của người đã hoàn thành sứ mạng. 

Hãy để ý lắng nghe những nhịp đập cuối cùng của 

trái tim Đức Giêsu: gấp gáp, khó nhọc, ngắt quãng. Rồi 

trái tim ấy ngừng đập sau một đời yêu không mệt mỏi 

những kẻ chẳng được ai yêu. Một trái tim yêu đến cùng, 

yêu bằng tình yêu lớn nhất, tình yêu dám hiến mạng. 
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MẸ ĐỨNG ĐÓ     

ĐK. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc thương 

trầm buông hắt hiu đồi cao u hoài loang máu đào. Con 

Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân 

loại tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, đồng công 

cùng Con dấu yêu, vì thương nhân loại bao khốn cùng. 

Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi. 
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Chặng 13: Đức Giêsu được hạ xác xuống 

Michelangelo Buonarroti đã tạc bức tượng Pietà 

bất hủ diễn tả nỗi đau của Mẹ Maria khi ôm xác con trên 

tay. Mẹ đã can đảm đứng bên thánh giá và đã nói tiếng 

xin vâng khó khăn nhất của đời Mẹ trước ý định nhiệm 

mầu của Thiên Chúa. Không phải lúc nào xin vâng cũng 

dễ dàng, ngay cả đối với một người có lòng tin như Mẹ. 

Giờ đây xác người Con yêu dấu đang ở trong tay 

Mẹ. Mọi sự diễn ra thật nhanh khiến Mẹ không khỏi bàng 

hoàng. Những lời tốt đẹp mà thiên thần ngày xưa đã loan 

báo, những lời tiên tri đáng sợ của Simêon, tất cả lại hiện 

ra trong trí Mẹ. Mẹ không hiểu hết những gì Thiên Chúa 

đang làm trên cuộc đời Con Mẹ, nhưng Mẹ tiếp tục tin 

như Mẹ vẫn tin.  

Chúng ta xin ơn giữ được đức tin giữa bóng tối của 

thử thách và cắt tỉa, để xuyên qua những đổ vỡ và mất 

mát, đức tin của chúng ta lại được vững vàng hơn vì biết 

rằng ”chẳng có gì Thiên Chúa không làm được” 
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MẦU NHIỆM TÌNH THƯƠNG 

Xin ban ơn dìu dắt con, vì đời đã lắm phen hao mòn. 

Đi trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng 

đông. Xin cho con quay trở về, làm lại một lần đời tan vỡ. 

Trong tình mến yêu vô bờ, con đáp đền quá khứ đã thờ 

ơ. 

ĐK: Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối 

nhiệm mầu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên 

đồi vắng. Con xin hy sinh đời mình, nguyện theo tiếng 

Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo 

Chúa suốt cuộc đời. 
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Chặng 14: Đức Giêsu được chôn táng trong mộ 

Đây là ngôi mộ mới do ông Giuse vùng Arimathia 

dâng tặng. Cùng với Nicôđêmô, ông Giuse sẽ lo việc 

khâm liệm Chúa theo kiểu người Do Thái. Sau đó, cửa mộ 

được đóng lại.  

Chúng ta ngắm nhìn khung cảnh tĩnh mịch của ngôi 

mộ. Vở kịch dường như đã kết thúc. Cuộc chiến đã có kẻ 

thắng người bại. Tử thần như đã nuốt chửng Đấng ban 

Sự Sống. Nhưng có ai hay Đức Giêsu ở trong ngôi mộ như 

một hạt giống đang nảy mầm và lớn lên? Có ai ngờ ngôi 

mộ này lại là thửa đất màu mỡ làm bật dậy sự sống cho 

cả thế giới?  

Đời chúng ta cũng có những ngôi mộ. Buồn thảm, 

đổ vỡ, mất mát, tuyệt vọng… Nhiều khi chúng ta cũng có 

cảm tưởng như mình bị chôn vùi, bị che lấp bằng những 

khối đá lớn, không sao thoát ra được.  

Thánh Phaolô đã coi kinh nghiệm bị chôn, bị mai 

táng là kinh nghiệm quan trọng trong đời sống kitô hữu. 

Ngài viết: “Nhờ Phép Rửa, chúng ta đã cùng được mai 

táng với Đức Kitô trong cái chết của Ngài, ngõ hầu như 

Đức Kitô đã được sống lại từ cõi chết nhờ vinh quang của 
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Cha thế nào, thì cả ta nữa, ta cũng bước đi trong đời sống 

mới” (Rm 6, 4).  

Ước gì việc Chúa phục sinh ra khỏi mồ làm chúng ta 

can đảm đón lấy những chôn vùi âm thầm mỗi ngày của 

đời mình với tâm hồn thanh thản bình an. 

 

            

 

 

 

Con Vẫn Trông Cậy 

1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. 

Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. 

Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được 

quên đi những âu lo, đời tươi theo bước chân vui. 

ĐK: Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên 

trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi 

theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình 

yên (2). 
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Chặng 15: Đức Giêsu phục sinh 

Nếu Đức Giêsu không phục sinh, Kitô hữu chúng ta 

chẳng cần đi Đàng Thánh Giá. Cuộc sống của Đức Giêsu 

không kết thúc với cái chết trên thập giá, nhưng với sự 

Phục Sinh vinh quang. 

Thầy đã được phục sinh: đó là tiếng reo vui của 

những môn đệ khi thấy Đức Giêsu hiện ra với họ. Sự chết 

không thắng được sự sống, bóng tối không diệt được ánh 

sáng, hận thù không mạnh bằng tình yêu.  

Thầy Giêsu Phục Sinh đã cho các tông đồ xem các 

dấu đinh, đã sưởi ấm trái tim của hai môn đệ về Emmau, 

đã an ủi chị Maria Mác-đa-la khóc bên mộ. Kitô giáo 

không tôn thờ một người đã chết, nhưng một người đang 

sống.  

Suốt hai ngàn năm qua, Chúa Ki-tô Phục Sinh vẫn ở 

bên chúng ta, vẫn nâng đỡ chúng ta, để chúng ta có sức 

đi Đàng Thánh Giá của đời mình. Ngài đã trở về với Chúa 

Cha qua con đường Thánh Giá. Chúng ta tin rằng, qua 

con đường Thánh Giá mỗi ngày của mình, chúng ta cũng 

sẽ gặp lại Thiên Chúa Ba Ngôi trong Nước Trời.   
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Xin Ngợi Khen Cha 

Chúng con xin ngợi khen Cha, chúng con xin tạ ơn Người, 

bây giờ và mãi mãi, Alleluiah.  

1. Vì những hồng ân Chúa thương ban tràn lan. Vì những 

kỳ công Chúa ra tay oai hùng. Vì những tội ta Chúa khấng 

thương tha thứ, vì mãi về sau Chúa vẫn yêu thương hoài. 

2. Vì những lầm than Chúa cất xa đời ta, vì những niềm 

vui Chúa thương ban đêm ngày. Vì những ngày xuân có 

muôn hoa tươi thắm, vì những chiều thu lá cây rơi âm 

thầm. 
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Tri ân 

Xin chân thành: 

- Cảm ơn những anh em Học Viên Dòng Tên đã nhiệt 

tâm viết loạt bài này. 

- Cảm ơn Lm Nguyễn Hai Tính và Lm Nguyễn Cao 

Siêu đã đồng hành về mặt nội dung.  

- Cảm ơn anh chị em đã cộng tác trong việc chuyển 

thể những bài viết này thành phim. 

- Chân thành cảm ơn tất cả quý độc giả đã cùng 

chúng tôi đồng hành với Chúa Giêsu lên đồi Canvê, để 

cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta hy vọng cũng 

được hưởng vinh quang với Người. 

 

 

---------- 

Nếu muốn tải những video clip “Lên Đồi Với Chúa”, 

xin truy cập: youtube gõ: Dòng Tên Việt Nam/Lên Đồi 

Với Chúa 
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