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(CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C) 

 

LỜI CHÚA: Luca 22,14-23,56. Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ 

quan ca tụng THIÊN CHÚA rằng: ”Ông này quả thật là 

người công chính”. Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh 

tượng đó, và chứng kiến những sự việc xảy ra, liền đấm 

ngực trở về. Đứng xa xa, có những kẻ quen biết Người, và 

mấy phụ nữ đi theo Người từ xứ Galilêa, họ cũng chứng 

kiến. Tuy nhiên, có một công nghị viên tên là Giuse, người 

tốt lành và công chính. Ông này đã không đồng ý với mưu 

toam và hành động của các công nghị viên khác, ông quê ở 

thành Arimathia trong xứ Giuđêa, chính ông cũng trông 

đợi Nước THIÊN CHÚA. Ông đến gặp quan Philatô và xin 

xác Đức Chúa GIÊSU. Đoạn ông hạ xác Người xuống, liệm 

trong khăn và táng trong mồ đá đục sẵn, nơi chưa từng 

táng xác ai. Hôm ấy là ngày chuẩn bị và sắp bước sang 

ngày Sabbat. Trong khi đó, những người phụ nữ đã đi với 

Người từ xứ Galilêa, cũng theo đến mồ và xem xác Người 

được táng như thế nào. Rồi các bà về sửa soạn thuốc 

thơm và dầu thơm. Nhưng trong ngày Sabbat, các bà nghỉ theo đúng luật. 

SUY NIỆM 

Dọc dài con đường Khổ Nạn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ có sự hiện diện của các phụ nữ đạo đức. Các bà đi 

theo Chúa từ xứ Galilea để phục vụ Ngài. Giờ đây Ngài bị bắt, bị kết án, bị vác thập giá tiến đến nơi tử 

hình, các bà vẫn trung kiên đi theo Ngài. Sự hiện diện của các bà thật thầm lặng kín đáo nhưng cũng đầy 

tràn cảm thương và nhất là thật can đảm. Đúng thế! Thật can đảm! Bởi lẽ, vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 

năm thứ 33 ấy, đường xá Thành Đô Giêrusalem đầy dẫy những người Do Thái hung hăng dữ tợn hò hét 

đòi kết án Chúa. Họ la to: ”Đóng đinh Nó vào thập giá!” Họ còn như muốn ăn tươi nuốt sống Ngài khi 

mở miệng thề thốt: ”Máu Hắn cứ đổ xuống trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!” (Matthêu 27,23-

25). Thật khủng khiếp! Thật hỗn độn kinh hoàng! 

Như thế, sự hiện diện của các phụ nữ đạo đức giữa một đám đông điên cuồng ấy, hẳn thật nhỏ bé lẻ loi 

và thật nguy hiểm cho tính mạng. Các bà giống như mấy con chiên ngoan hiền lạc lỏng giữa bầy sói dữ, 

đang đói khát máu Người-Vô-Tội! Nhưng các bà không hoảng sợ. Các bà càng khóc to tiếng để bày tỏ 

lòng ăn năn thống hối và nhất là lòng cảm thương. Các bà muốn an ủi Chúa trong khả năng hạn hẹp và 

với trọn tấm lòng chân thành. 

Các phụ nữ đạo đức thành Giêrusalem năm xưa ấy đã biểu lộ tràn đầy cái nhạy cảm, cái trong sáng và ý 

nhị của bậc anh thư. Các bà đại diện cho mọi thành phần xã hội thời ấy: người mẹ, người chị, người em, 



người nữ tz và cả đến những phụ nữ La-Mã ngoại giáo, hết 

lòng ngưỡng mộ giáo huấn mới lạ của Vị-Tiên-Tri được xem là 

Vua của dân Do Thái! 

Các phụ nữ đạo đức tiếp tục đi theo Chúa cho đến Đồi 

Golgotha - Đồi Sọ. Các bà đứng im lặng chứng kiến cuộc khổ 

hình. Và khi cuộc Khổ Nạn hoàn tất, xác thánh Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ được hạ xuống khỏi thập giá và được đưa đi mai 

táng, ”các bà cũng đi theo đến mồ và xem xác Người được 

táng như thế nào. Rồi các bà ra về sửa soạn thuốc thơm và 

dầu thơm”. Đúng là sự đồng hành trong thinh lặng nhiệm 

mầu chất chứa niềm hy vọng bao la loan báo Tin Mừng Phục 

Sinh! 

Các bà là những phụ nữ đầu tiên hưởng nhờ hoa quả hồng ân 

của Đấng Cứu Độ. Cùng với Đức MARIA - Mẹ THIÊN CHÚA và 

là Đấng Đồng-Công Cứu-Chuộc - Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã trao 

trả lại phẩm giá cao qu{ cho người phụ nữ. Giờ đây người phụ 

nữ xứng đáng trở thành hậu duệ của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, Người Nữ độc nhất đã chiến thắng 

sự dữ, đạp tan đầu con rắn quỷ quyệt xưa đã quyến dũ lừa dối bà Evà. 

Dọc dài lịch sử nhân loại và lịch sử Giáo Hội đã có không biết bao nhiêu phụ nữ đạo đức từng viết nên 

những trang sử oai hùng. Họ can đảm đương đầu với khó khăn, dám lội ngược dòng để bảo vệ sự sống 

và bảo vệ tiết trinh. Họ đúng là những con chiên giữa bầy sói, những đóa hoa sen sống giữa xã hội bùn 

nhơ. 

Trong đất nước xã hội Việt Nam ngày nay với cảnh các thiếu nữ ”bán trinh” ”chơi trinh” rồi thụ thai rồi 

nạo thai phá thai, với cảnh phụ nữ Việt Nam ”bán mình” để kiếm tiền sinh sống trở thành ”miếng mồi” 

cho không biết bao nhiêu cảnh tượng ”nhục-nhã”, chúng tôi chọn hình ảnh các phụ nữ đạo đức ngày 

xưa có mặt suốt trong cuộc Khổ Nạn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, cho bài suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá năm 

nay, như một lời van xin dâng lên THIÊN CHÚA Toàn Năng. 

Nguyện cầu cho người phụ nữ nói chung và người phụ nữ Việt Nam nói riêng được trở về với bản năng 

cao đẹp nguyên tuyền của người nữ là bảo vệ tiết trinh, nêu cao nét đẹp khiết tịnh, bảo vệ sự sống và 

thông truyền sự sống. 

Thế nhưng, để có thể mãi mãi là những con chiên giữa bầy sói, những đóa hoa sen giữa bùn lầy, người 

phụ nữ Việt Nam cần phải trở về với nền luân lý tự nhiên của một lương tâm trong sáng. Cần phải trở về 

với TÌNH YÊU chân chính và nhất là trở về với Niềm Tin nơi THIÊN CHÚA, Đấng Tạo Dựng nên con người. 

THIÊN CHÚA luôn luôn yêu thương con người và đã đổ Máu ra cứu chuộc loài người, cả nam lẫn nữ. 

Lạy Đức Chúa GIÊSU KITÔ, vì những đau đớn khôn lường của Cuộc Khổ Nạn, vì cái chết nhục nhã trên 

Cây Thánh Giá và vì Tình Yêu vô bờ đối với nhân loại tội lỗi, xin Chúa thương xót chúng con và đặc biệt 

cứu vớt các phụ nữ Việt Nam đáng thương của chúng con. Amen.          Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


