
ĐẤNG CHỊU-ĐÓNG-ĐINH TRÊN THÁNH GIÁ 

 

... Cho đến năm lên 6 tuổi, con chỉ biết hình ảnh Đức Chúa CHA 

Nhân Lành trên Trời với bộ râu trắng như tuyết. Con chưa bao 

giờ nghe nói đến Người Chịu-Đóng-Đinh. Trong trí khôn non 

nớt, con lại không thích nhìn 

Người, bởi lẽ, con rất sợ nhìn người đàn ông mà con không 

quen biết! 

Vào thời kz ấy - năm 1906 - tại thành phố Santa Vitoria, có 

người phụ nữ tên Gloria. Cô là hiệu trưởng trường các chị con 

đến học. Do đó gia đình con quen thân với cô. 

Một hôm, Mẹ của cô Gloria đến thăm Mẹ con, đang lo lắng vì 

đứa em trai con bị bệnh. Tức khắc, con quấn quít đi theo bà và 

đến ngồi trên đầu gối bà. Có một lúc, bà dẫn con đến gần cái tủ, 

bên trên có cây Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ Chịu-Đóng-

Đinh. Bà hỏi con: 

- Người này là Ai vậy? 

Con không biết trả lời sao. Bà lại hỏi con có biết hình khắc trên bình Nước Thánh là Ai không? Con cũng 

im lặng luôn. Nhưng khi bà hỏi về khung ảnh THIÊN CHÚA CHA, con trả lời ngay: 

- Đó là CHA Nhân Lành trên Trời. 

Chỉ tay vào Hình Người trên Thánh Giá, bà giải thích: 

- Đây là Người Anh Cả của chúng ta, CON của CHA Nhân Lành trên Trời. Cháu, cháu tên là Cecilia. Còn 

Ngài, danh thánh Ngài là Đức Chúa GIÊSU. Ngài ngự trên Trời và chính Ngài dựng nên mọi sự tốt đẹp ở 

trong nhà cháu đây .. Đức Chúa GIÊSU phán: ”Thầy sẽ đưa mọi người về Trời, với điều kiện là phải sống 

đàng hoàng”. Nhưng loài người không muốn sống tử tế, nên thay vì lên Trời, có một số đông lại chui 

xuống lòng đất, nơi có ma quỷ và lửa cháy thiêu đốt người dữ. Đức Chúa GIÊSU vì quá tốt lành, Ngài 

động lòng thương xót những người muốn làm điều dữ, nên Ngài bỏ Trời xuống thế gian để khuyên mọi 

người sống đàng hoàng thánh thiện. Nhưng loài người không muốn nghe lời Đức Chúa GIÊSU. Họ bách 

hại Ngài, đưa quân lính tới bắt Ngài. Rồi họ giết Ngài, đóng đinh Ngài vào Thánh Giá. Đức Chúa GIÊSU 

chết, nhưng rồi Ngài sống lại và lên Trời. Nhưng vì Đức Chúa GIÊSU tốt lành, nên Ngài chỉ muốn điều 

lành cho mọi người dữ. Chúa phán: “Không sao, tất cả những ai muốn sống tử tế như bé Cecilia, thì Cha 

sẽ đưa họ về Trời với Cha, nơi có các Thánh Thiên Thần, bay lượn như những con bướm”. 

Rồi bà cầm lấy bình Nước Thánh và nói: 



- Thanh Nữ kiều diễm này là Hiền Mẫu MARIA của Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ Nhân Lành. Đức Mẹ MARIA cũng tốt lành y như Con 

của Mẹ và Đức Mẹ đã về Trời với Ngài rồi. 

Đó là bài giáo l{ đầu tiên, khắc ghi vào trí khôn non nớt của con. 

Trong vòng 3 năm trời, bài giáo lý trở thành kim-chỉ-nam hướng 

dẫn mọi hành động của con. Xin THIÊN CHÚA Nhân Lành ân 

thưởng cho người đàn bà phúc hậu đã dạy con bài giáo lý hữu 

dụng suốt đời! 

 

... ”Hỡi những người con trung hiếu, hãy lắng nghe lời ta. Hãy 

nên như cây hồng lớn lên bên dòng nước, như cây hương tỏa 

mùi thơm ngào ngạt, như cây huệ trổ bông, hãy đồng thanh cất 

tiếng hát lên một bài ca. Hãy ngợi khen THIÊN CHÚA vì mọi việc 

Ngài làm. Hãy tán dương danh thánh THIÊN CHÚA, ngợi khen chúc tụng Ngài. Hãy đàn ca mà dâng lời 

cảm tạ: Mọi việc THIÊN CHÚA làm đều hoàn toàn tốt đẹp. Mỗi mệnh lệnh Ngài ban sẽ được thi hành 

đúng thời đúng lúc .. Công việc của phàm nhân tất cả đều diễn ra trước mặt Ngài. Lẫn tránh sao cho 

Ngài khỏi thấy là chuyện không thể được. Từ muôn thưở cho đến muôn đời, Ngài nhìn thấy tất cả” 

(Sách Huấn Ca 39,13-16+19-20). 

(Cecilia Cony, ”Je Dois Raconter Ma Vie”, Editions Téqui, 1988, trang 18-19) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


