
DƯỚI CÁI NHÌN CỦA ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ KHỔ NẠN 

 

Hôm ấy là ngày 25-3-1984, Chúa Nhật III Mùa Chay, vào khoảng 10 

giờ tối. 

Tôi ngồi đọc sách trong phòng nơi nhà tôi. Từ bốn tháng qua, tôi là 

thành viên một Hội Kín, tức một giáo phái bí ẩn. Tôi luôn đặt nghi 

vấn, nghi ngờ tất cả và không tin tưởng gì ráo trọi! Chưa hết, tôi 

còn là kẻ bài giáo sĩ và phản loạn trong việc chối bỏ THIÊN CHÚA. 

Vậy mà, buổi tối ngày lễ Truyền Tin năm ấy, tôi không hề biết rằng, 

trong một vài phút nữa, cuộc đời tôi sẽ rơi vào lãnh vực mà tôi cố ý 

khước từ! 

Mọi vật quanh tôi thật yên tĩnh. Căn nhà hoàn toàn vắng lặng. Thế 

nhưng, nội-tâm tôi lại xôn-xao xáo-trộn như có cuồng phong bão 

tố! Tôi lục tìm nơi tủ sách gia đình, xem có tác phẩm nào viết về 

Pompéi không. Pompéi là thành phố miền Nam nước Ý, bị núi lửa Vesuvio chôn vùi vào năm 79. 

Tôi như còn trông thấy rõ trước mắt cảnh tượng đó, suốt cuộc đời tôi. Tối hôm ấy, ngồi trên giường, 

trong tay cầm quyển sách có hình, tôi lật từ từ từng trang. Sau này tôi mới khám phá ra rằng, cuốn sách 

mà tôi vô tình cầm lấy, không hề có chi tiết nào liên quan đến thảm họa núi lửa Vesuvio cả! 

Bỗng nhiên, một Khuôn Mặt Thánh xuất hiện .. Đó là bức ảnh chụp Khuôn Mặt Tấm Khăn Liệm Thánh 

thành Torino. Bức ảnh chiếm trọn trang bên trái. Đôi mắt tôi - kinh hoàng rồi rụng rời - chạm phải Cái 

Nhìn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, chiếu ra từ bức ảnh. Đôi mắt Chúa mở lớn. 

Thật ra, theo hình chính chụp từ Tấm Khăn Liệm Thánh, thì đôi mắt Chúa khép kín, trên gương mặt bị 

biến dạng vì cuộc Khổ Nạn. Thế mà, trong vòng hai ngày, Đôi Mắt Thánh của Chúa trên tấm ảnh, vẫn tiếp 

tục mở lớn, sống động, như cho riêng một mình tôi! Đôi mắt tôi như bị cuốn hút trong Cái Nhìn của 

Chúa. Tôi đã chiêm ngắm Nhan Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong bao nhiêu giờ, tôi cũng không nhớ 

nữa. Thật là mầu nhiệm! 

Thời gian như ngừng lại. Cái Nhìn vô cùng trong sáng và thẳng thắn của Chúa quả đã đâm thủng, thấu 

suốt tim gan tôi! Tôi như đọc thấy trong Cái Nhìn một Tình Yêu bao la vô bờ bến. Tôi cũng cảm nhận ra 

một chút buồn bã, nét cương nghị và hơi nghiêm khắc của Chúa nữa. Tôi hiểu rằng: 

- Đức Chúa GIÊSU KITÔ không đùa chơi với một số vấn đề và sự kiện mà tôi dấn thân vào, vì đó là con 

đường chối bỏ THIÊN CHÚA .. Đã đến lúc Ngài dẫn đưa tôi về Nhà Cha, về với Giáo Hội Công Giáo, duy-

nhất, thánh-thiện và tông-truyền. 

Chính lúc say sưa ngắm nhìn Khuôn Mặt Thánh, Đôi Mắt Thánh ấy, Chúa đã dạy tôi biết thế nào là chiêm 

ngắm. Trong khi nhìn ngắm Nhan Thánh Đấng Chịu Đóng Đinh, tôi chỉ biết thầm thì: Chúa đẹp quá! Chúa 

đẹp quá! 



Giờ đây khi viết lại chứng từ này, tôi xác tín rằng, vượt lên trên Khuôn 

Mặt Cao Cả và bị biến dạng vì cuộc Khổ Nạn, Đức Chúa GIÊSU KITÔ 

Nhân Từ cho tôi hồng ân thoáng thấy một chút vinh quang sáng lạn 

của Vị THIÊN CHÚA làm người, đẹp nhất trong con cái loài người. 

Thời gian chiêm ngắm kéo dài thật lâu. Nước mắt tôi tuôn chảy như 

dòng thác, nhưng lòng tôi không sầu khổ. Sau này, khi nhớ lại giây 

phút hồng phúc ấy, tôi nghĩ rằng: những lời hứa Tình Yêu và nét buồn 

khôn tả của Cái Nhìn Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã nghiền nát cái cứng cỏi 

của lòng tôi và thanh tẩy những hối tiếc cùng nước mắt thống hối của 

tôi. 

Lạy Chúa, giờ đây con chỉ biết dâng lời cảm tạ lòng Nhân Từ bao la của 

Chúa. May mắn thay Chúa đã gõ thật mạnh cửa linh hồn con buổi tối 

hôm ấy, khiến con mở rộng lòng cho Chúa. Con vô cùng sung sướng, vì 

đã mở cửa đón rước Chúa. 

Vì Tình Yêu Cao Cả vô bờ của Chúa, vì lòng Nhẫn Nhục vô biên của Chúa, vì muôn ngàn hồng ân Chúa 

tuôn đổ trên con, con xin dâng lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa, lạy Đức Chúa GIÊSU KITÔ Từ Ái 

của lòng con. Xin chúc tụng Chúa đến mãi muôn đời. Amen. 

 

Chứng từ của bà Têrêxa, phụ nữ Công Giáo Pháp. 

... ”Anh em hãy có lòng nhân từ, như CHA anh chị em là Đấng nhân từ. Anh chị em đừng xét đoán, thì 

anh chị em sẽ không bị THIÊN CHÚA xét đoán. Anh chị em đừng lên án, thì sẽ không bị THIÊN CHÚA 

lên án. Anh chị em hãy tha thứ, thì sẽ được THIÊN CHÚA thứ tha. Anh chị em hãy cho, thì sẽ được 

THIÊN CHÚA cho lại. Người sẽ đong cho anh chị em đấu đủ lượng đã dằn đã lắc và đầy tràn, mà đổ 

vào vạt áo anh chị em. Vì anh chị em đong bằng đấu nào, thì THIÊN CHÚA sẽ đong lại cho anh chị em 

bằng đấu ấy” (Luca 7,36-38). 

 

(”Le Ciel Parmi Nous”, Editions Bénédictines, 1997, trang 36-38) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


