
 TỪ TRÊN THÁNH GIÁ NHÌN 

XUỐNG 

 

Từ trên thánh giá nhìn xuống, 

Chúa Giêsu thấy những ai ? 

 

.10. ĐÁM ĐÔNG DÂN CHÚNG 
 

Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu 

thấy đám đông dân chúng. 

Họ là những người thấy Chúa Giêsu vác 

thập giá đi trên những con đường Giêrusalem dẫn 

đến pháp trường, và những người tập trung trên đồi 

Can vê để xem Chúa Giêsu bị đóng đinh.  

Họ có những suy nghĩ gì ? Rất khác nhau. 

Trước hết, có những người đã kêu to trước 

tòa Tổng trấn Philatô : “Hãy thả Baraba và đóng  

đinh Giêsu”. Trong số họ, có cả những người mới vài ngày trước đây thôi khi Chúa Giêsu 

vào thành Giêrusalem, đã hô lớn “Hoan hô con vua Đavít. Hoan hô anh hùng giải phóng chúng 

tôi”. Nhưng hôm nay những người này đã bị những kẻ thù ghét Chúa Giêsu mua chuộc nên 

quay lưng chống lại Người. Họ không suy nghĩ xem những kẻ mua chuộc họ có lý hay không. 

Họ chỉ biết đi theo những người đang thắng thế. Đối với họ, Chúa Giêsu trước đây mấy ngày có 

thể là một anh hùng giải phóng dân tộc, nhưng hôm nay đã trở thành kẻ thù số một có thể khiến 

cho đất nước lâm cảnh điêu tàn. Do đó phải khử trừ Người càng sớm càng tốt. Chính vì họ đã 

kêu gào ầm ĩ nên cuối cùng Philatô đành giao Chúa Giêsu cho họ đem đi đóng đinh. 

Kế đến, có những người không hung hăng lắm. Họ nhìn thấy Chúa Giêsu vác thánh giá đi 

lên đồi Canvê. Họ nhìn thấy Người bị đóng đinh. Nhưng họ dửng dưng. Có thể họ cũng đã nghe 

nói về Người, có thể họ cũng từng gặp Người, có thể họ cũng được hưởng vài phép lạ của 

Người nữa. Thế nhưng họ nghĩ rằng chính quyền đã kết án Người nên chắc là chính quyền có 

lý. Họ không muốn mất công tìm hiểu cặn kẽ chi cho mệt. Có lẽ họ thấy Chúa Giêsu tội nghiệp. 

Nhưng thôi mặc kệ. 

Sau cùng, có những người cảm thông và thương khóc Chúa Giêsu. Những người nầy biết 

rõ Chúa Giêsu suốt đời chỉ làm ơn làm phước cho mọi người, thế mà hôm nay bị hành hạ đau  
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đớn nhục nhã như một tên trọng phạm. Nhìn thấy Chúa Giêsu như thế, lòng họ vô cùng 

đau xót.  

Trên đường lên đồi Canvê, Chúa Giêsu đã gặp một nhóm phụ nữ trong số họ. Các bà này khóc 

thương Người. Người đã dừng lại an ủi họ : “Các bà đừng khóc thương tôi làm chi. Hãy khóc 

thương chính các bà và con cháu các bà.”. Ý Chúa Giêsu muốn nói rằng chính vì tội lỗi của họ, 

vì tội lỗi của con cháu họ, và vì tội lỗi của cả nhân loại mà Người phải chịu khổ hình đau đớn 

như thế. 

 

Từ trên Thánh Giá nhìn xuống Chúa Giêsu cũng thấy tôi. 

1. Phải chăng tôi cũng giống như dân chúng do thái ngày xưa đã chọn Baraba thay vì 

Chúa Giêsu: tôi đã bỏ Chúa mà theo bè bạn để ăn chơi phóng túng, nhậu nhẹt, quậy phá và 

thậm chí sa vào tội lỗi…? 

 

2. Có những người ở tuổi tôi sống nghiêm túc, siêng năng học giáo lý để hiểu biết Chúa 

hơn, hăng hái nhiệt thành giúp cho người khác biết Chúa và yêu mến Chúa. Nhưng phải chăng 

tôi đã phớt lờ không quan tâm gì đến những hoạt động ấy ? 

 

3. Có khi nào tôi biết buồn khi thấy người ta tội lỗi, nguội lạnh, không sống đạo tử tế ? 

Có khi nào tôi dám mạnh dạn khuyên can những người ấy ? Có khi nào tôi hối tiếc vì chính vì 

tội lỗi tôi mà tôi làm gương xấu cho người khác cũng phạm tội không  ? 
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