
TỪ TRÊN THÁNH GIÁ 

NHÌN XUỐNG 

Từ trên thánh giá nhìn xuống, 

Chúa Giêsu thấy những ai ? 
 

.4. MAĐALÊNA 

Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa 

Giêsu thấy Mađalêna. 

Cô đang đứng dưới chân Người, bên 

cạnh Đức Mẹ và Tông đồ Gioan. Cô là một 

trong số ít ỏi những người còn trung thành với 

Chúa Giêsu.  

Tuy nhiên, cuộc sống cô không phải lúc 

nào cũng tốt lành. Trong thành Magdala, người 

ta không khen ngợi cô, trái lại còn nói xấu cô vì 

cô sống buông thả, tội lỗi, lại còn lôi kéo nhiều 

người đàn ông vào đường tội lỗi. 

Nhưng một ngày kia cô đã gặp được 

Chúa Giêsu. Khi nghe Người giảng dạy, cô hiểu ra rằng cô đã làm đời mình ra hư hỏng, cô hiểu rằng tình 

yêu chân thực không phải là thứ tình yêu cô theo đuổi bấy lâu nay. Trước mắt Mađalêna, Chúa Giêsu mới 

thực là Đấng Thiên Chúa sai đến. Chỉ có Người mới thay đổi được trái tim cô, làm cho nó trở nên mới lại 

để bắt đầu một cuộc sống mới. 

Rồi một hôm cô đến nhà Ông Simon biệt phái, vì 

cô được biết Chúa Giêsu được ông ấy mời đến dùng bữa. 

Người do thái thời đó khi ăn tiệc thì không ngồi trên ghế 

mà nằm trên những chiếc trường kỷ được kê quanh một 

chiếc bàn ở giữa, đầu hướng vào trong phía chiếc bàn, 

chân đưa ra ngoài, một tay chống cùi chỏ lên một chiếc 

gối, bàn tay giữ cái đầu, tay kia dùng để cầm ly và lấy 

thức ăn được dọn sẵn trên bàn.  

Khi đó, Mađalêna bước vào nhà. Chẳng cần quan 

tâm xem người ta nghĩ sao khi thấy mình đột ngột đi 

vào, cô tiến đến Chúa Giêsu, quỳ sụp xuống dưới chân 

Người. Cô có mang theo một bình thuốc thơm. Cô mở ra 

rưới lên chân Người, vừa để biểu lộ lòng tôn kính Người 

mà cũng vừa muốn làm cho Người chú ý. 

Theo tục lệ do thái, việc làm này chẳng có gì gây 

sốc cả. Theo phép lịch sự, chủ nhà phải có những cử chỉ 



biểu lộ sự tôn trọng khách: bắt đầu là ôm hôn chào khách và chúc mừng vì đã đến dự tiệc (giống như ngày 

nay chúng ta bắt tay). Rồi phải rửa chân cho khách vừa để sạch bụi đường vừa tránh làm dơ trường kỷ mà 

khách sẽ nằm lên. Sau cùng phải xức thuốc thơm lên đầu, mặt và bàn tay của khách vừa để sạch mồ hôi 

vừa cho khách được mát mẻ. 

Ông Simon biệt phái này đã chẳng làm việc nào trong những việc vừa kể. Thực ra ông đâu có kính 

trọng Chúa Giêsu. Ông chỉ mời Người đến dự tiệc vì tò mò muốn thấy con người đang được dân chúng 

ngưỡng mộ thôi. Mặt khác, nếu ông tiếp đón Người tử tế quá thì sẽ bị những người biệt phái khác dị nghị. 

Phần cô Mađalêna, lúc cô quỳ dưới chân Chúa Giêsu và xức thuốc thơm chân Người, tự dưng lòng 

cô trào tràn cảm xúc. Cô bật khóc vì hối tiếc quá khứ tội lỗi của mình. Nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm 

chân Chúa Giêsu, vô tình trở thành nghi thức rửa chân đón khách dự tiệc. Thấy nước mắt mình đã làm ướt 

chân Chúa Giêsu, cô hốt hoảng vội xõa tóc ra lau… 

Ông Simon biết rõ cô Mađalêna này vốn có tiếng là trắc nết. Ông ngạc nhiên vì Chúa Giêsu không 

ngăn cản cô mà cứ để cho cô làm. Ông nghĩ thầm : “Nếu quả thực ông Giêsu này là Người của Thiên 

Chúa, là kẻ thấu tỏ lòng người thì hẳn ông ta phải biết cái ả Mađalêna này là đứa lăng loàn và phải tức 

khắc đuổi ả như đuổi tà mới phải chứ”. Ông biệt phái này nào đâu có hiểu tình yêu  của Thiên Chúa là gì. 

Thiên Chúa yêu thương luôn sẵn sàng tha thứ cho những người tội lỗi khi họ ăn năn chạy đến với Người. 

Ông đâu có đi theo Chúa Giêsu nên chưa hề nghe Người kể dụ ngôn “Đứa con hoang đàng trở về nhà 

cha”. 

Chúa Giêsu đọc thấy ý nghĩ của Simon cũng như Người đã đọc được tâm tư của Mađalêna. Simon 

tưởng mình đạo đức vì luôn giữ luật chín chắn, ít ra là trước mắt thiên hạ. Tuy nhiên, ở tận đáy lòng, ông 

chẳng tốt hơn gì những người khác. Ông lại còn giả hình nữa. Đức Giêsu nói cho ông biết Người đã thấu 

hết suy nghĩ của ông. Người còn nói Mađalêna đã làm tất cả những việc mà lẽ ra ông phải làm đối với 

Người để biểu lộ lòng  hiếu khách. Như thế, Mađalêna chứng tỏ cô thực lòng yêu mến Người hơn ông. 

Tuy cô tội lỗi nhưng cô biết hối hận, còn ông thì vẫn luôn coi mình là đạo đức. Cô cũng muốn làm lại 

cuộc đời. 

Bởi vậy Chúa Giêsu nói với Mađalêna : “Tội lỗi con đã được tha. Con hãy về bình an”. Kể từ hôm 

đó. Mađalêna đổi thay cuộc sống. 

Mađalêna là một trong số rất ít người luôn trung thành với Chúa Giêsu và cô có mặt dưới chân 

thập giá Người. 

Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu cũng nhìn 

thấy tôi. 

1. Phải chăng đôi khi tôi cũng phần nào như Mađalêna 

buông mình tìm kiếm thú vui nhục dục: nói chuyện tục tĩu, xem 

sách báo phim ảnh khiêu dâm, làm những việc ô uế… ? 

2. Phải chăng đôi khi tôi không đủ can đảm để bày tỏ 

với một người đáng tín nhiệm để được tư vấn về những thắc 

mắc và bối rối liên quan đến vấn đề tình cảm, xác thịt và tính 

dục ? 

3. Phải chăng tôi có khuynh hướng tìm cách sống thoải 

mái: ham ăn sung mặc sướng, thích hưởng thụ, chiều chuộng 

thân xác… ? 

Maria Madalena nhắn: 

Hoa đẹp - Hoa Thơm - Hoa vẫn tàn 

Tình nặng - tình sâu - tình vẫn 

tan…Các bạn ơi!  


