
TỪ TRÊN THÁNH GIÁ 

NHÌN XUỐNG 

 

Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, 

Chúa Giêsu thấy những ai ? 

 

.5. ÔNG SIMON NGƯỜI XIRÊNÊ 

VÀ BÀ VÊRÔNICA 

Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa 

Giêsu thấy Ông Simon người Xirênê và bà 

Vêrônica. 

Simon người xứ Xirênê được Tin Mừng 

nói đến. Ông đã giúp Chúa Giêsu vác Thánh 

Giá. Còn Vêrônica thì sách Tin Mừng không nói 

đến nhưng thánh truyền nói bà đã lau mặt Chúa 

Giêsu.  

Khi ấy, Chúa Giêsu đã kiệt sức vì phải 

chịu những đòn tra tấn. Đã vậy Người còn phải 

leo lên đồi Canvê để chịu xử tử. Mà theo hình 

luật thời đó, những kẻ bị xử tử đóng đinh phải đích thân vác cây thập giá của mình. Viên chỉ huy đội 

hành hình sớm nhận ra là Chúa Giêsu khó mà vác thập giá leo nổi tới đỉnh đồi Canvê. Theo luật, ông 

có quyền buộc một người nào đó giúp sức cho tử tội. Về phía người bị buộc làm việc đó thì dĩ nhiên 

chẳng thích chút nào, vì vừa mệt nhọc vừa nhục nhã bởi có thể bị người ta tưởng mình cũng là phạm 

nhân. 

Do đó khi viên sĩ quan yêu cầu ông Simon tiếp vác 

thập giá Chúa Giêsu thì Simon chẳng vui chút nào cả. Ông 

định trốn đi. Nhưng lính kéo tay ông lại. Ông đành phải tuân 

lệnh. Ông đưa mắt nhìn Chúa Giêsu. Ông thấy một khuôn 

mặt bê bết mồ hôi và máu nhưng rất hiền lành nhẫn nhục. 

Ông tội nghiệp quá nên sẵn sàng kề vai vác tiếp cây thập giá 

đi lên tận đỉnh đồi Canvê. 
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 Còn bà Vêrônica. Có lẽ bà là người thường trú tại 

Giêrusalem. Hôm đó bà đang đi đường thì tình cờ nhìn thấy 

Chúa Giêsu đang bị đưa đi xử tử. Bà nhìn một hồi rồi nhận ra đó 

là người mà bà đã từng nghe giảng. Nhưng sao hôm nay Người 

thảm hại như vậy! Mặt mũi đầy mồ hôi, máu và cả những thứ 

người ta khạc nhổ… Bà không chịu nổi cảnh khổ ấy nên vội rẽ 

đám đông chạy đến Chúa Giêsu, bất chấp người ta sẽ nghĩ gì và 

làm gì bà. Khi đã đến trước Chúa Giêsu, bà lột tấm khăn trùm 

đầu xuống, có thể đây là loại vải quý thêu hoa rất đẹp. Nhưng bà 

không tiếc. Bà dùng nó lau mặt Chúa Giêsu một cách nhẹ nhàng 

và  kính cẩn. Điều gì sẽ xảy ra sau đó ? Sách Tin Mừng không 

nói nhưng ta cũng có thể đoán: bọn lính vừa lôi bà ra vừa chửi, 

trong đám đông có những tiếng la ó chế nhạo… Nhưng bà vẫn 

kiên quyết tiếp tục lau mặt Chúa Giêsu. Còn Chúa Giêsu thì nhìn 

bà, ánh mắt Người biểu lộ lòng biết ơn. Suốt đời, bà sẽ không 

bao giờ quên ánh mắt ấy.  

 

Từ trên Thánh giá nhìn xuống, Chúa Giêsu cũng nhìn thấy tôi. 

1. Tôi có góp phần với Chúa Giêsu trong công trình cứu chuộc loài người không bằng những  

 

việc hy sinh hãm mình; bằng cách chịu khó thăm viếng ủi an chăm sóc những người đau ốm, 

bệnh tật, già cả, bằng cách giúp đỡ tiền bạc cho kẻ đang cần? 

2. Tôi có góp phần lo cho việc chung của xã hội và của Giáo hội không: bằng cách sử dụng 

thời giờ, khả năng và sức lực làm cho họ đạo, lớp học, khu xóm, chỗ làm… được ngày càng tốt hơn? 

3. Chung quanh tôi có rất nhiều khuôn mặt gầy còm, mệt mỏi, thẫn thờ, khổ sở… vì túng 

thiếu, vì bệnh tật, vì bị áp bức… Nhìn thấy những khuôn mặt đó tôi vẫn dửng dưng lạnh lùng ? Hay 

là qua đó tôi nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu đang vác Thánh Giá và tìm cách ủi an nâng đỡ ? 
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