*Suy tônThánh Giá*
Vinh dự đời tôi là Thập Giá Chúa Kitô
(Lễ Kính 14/9/22)

+ Bài ca Suy tôn Thanh Giá +:
Thánh Giá là biểu tượng Tin Mừng,
Trời mây non nước nhuộm sắc hồng,
Đỉnh cao vời vợi trông đẹp quá!
Thánh Giá vươn lên giữa không trung.
Biểu tượng đó tuyệt mỹ vô cùng,
Ngàn năm biến đổi vẫn uy hùng,
Vươn lên sức sống Ki-tô giáo,
Ấp ủ chở che bao tấm lòng.
Thánh Giá đâu phải để theo thời,
Không là trang điểm để thêm vui,
Dù bằng kim cương hay vàng bạc,
Vòng quanh cổ, ngực cho đẹp tươi.

Đừng dùng Thánh Giá mà đấu tranh,
Đừng mang Thánh Giá mà tuần hành,
Che lấp dưới chiêu bài chính trị,
Âm mưu lừa dối sẽ không thành.
Hãy nhìn lên đỉnh tháp giáo đường,
Thánh Giá vươn cao giữa trời trong,
Tiếng chuông vang dội đang mời gọi,
Hồn ta lắng dịu khỏi sầu.mang.
Lặng nhìn tưởng niệm nơi nghĩa trang,
Mộ bia Thánh Giá lớp hàng hàng,
Bao người nắm xuống hai tay trắng,
Giã từ phú quí lẫn vinh quang.
Thánh Giá cuộc đời của mỗi người,
Buồn vui vinh nhục của một đời,
Thiên Chúa đã trao ta đón nhận,
Gánh vác.suốt đời sống nổi trôi.
Xưa Chúa trên đường Gôn-gô-ta,
Nhục hình quặn quại, máu lệ nhòa,
Hơi thở đứt đoạn, thân gục ngã,
Thánh Giá trĩu nặng bởi tội ta.
Thánh Giá minh chứng của tình yêu,
Hy sinh cao cả biết bao nhiêu,
Chết khổ nhục, không lời oán trách,
Núi Sọ cô đơn buồn hắt hiu!
Lạy Chúa! Con đây đã hiểu rồi,
Ấn tín trao con từ Chúa trời:
Hãy vác Thánh Giá theo chân Chúa,
Chỗi dậy mà đi hết cuộc đời.

+ Nguồn gốc & ý nghĩa ngày lễ +

Lòng mến mộ và tôn kính Thánh Giá đã có từ lâu đời trong Kitô Giáo. Cụ thể, khi
đề cập đến Giáo Hội từ thời sơ khởi, vào thế kỷ đầu của ngàn năm thứ nhất, nhiều
chuyên gia về giáo sử, đặc biệt như Giáo Phụ Tertuliano, đều cho biết: “Bất kỳ làm
một việc gì có ý nghĩa, người Kitô hữu đều làm dấu Thánh Giá.” Thậm chí người
Kitô hữu có thói quen làm dấu Thánh Giá trên người và vật như dấu chỉ sự chúc
lành. Nhưng, phải đến thế kỷ thứ 4 trở đi mới có ngày lễ dành để tôn vinh Thánh
Giá.
Đầu tiên, khi tìm được di tích Thánh Giá vào năm 326, bà Helena cho xây cất hai
đền thờ, một tại núi Calvario và một tại Mộ Thánh ở Thánh Địa. Lễ khánh thành và
cung hiến hai đền thờ này được tổ chức trọng thể tại Giêrusalem vào hai ngày 13
và 14 tháng 9 để mừng Đền Thờ Calvario và Mộ Thánh. Năm 335, ngày 14 tháng 9
cũng mừng kính ngày tìm được Thánh Giá thực vào 14 tháng 9 năm 326. Vì gỗ
Thánh Giá thực rất quý, nên được phân ra nhiều phần rất nhỏ, chia cho các Giáo
Hội tại mỗi nơi. Thành Constantinopoli được phần Gỗ Thánh lớn hơn và phần còn
lại được lưu niệm tại Giêrusalem. Từ đó, ở Giêrusalem lễ tìm được Thánh Giá
mừng kính trọng thể vào ngày 14 tháng 9.
Tiếp đến, Lễ Suy Tôn Thánh Giá được thiết lập tại Giêrusalem vào 14.9.629 như
chứng tích sau:
Thế kỷ thứ 6, khi giặc giã nổi lên, vua Ba Tư Khosroès 1 (531 – 579), đem quân
đến Cận Đông và đánh thắng quân của đế quốc Roma ở Phương Đông, chiếm đóng
và tàn phá Thánh Địa, rồi cướp luôn cả Thánh Giá thực ở Giêrusalem. May thay,
lúc ấy có ông Heraclius (575 – 641), vị tướng tài giỏi mới 35 tuổi, con của tổng
trấn thành Carthage, đã lật đổ bạo chúa Phocas, rồi lên nắm quyền ở
Constantinopoli ngày 3.10.610, và làm hoàng đế Byzantin, lấy hiệu là vua
Heraclius 1 (610 – 641). Ông đã anh dũng điều khiển trận đánh và chiến thắng đầu
tiên ngày 12.12.627. Ông rượt đuổi vua Khosroès 1 đến Ctésiphon, và tại đây, con
trai của Khosroès là Siroes Shirva đã giết cha và giao nộp Thánh Giá thực lại cho
vua Heraclius 1.
Năm 629, Thánh Giá được kiệu về Constantino, rồi từ đó rước khải hoàn về
Giêrusalem. Vua Heraclius muốn vác Thập Giá vào đền thờ để tạ ơn Chúa. Ông
mặc vương phục và đội mũ hoàng đế. Nhưng khi vác Thánh Giá lên vai, ông thấy
quá nặng. Tức thì, Đức Zacharias, Giáo Chủ Giêrusalem, liền nói với vua: “Xin
hoàng đế thận trọng vì với mũ miện và y phục vương quyền mà ngài đang mặc,
ngài không hợp để vác Thập Giá giống như thân phận khó nghèo, khiêm tốn của
Chúa Giêsu Kitô.”

Nhà vua nghe theo lời Đức Giáo Chủ, bỏ hết mũ miện, vương phục. Tức thì gỗ
Thập Giá trở nên nhẹ nhàng và Heraclius 1 vác Thập giá gỗ vào đền thờ. Với gỗ
Thập giá Thánh, Thiên Chúa còn ban nhiều phép lạ, trong số có một người chết
được sống lại; bốn người bất toại được lành bệnh; mười người phong cùi được trở
nên sạch sẽ, bình phục; mười lăm người mù được sáng mắt; vô số người bị quỷ ám
được giải thoát...” (Viết theo nghiên cứu của Abbé L. Jaud, Vie des Saints, 1950).
Từ đó, tại Giêrusalem, Đức Giám Mục đã cử hành trọng thể lễ Suy Tôn Thánh Giá
ngày 1 4 tháng 9 năm 629, mà sau này trở thành Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14 tháng 9
ngày nay.

+ Dấu Thánh Giá +
Suy tôn Thánh Giá có ý nghĩa nhất là suy gẫm và làm Dấu Thánh Giá cách sốt
sắng.
Sự tích Dấu Thánh Giá như sau: Điềm đã xảy đến đem lại chiến thắng cho hoàng
đế Roma Constantino là “một dấu chỉ lạ về Thập Giá”. Khi phải tuyên chiến với
quân của Maxentio xâm lược nước Ý, vua Constantino 1 (306 – 337) đã nhìn thấy
xuất hiện trên trời điềm lạ “một thập giá sáng ngời” với lời phán: “Dưới dấu chỉ

này, người sẽ chiến thắng – In hoc signo vinces”. Vua ra lệnh giương cao “dấu
Thánh Giá – signum Crucis” làm cờ hiệu và đã chiến thắng quân Maxentio tại chân
tường Roma, gần cầu Milvian, vào ngày 28.10.312. Vua nhìn nhận đó là “dấu chỉ
Thiên Chúa ban ơn”, nên đã ra lệnh dep bỏ mọi hình thức bắt đạo và truyền loan
“Kitô Giáo là tôn giáo chính thức của hoàng triều Roma.”

* Các kiểu Thánh Giá:
- Thánh Giá Commissa (Biểu tượng của dòng Phan-xi-cô, hình chữ T)
- Thánh Giá Immissa (Thánh Giá La-tinh)
- Thánh Giá Byzantine (Bỏ thanh ngang)
- Thánh Giá Salvomic (dùng trong Giáo hội Chính Thống Nga và Đông Phương,
có hình Thiên Thần)
- Thánh Giá Hy Lạp (hình chữ thập)
- Thánh Giá Jerusalem (gồm 5 chữ thập, dùng trong Thập Tự Chinh)
- Thánh Giá Calvary (đế tam cấp)
- Thánh Giá An-rê. (buộc giây thay đóng đinh)
- Thánh Giá Celtic. (có hình vòng tròn phía sau)- (5)
- Thánh Giá Thánh Brigid. (thắt hình chữ thập bằng lá cây) -(1)
- Thánh Giá Thánh Phê-rô (Thánh Giá ngược, đầu chúi xuống đất)- (4)
- Thánh Giá Giáo Hoàng (Mũ 3 tầng Thánh Giá)- (3)
- Thánh Giá Carava (2 tầng dùng bên Chính thống giáo) – (2)
-Thánh Giá Thánh Damianô (có hình các Thánh)
- Thánh Giá Thánh Bênêđitô (trên Thánh Giá có mề đay hào quang và dòng chữ,
thường dùng trong nghi thức trừ quỉ)

- Ghi chú: 5 mẫu Thánh Gia trên theo số thứ tự từ trái sang phải (1-5)

+ Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con kính thờ Thánh Giá Chúa, và chúng con ngợi
khen Thánh Giá Chúa, vì nhờ Thánh Giá Chúa, Chúa đã cứu chuộc thế giới. Xin
cho chúng con đừng thờ ơ với tình trạng mà nhân loại đang phải trải qua do đại
dịch COVID-19 gây ra, biết khám phá lại ý nghĩa mà thập giá mang lại cho chúng
con và tìm cách hiện thực hóa ý nghĩa của thập giá, đó là trả lại công lý cho các
loại thập giá mà nhiều anh chị em chúng con đang phải gánh chịu ngày hôm nay ở
nhiều nơi trên thế giới.

+ Kinh kính Thánh giá +
Con kính Thánh Giá cho được bằng yên.
Cây Thánh Giá ở giữa rừng vàng; cây Thánh Giá là gươm là giáo;
Cây Thánh Giá ở khắp gần xa tróc quỉ trừ ma, khiêm nhường mỹ tục;
Cây Thánh Giá là tầu vượt sang khỏi biển;
Cây Thánh Giá là chìa khoá mở cừa Thiên Đàng cho chúng con được vào.
Lạy cây Thánh Giá,
Lạy cành cây Thánh Giá! Lạy lá cây Thánh Giá,
Lạy hoa cây Thánh Giá! Lạy quả cây Thánh Giá!
Từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bằng cây Thánh Giá.
Lạy Chúa con nằm trên cây Thánh Giá chịu chết vì chúng con- Amen.
* Phụ dẫn:

Cây Thánh Giá Biểu Tượng Niềm Tin
Cây Thánh Giá – Jurgis Jankus
Nguyễn Văn Sâm chuyển ngữ.
Ai, ba mươi năm trước đây, nếu từng đi vào con đường nhỏ từ Girkalnis đến
Simkaiciai, chắc hẳn sẽ còn nhớ một cây thánh giá gần rìa làng Pakalniskiai, chỗ
triền dốc của ngọn đồi có một cái lâu đài, nơi mà con đường quẹo vào một cánh
đồng cỏ ướt. Cây thánh giá nầy đặc biệt, khác với tất cả những cây thánh giá khác
rải rác khắp các nẻo đường vùng này. Thánh giá làm bằng hai khúc cây sồi dầy,

chắc chắn, đen bóng theo thời gian, nắng mưa gió bão để lại chi chít vết rạn nứt
cùng những đám rêu móc xám đậm đóng trên nhiều chỗ. Ðầu và hai tay thánh giá
tận cùng bằng những nắm tròn thật to, đã bị thời gian bào mòn. Ðây là những thứ
có lẽ mới được thêm vô sau này vì làm bằng loại cây tạp. Chắc một nghệ nhân nào
đó muốn thánh giá đẹp hơn nên đã dùng tài nghệ mình đẽo gắn thêm vào.
Ta có thể đi qua ngang qua chính thánh giá này mà không chú ý vì thánh giá tương
tợ quá nhiều, rải rác trên khắp ngả đường của Lithuania. Nhưng chính nét mặt của
Ðức Chúa mới gợi sự chú ý của chúng ta. Khó ai có thể đi qua đó mà không ngừng
lại hay không quay đầu ngoái lại nhìn nhiều lần. Tượng Chúa rất đặc biệt, cho đến
bây giờ tôi vẫn không hiểu nỗi tại sao tượng nầy lại không nổi tiếng trên hoàn vũ,
trừ phi Thượng Đế, bằng chính sự khiêm cung của mình, muốn như vậy. Thân hình
tượng bằng cỡ với người bình thường, được khắc từ một khúc cây nguyên khối.
Ngay cả hai cánh tay nữa, cũng không phải được khắc rời rồi thêm vào. Tứ chi đã
bị gió bào mòn, run rẩy trong sự mệt lã. Cái đầu hơi chồm tới phía trước và nghẻo
về một bên, chìm đắm trong những ý nghĩ lo âu và đau đớn… và có thể luôn cả
những lo âu của ngày mai ngày mốt nữa. Cái vương miện bằng cây gai thường thấy
trên đầu Chúa đã mất. Cái mái che thường thường bảo vệ ngài khỏi bị mưa, tuyết
cũng không còn. Chỉ có, do ai đó đặt trên cái đầu bi thảm này một vòng hoa tập
tàng như hoa bắp, hoa chuông xanh, hoa vàng mao lương, cùng những thứ hoa dại
khác. Chuyện này một đứa trẻ cao cao cũng có thể làm được vì thánh giá rất thấp,
những ngón chân của bức tượng gần chạm mặt đất. Hình như chân thánh giá đã bị
hư hoại nhiều phen, mỗi khi được thay, lại ngắn hơn lần trước. Nếu vậy thì nó phải
cũ lắm bởi vì loại cây sồi rất lâu mục. Nhưng tại sao thời gian lại không bào mòn
nét sinh khí trên mặt bức tượng? Người ta thường đứng chờ đôi mí bức tượng bi
thảm nầy thình lình mở ra, mắt sẽ nhìn thẳng vào anh, đôi môi sẽ hé mở, anh sẽ
nghe tiếng nói mà cả thế giới từ lâu đợi chờ, những tiếng nói mà các nhà thần học
và thi sĩ hằng tìm tòi bằng muôn ngàn sách vở. Nhưng những lời ấy đến với anh, tự
nhiên như bông hoa nở mỗi mùa.
“Tôi biết, cậu đang cầu nguyện. Hay là…. chỉ ngắm nhìn mà thôi?” tiếng một bà
lão kéo tôi ra khỏi giấc trầm tưởng. Tôi nhìn lại. Nãy giờ bị cuốn hút vào bức
tượng, tôi không để ý bà ta lụm cụm đến đây lúc nào. Ðó là một bà lão quá già,
lưng còng theo năm tháng, gương mặt chằng chịt nét nhăn nheo nhưng đôi mắt thì
sinh động và trẻ trung. Thời gian với những ngón tay thần sầu đã không chạm được
đôi mắt đó, giống như là đã không thể chạm được gương mặt của Ðức Chúa trên
cây thánh giá kia. Một tay bà ôm rổ đầy lá củ cải đường, tay kia cầm vài củ cà rốt
mới nhổ.
“Ðẹp quá,” tôi nói, mắt hướng về Ðức Chúa.

“Vâng, đẹp thật — và rất quý giá. Nhưng sẽ không ở đây lâu đâu.” người đàn bà
thở dài, dùng bàn tay quẹt ngang mày.
“Tại sao vậy? Coi còn có thể đứng đây lâu lắm mà.”
“Có thể đứng, nhưng không đứng. Chỉ trong vòng một hai năm thôi. Ông coi, chân
bức tượng gần chạm mặt đất rồi kìa. Khi chân đã chạm rồi thì Ðức Chúa sẽ vác
thánh giá đi chỗ khác. Một sáng nào đó chúng ta thức giấc sẽ không thấy người ở
đây nữa.”
Tôi muốn cãi lại, nhưng biết rằng không nên trực tiếp nói ngược lại những niềm tin
ở địa phương. Tôi làm thinh một chập, mắt vẫn ngắm nhìn gương mặt Chúa và đặc
biệt là đôi môi của người, lúc này đây hình như đang mấp máy muốn nói. Tôi phát
biểu: “Một công trình tuyệt mỹ, vô cùng tuyệt mỹ. Ai khắc vậy? Nếu ông ta còn
sống, tôi rất hân hạnh được gặp một điêu khắc gia kỳ tài như vậy”.
“Thưa ông, không ai khắc được thánh giá này. Tôi sống từ nhỏ tới giờ ở đây, thấy
thánh giá không thay đổi chút nào. Không khác một chút xíu nào. Khi tôi chỉ cao
bằng này,” bà ra dấu bằng tay một khoảng cách với mặt đất, “tôi đã kết những
vòng hoa cho Ngài. Chỉ có điều là lúc đó tôi không thể choàng lên được. Vói
không tới. Ngay cả người lớn cũng vói không tới. Họ phải tìm cái gì đó để đứng
lên. Và khi muốn hôn chân Ngài, tôi phải nhờ ai đó ẳm lên, nhưng bây giờ thì ngay
cả một đứa trẻ nhỏ nhất cũng có thể vói tới dễ dàng. Mắt tội lỗi của người đời
không thể nhận ra… nhưng thánh giá càng ngày càng lún sâu xuống….”
“Có thể có luồng nước ngầm ở dưới đó,” tôi bắt đầu giải thích, “thanh niên, đàn
ông ở đây phải phụ nhau dời đi chỗ khác mới phải.” Trong thâm tâm tôi nghĩ vật
quý giá như vậy phải được đặt trong lồng kính ở bảo tàng viện, nhưng tôi không
nói như thế, sợ rằng chống lại bà ta, khiến cho bà sẽ làm thinh không nói thêm.
Ngay cả ý kiến dời đi của tôi cũng làm cho bà lắc đầu.
“Ông ơi, đã không ai tạo nên thì cũng không ai di chuyển đi!” bà phát ngôn một
cách chắc nịch.
“Không ai tạo nên!” Tôi ngạc nhiên.
“Dĩ nhiên là không. Ngài tự mình đến đây và chọn nơi này; chỉ là do chúng ta, cứ
chất chồng tất cả các chuyện lộn xộn, lo lắng, và những hành vi quỷ quái của
chúng ta lên đầu Ngài cho nên Ngài mới lún dần lún dần…”
Bà ngừng nói. Tôi cũng thế. Cả hai chúng tôi nhìn thẳng vào cây thánh giá. Bà
chầm chậm ngồi xuống đám cỏ xanh dầy bên vệ đường. Tôi cũng ngồi xuống, kế

bên bà, vẫn miên man nghĩ rằng thánh giá này cần được đem đặt vào viện bảo tàng.
Nhưng tôi vẫn không nói gì. Bà bứt một ngọn cỏ mần-trầu quấn trong mấy ngón
tay làm như mang nhẫn. Trên tay bà không có một cái nhẫn nào khác. Có thể bà
chưa bao giờ lấy chồng hay là có thể bà ta đã cởi nhẫn ra, chùi bóng lại để vào
trong hộp đồ vật sẽ được chôn theo khi bà qua đời.
“Tôi biết người trẻ và có học vấn khó hiểu được chuyện như vậy”, bà nói sau một
lúc trầm ngâm, “họ phải kiểm chứng tất cả mọi việc, rồi tái-kiểm-chứng rồi phải
được viết xuống trước nữa. Nhất là được viết trong sách vở. Tôi cũng đã từng đọc
sách, và nhờ ơn Chúa, cho tới giờ đây tôi vẫn còn đọc sách được. Chúa cho tôi đôi
mắt tốt. Tôi cũng đọc báo nữa. Càng đọc, càng thấy rằng chuyện trên đời này
không thể nào viết hết tất cả vào trong sách vở! Lấy cái chuyện cây thánh giá của
chúng tôi đây làm thí dụ. Không ai đem vào sách vở cả. Ai có thể đếm được hết
những gì đã chất chồng lên vai và lên tim người!”.
Rồi bà ngừng lại nữa. Bà đã cởi mấy cái nhẫn cỏ ra, bây giờ bà đang nhai nó.
Thình lình bà mỉm cười.
“Răng cỏ tôi vẫn còn gần đủ hết. Chúa đã rất thương mến tôi. Tôi đã có một đời
sống đẹp đẽ, thoải mái. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự nhủ thầm: “Mary ơi, đời sống mầy
như thế nầy đáng lẽ mầy phải làm cho Người nhiều vương miện hơn nữa! Chắc là
ông đã từng đọc sách về những năm kinh hoàng của bịnh dịch?” bà ta thình lình
chuyển hướng câu chuyện. “Bây giờ thì không ai nói tới chuyện ấy nữa, nhưng khi
tôi còn nhỏ thì đó là câu chuyện trên cửa miệng mọi người. Dầu không sống trong
thời gian bịnh dịch, họ vẫn nhớ qua lời kể của cha mẹ, ông bà. Người thì nói khi
một trận gió thổi qua, tất cả mọi người đều ngã rạp xuống, ngã luôn không đứng
dậy. Kẻ thì bảo có người kỵ mã áo đen cởi ngựa chạy như bay trong đêm, qua đến
vùng nào, sáng hôm sau phân nửa nhân số ở đó không còn thức dậy được. Sáng
hôm sau nữa thì phân nửa số còn lại cũng nằm luôn. Chỉ có người may mắn đêm
đó không ở đó hay những người đang quỳ dưới thánh giá cầu nguyện lúc người kỵ
mã đi qua mới không bị nguy hiểm thôi. Nhưng không chết thì họ phải lo việc tống
táng người chết, săn sóc người bệnh và coi chừng gia súc trong làng.
Thời đó làng tôi rộng hơn bây giờ nhiều. Họ nói rằng trời mưa cả ngày không dứt.
Khi hơi quang tạnh thì ở phía tây, đằng dưới đồi, một đàn quạ đen kéo đến đậu phủ
kín cây cối và rợp nóc mọi nhà. Chó rên ư ử ở chỗ ngạch cửa, xin được vào trong.
Ngay cả đàn ông cũng rùng mình vì tiếng quạ kêu đinh tai nhức óc. Trời tối sớm
hôm hơn thường nhựt. Sáng sớm hôm sau, đàn quạ đã đi mất tiêu nhưng con người
ở đây thì bắt đầu rơi rụng như lá úa mùa thu. Chỉ có ông Darvyda Ignaca là không

hề gì thôi. Chả là ngày hôm trước ông ta đi ra vùng kế cận lo chuyện ép hột gai lấy
dầu ăn.
Sáng sớm hôm sau, trở về, ông thấy cả gia đình mình bị bịnh dịch. Cả những người
chòm xóm chung quanh nữa. Một vài người còn có thể cựa quậy được ngày hôm
đó. Nhưng tới ngày thứ ba thì chỉ còn lại trơ trụi mình ông. Họ nói nhờ ông rất
mạnh khỏe. Kiểu khỏe mạnh nầy ngày nay không còn nữa bởi vì con người ta sống
dễ dàng quá. Ngày xưa thì không vậy, ai ai cũng phải làm việc cật lực nên mình
mẩy cứng như sắt và khỏe như trâu, gió mưa coi như không. Ignaca cũng vậy. Ban
ngày ông ta đi từ nông trại nầy qua nông trại khác. Săn sóc trâu bò. Giúp đở người
bịnh. Ðem chôn người chết. Ông có thấy cái gò đất gần trung tâm làng đấy chăng?
Trong cát chỗ đó, ông Ignaca đào lỗ, xếp người chết vô như là xếp củi. Xếp ban
ngày, chiều lấp chôn không thôi ban đêm chó đào bươi lên.
Một ngày nọ, sau khi chôn tất cả người chết trong ngày, ông ta lấy làm ngạc nhiên
khi thấy từ phía cánh đồng xa tiến đến một người vác trên vai một cây thánh giá
thật to. Ignaca mặc dầu quá mệt mỏi rồi nhưng cũng ra hỏi người ấy có cần giúp đỡ
gì không. Ông tưởng chắc đây là một người muốn trồng cây thánh giá chỗ mình
nằm sau khi chết. Nhưng mặc dầu trông rất là quen thuộc, người kia lại hoàn toàn
xa lạ, không phải dân trong làng. Ignaca đề nghị vác giùm cây thánh giá để trong
sân nhà mình. Ông nói: “Tôi sẽ nặn sữa bò, lấy gì đó cho bác ăn, rồi thắng ngựa vô
xe. Bác không thể vác thánh giá nặng như thế nầy một mình được. Ignaca để dựa
thánh giá vô vách chỗ hông nhà (nơi bà nội ông thường chỉ chỗ vách tường trầy
trụa ở gần cuối nhà), và để người kia ngồi kế bên nhà, lo chạy đi vắt sữa bò. Lúc
sau, khi mời bánh mì và sữa tươi cho người nầy, ông ta hỏi, “Bác vác thánh giá nầy
từ đâu tới vậy?” “Từ rất xa, có thể nói là từ phía đầu kia của trái đất,” người lạ
mỉm cười. “Và bác vác một mình như thế à? Người ta chết nhiều quá nên không ai
giúp bác hết phải không?” “Không phải vậy, chỉ vì họ còn có quá nhiều chuyện để
làm mà thôi.” “Tôi có thể giúp bác, “Ignaca thành thật đề nghị, “nhưng mà không
biết ai lo cho người bệnh và chôn cất người chết đây? Và cả gia súc cũng cần phải
được chăm lo nữa. Tôi muốn nói là không thể cứ thả chúng chạy rong ra đồng
được. Nếu đường không xa thì tôi có thể vác cho đến chập tối. Nếu đường xa thì
tôi sẽ bắt kế ngựa. Bác sẽ trả xe lại sau. Bác không thể vác nặng như thế một mình
được.” Người kia mỉm cười lần nữa. “Bây giờ thì không xa nữa,” ông vừa nói vừa
rời ghế đứng dậy định vác thánh giá. Ông vừa yếu đuối vừa mệt mỏi đến nỗi
Ignaca nhỏm dậy kêu lên: “Chờ đã, tôi không thể để bác vác một mình được. Bác
khiêng đằng chân đi, tôi sẽ khiêng hai tay thánh giá!”.
Ignaca nắm vô tay thánh giá, đặt lên lưng mình, cảm thấy chân mình như lún
xuống cát, vai mình quằn xuống như mang vật nặng ngàn cân. Nhưng ông nghiến

chặt răng, bước đi, dầu run rẩy, dầu chập choạng. “Xin Thượng Ðế giúp con“, ông
thều thào trong miệng. “Cố gắng đừng ngã, cố đừng chết. Chết thì ai lo việc ngày
mai đây?” Họ hì hục đi ra đường rồi đi ra khỏi làng. Người lạ kia nói, “Ðược rồi,
để tôi ở đây.” “Bộ bác muốn mang một mình à?” Ignaca hỏi qua bả vai mình. “Ta
cứ đặt xuống đây đi. Tôi không muốn mang đi xa hơn. Ðây là một chỗ tốt,” người
lạ mặt lại cười lần nữa. “Nếu bác muốn đặt thánh giá ở đây phải chi bác nói trước
để tôi mang theo một cái xuổng. Mình không thể dựng lên bằng tay không được.”
“Ðừng lo. Về đi. Anh cần nghỉ ngơi nữa mà.” “Mình sẽ đi về cùng. Nếu bác không
thích nằm giường thì cũng có rơm trong trại. Tôi sẽ đưa cho bác thật nhiều mền,”
ông ta nói. Nhưng người kia đã ngồi lên trên cây thánh giá. Ðưa tay chống cằm,
ngước mắt về phía Ignaca. “Cám ơn lòng từ tâm của anh,” ông nói, “nhưng tôi sẽ
nghỉ ở đây. Người của Thượng Ðế đặt đầu thì nơi đâu lại chẳng được? Và cũng
cám ơn anh đã đỡ vớt gánh nặng cho tôi. Về đi. Ở nhà, người bệnh, người chết, và
gia súc đang đợi chờ anh đó. Tôi muốn ngồi đây một chút, yên lặng suy nghĩ”.
Ignaca quay lưng dợm đi, rồi ngó ngoái lại nhìn người kia đắm chìm trong mộng
mơ. Sau cùng ông ta nói “Bác phải là người quanh quất đâu đây. Tôi chắc chắn
rằng tôi đã từng gặp bác ở đâu đó rồi”. Người kia ngước mắt lên lần nữa, nhìn
Ignaca rồi lại cười. “Có thể tôi không đến từ xa, có thể đến từ gần hơn nữa. Nhưng
mà bây giờ trời tối quá rồi. Mai đến đây, mình sẽ nói chuyện thêm. Tôi sẽ đợi ở
đây”.
Ignaca muốn nói điều gì hơn nữa nhưng không thể tìm ra lời nên chỉ nhún nhẹ vai,
đi về. Rồi thì ông bắt đầu cảm thấy mệt mỏi ghê gớm. Như mỗi bước chân là mỗi
bước sau cùng của đời mình. “Có thể là cái bệnh dịch đó thấm vô mình mình rồi,”
ông ta nghĩ thầm. “Nếu mình ngã xuống, sẽ không còn ai để đào lỗ chôn mình.”
Nghĩ như vậy, ông lê bước đi về nhà, ngã bịch xuống ghế dài, chỉ thức dậy lúc
sáng hôm sau. Ông ta thức dậy, ngạc nhiên quá đỗi: trong nhà, tất cả mọi người
đều đã lành bệnh. Tất cả dân làng nữa, đều đã lành. Người chết rồi thì thôi, nhưng
ai chưa chết thì đứng dậy đi đứng như chưa từng bệnh hoạn. Họ đi quanh trong
nhà, săn sóc súc vật, chôn cất và khóc thương cho người chết. Họ vui mừng vì
bệnh dịch đã bỏ đi nhanh chóng cũng như khi nó đến làng. Ignaca chạy đi giúp đỡ
dân chúng trong làng, nói cho họ biết chỗ nào người nào đã được chôn cất. Chỉ cho
đến khi nửa trưa Ignaca mới nhớ trực lại người đàn ông lạ lùng kia. Nếu ông ta đợi
như đã nói thì chắc là đói lắm. Ignaca đổ đầy một bình sữa, lấy ổ bánh mì lớn, trèo
lên gác thượng cắt một miếng thịt ba rọi, chạy vội vàng ra chỗ đó. Trước mặt ông
ta sừng sững một thánh giá to lớn. Dựng đứng, trông nó lớn hơn cái ông ta khiêng
hồi hôm nhiều. Hổ thẹn dấy lên ngập lòng Ignaca. Rõ ràng là người kia đã chờ, chờ
mãi, cho đến khi tìm được cái xẻng để dựng cây thánh giá lên, dựng một mình, rồi
bỏ đi bởi vì không một ai chung quanh. Khi dòm quanh quất trên đồng, hy vọng

thấy được người lạ kia, Ignaca tiến gần đến cây thánh giá, ngước mắt lên nhìn và
rợn người:
Trên cây thánh giá, Chính cái người mà ngày hôm qua ông bỏ đi về vì nghe nói
rằng cần được ngồi yên lặng để suy nghĩ, đang ngó ông. Ignaca buông rơi bình sữa,
ổ bánh mì rời khỏi tay; ông giở mũ ra, không để ý rằng hai đầu gối mình cong
xuống. “Thượng Ðế ôi, chính đó là đức Chúa Jesus!” ông thì thầm. “Hôm qua
Chúa đến với con. Ăn uống. Chuyện vãn. Con đã không nhận ra Chúa. Xin Chúa
tha lỗi cho con.” “Hãy đứng dậy”, Ðức Chúa nói một cách yên lặng và rất tự nhiên.
“Bây giờ con nhận ra ta. Rất tốt! Hãy đi nói với mọi người chuyện gì xảy ra ngày
hôm qua. Bảo họ mang tất cả niềm vui, nỗi buồn, chuyện lo lắng khó khăn, chuyện
tội lỗi xấu xa, lòng hối hận ăn năn …. của mình đặt lên trên thánh giá nầy. Những
chuyện xấu sẽ làm cho thánh giá lún xuống, chuyện tốt sẽ nâng thánh giá lên.” Ðức
Chúa yên lặng, và trong tiếng thở dài của Ignaca, người biến thành bức tượng tạc
bằng gỗ. Qua bao năm tháng, thánh giá vẫn đứng đó, cao nghệu, sừng sững, lắm
khi hình như nó rục rịch vươn lên cao. Rồi nó bắt đầu lún dần xuống. Bây giờ đây
chính ông thấy đó, còn có bao nhiêu nữa đâu: và chúng ta thì cứ tiếp tục đặt gánh
nặng lên đầu Người mãi. Không ai nói với tôi, nhưng trong tim tôi cảm thấy
rằng…. ngay khi mà chân của Người chạm phải mặt đất, thì Người sẽ đứng lên,
vác thánh giá đến một nơi khác. Chúng tôi tất cả sẽ mồ côi. Chính đáng thôi,
nhưng vẫn là mồ côi”.
Với những lời nầy, bà lão đứng dậy, nhón gót để sửa lại cái vòng hoa, quỳ xuống
hôn bàn chân bị đóng đinh, rồi bỏ đi.
Như bị xuất thần, trong mấy phút dài tôi nhìn khoảng cách nhỏ giữa chân Chúa và
đám cỏ dưới đất, thình lình một ý tưởng lóe trong trí tôi — điều gì sẽ xảy ra nếu
chuyện vừa kể không phải là chuyện thần thoại mà là chuyện thật? Ðiều gì xảy ra
nếu Chúa đứng dậy, bỏ đi, không phải để tìm một chỗ khác, mà để rời khỏi trái đất
nầy. Và điều gì sẽ xảy ra, nếu trong khi ra đi, người lấy theo điều răn rằng hãy
thương người láng giềng hàng xóm, một điều mà trong hai ngàn năm nay vẫn còn
lạ lẫm đối với chúng ta?
Tôi nhìn chung quanh. Giữa trưa, hơi nóng tràn ngập cánh đồng, vườn cây, nhà
cửa. Không một nét nhỏ nào trên gương mặt của Chúa động đậy — Mắt của Người
yên tĩnh, chăm chăm nhìn vào cõi vô cùng. Không ai sửa soạn để đưa ra một câu
trả lời, trừ câu đau thương vừa vang vội trong trái tim tôi.

Đinh văn Tiến Hùng
(*) Ghi chú: Bài thơ ‘Thánh Giá’ Ns Linh Trần Thi phổ nhạc- Ca đoàn Sao Mai
trình bày trong băng ‘Tấu Khúc Hoan Ca’.
Xin đính kèm nhạc phẩm và băng nhạc để tùy nghi sử dụng.

Album: Tấu khúc hoan ca/1 – Nhạc sĩ Linh Trần Thy.
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