
HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN: HÀNH TRÌNH THEO CHÚA GIÊSU 

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Phục Sinh 

(Cv 2:14.22b-33; 1 Pr 1:17-21; Lc 24:13-35) 

Hành trình đức tin luôn là một cuộc lội 
ngược dòng, một cuộc đi ngược lại những lực 
kéo tự nhiên để bước đi theo hành trình mà 
Thiên Chúa mời gọi. Đây chính là sứ điệp lời 
Chúa mời gọi chúng ta trong Chúa Nhật hôm 
nay. B ài đọc 1 thuật lại cho chúng ta bài giảng 
của Thánh Phêrô trong ngày lễ Ngũ Tuần. Bài 
giảng này được xem là chứa đựng những chi 
tiết căn bản nhất cho đức tin Kitô giáo và trung 
tâm điểm của bài giảng này chính là mầu 
nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu mà các môn đệ 
là những chứng nhân: “Theo kế hoạch Thiên 
Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị 
nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng 
đinh Người vào thập giá mà giết đi. Nhưng 
Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ 
cái chết không tài nào khống chế được Người mãi” (Cv 2:23-24). Những lời này tỏ cho chúng ta 
thấy việc Chúa Giêsu chấp nhận cái chết trên thập giá và trỗi dậy vào ngày thứ ba là theo kế hoạch 
của Thiên Chúa. Nói cách khác, Chúa Giêsu không làm gì khác ngoài vâng theo thánh ý của Thiên 
Chúa. Các môn đệ là người làm chứng cho điều này: “Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói 
với anh em về tổ phụ Đavít rằng: người đã chết và được mai táng, và mộ của người còn ở giữa 
chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đã thề với người là sẽ 
đặt một người trong dòng dõi trên ngai vàng của người, nên người đã thấy trước và loan báo sự 
phục sinh của Đức Kitô khi nói: Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ty và thân xác Người 
không phải hư nát. Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng 
tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh 
Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe” (Cv 2:29-33). Chúng 
ta cũng được mời gọi làm nhân chứng của Chúa Giêsu. Lời chứng của chúng ta chỉ trở nên thuyết 
phục khi chúng ta sống mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình, đó là chúng 
ta chết đi cho những thói hư tật xấu của mình và sống lại với con người mới trong Đức Kitô. 

Về phần mình, Thánh Phêrô trình bày cho chúng ta về tình yêu tuyệt diệu của Thiên Chúa. 
Ngài là Đấng “theo công việc mỗi người mà xét xử” (1 Pr 1:17). Chúng ta được mời gọi sống cuộc 
sống lữ khác trên trần gian với lòng kính sợ Thiên Chúa. Điều đáng để chúng ta suy gẫm là việc 
Thánh Phêrô chỉ ta cho chúng ta điều gì đã cứu chúng ta khỏi sự hư nát trong phần mộ: “Anh em 
hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu 
thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc 
nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Kitô. Người là Đấng Thiên Chúa đã biết 
từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng 
này” (1 Pr 18-20). Những lời này chỉ ra cho chúng ta thấy phẩm giá cao trọng của mỗi người. 
Chính Chúa Giêsu đã đổ máu mình ra để cứu chúng ta khỏi tội lỗi để chúng ta được thừa hưởng 
đời sống mới trong Thiên Chúa. Chúng ta biết phẩm giá của mình rất cao quý đến nổi Chúa Giêsu 
đã phải hy sinh mạng sống mình để chuộc lại. Liệu chúng ta có để cho hy tế của Chúa Giêsu trở 
nên không có hiệu quả trong cuộc sống chúng ta không? 
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Tuần trước chúng ta nghe câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra với các  môn đệ và hành trình 
đức tin của Tôma. Trong những câu chuyện hiện ra của Chúa Giêsu chúng ta nhận ra những yếu 
tố cần thiết trong hành trình đức tin là “nghe, thấy, chạm và nhận ra.” Những yếu tố này cũng sẽ 
tìm thấy trong câu chuyện của hai môn đệ đi đến Emmau và trong hành trình đức tin của mỗi 
người chúng ta. Câu chuyện tuyệt vời về hành trình Emmau chỉ được tìm thấy trong Tin Mừng 
Thánh Luca. Câu chuyện này chứa đựng những chủ đề chính của Tin Mừng, đó là những chủ đề 
về hành trình, đức tin như hành động nhìn thấy, và hiếu khách. Bài Tin Mừng bắt đầu với sự kiện 
hai môn đệ “rời Giêrusalem để đi đến một làng tên là Emmau”: “Vào ngày thứ nhất trong tuần, 
có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười 
một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra” (Lc 24: 13-14). Để hiểu 
những lời này, chúng ta cần biết rằng, trong Tin Mừng Thánh Luca, hành trình của Chúa Giêsu là 
“hành trình lên Giêrusalem.” Giêrusalem là trung tâm, là điểm tới hành trình của Ngài vì nơi đó 
có nhà của Cha Ngài, và đó cũng là nơi Ngài sẽ hoàn thành sứ mệnh mà Cha Ngài đã giao cho Ngài. 
Người môn đệ cũng được mời gọi đi theo hành trình này, chứ không đi ngược lại. Nhìn từ khía 
cạnh này, hai môn đệ đã bỏ con đường của Chúa Giêsu và đi ngược lại với hành trình của Ngài vì 
Ngài không thực hiện được những điều mà họ kỳ vọng vào Ngài (x. câu 21). Sự bất trung của họ 
đối ngược với sự trung thành của những người phụ nữ (x. Lc 23:49-24:12). Nói cách cụ thể hơn, 
họ chạy trốn những biến cố đau thương của cuộc sống người môn đệ, họ chạy trốn không dám 
đối diện với những đòi hỏi của người môn đệ. Đây cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta. 
Nhiều lần chúng ta cũng không muốn đi theo hành trình Thiên Chúa đã vạch ra cho chúng ta mà 
muốn tạo hành trình riêng cho chính mình. Thánh Luca đã sử dụng đề tài hành trình trong câu 
chuyện này để nhắc nhở chúng ta rằng: Giống như Chúa Giêsu đã hoà giải hai người môn đệ trên 
đường Emmau và giúp họ trở lại với hành trình lên Giêrusalem của Ngài, Ngài cũng muốn hoà 
giải với chúng ta để chúng ta không còn đi theo hành trình của riêng mình nữa, mà chỉ đi theo 
hành trình của Chúa Giêsu mà thôi. 

Đối diện với sự “bất trung” [không đi theo 
con đường của người môn đệ], Chúa Giêsu không 
bỏ rơi hai môn đệ. Ngài đã đến với và cùng họ đi 
trên hành trình mà họ đã vạch ra cho chính 
mình: “Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính 
Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng 
mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra 
Người. Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi 
với nhau về chuyện gì vậy?” Họ dừng lại, vẻ mặt 
buồn rầu” (Lc 24:15-17). Hành động của Chúa 
Giêsu cho thấy Ngài không bỏ rơi chúng ta khi 
chúng ta không đi theo con đường của Ngài. 
Ngài như người cha trong câu chuyện 
“người cha nhân hậu” đã đi ra khỏi ‘nhà’ của mình để chờ và đón người con thứ, và một lần nữa 
đã đi ra ngoài con đường của mình để thuyết phục người con trưởng vào nhà và tham dự bữa 
tiệc. Chi tiết làm chúng ta suy gẫm là việc Ngài đến gần chúng ta khi chúng ta đi ngược với hành 
trình của Ngài. Ôi tình yêu thật cao vời, sâu đậm! Nhưng rồi chúng ta cũng như hai người môn 
đệ, đã để cho mắt mình bị những đau thương của cuộc sống che khuất không nhận ra Chúa Giêsu 
đang đồng hành với chúng ta. Ở đây, chúng ta thấy Thánh Luca nói về chủ đề ‘nhận ra’ hay ‘thấy.’ 
Đề tài này đã được thánh sử nói đến nhiều lần trong Tin Mừng của ngài (x. 9:45; 18:34; 
23:8,35,47-49), nhưng ở đây, thánh sử trình bày cách chi tiết về đề tài này để chỉ ra việc Chúa 
Giêsu mở mắt cho hai môn đệ giúp họ nhận ra ý nghĩa của tất cả những gì Ngài trải qua trong kế 
hoạch của Thiên Chúa. Tuy nhiên, hai người môn đệ chỉ được mở mắt hoàn toàn để nhận ra Chúa 
Giêsu khi họ tỏ lòng hiếu khách với Chúa như một người xa lạ qua việc mời Ngài vào “nhà mình.” 
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Đề tài về đức tin như sự nhìn thấy là một điểm khác để chúng ta suy gẫm trong bài Tin 
Mừng hôm nay. Đề tài này liên kết chặt chẽ với hành động hiếu khách của hai môn đệ và hành 
động mở mắt cho hai môn đệ qua việc bẻ bánh: “Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm 
như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: ‘Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế 
chiều, và ngày sắp tàn.’ Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm 
lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng 
Người lại biến mất” (Lc 24:28-31). Trong lời mời của hai người môn đệ, Thánh Luca đưa đề tài 
đức tin như là sự nhìn thấy đến đỉnh cao của nó. Hai môn đệ đã được Chúa Giêsu đồng hành và 
giờ đây được Ngài cho mắt họ mở ra để nhận ra Ngài. Theo R. H. Smith, qua việc đồng hành với 
hai môn đệ, nhất là qua việc đồng bàn với họ Chúa Giêsu dạy họ rằng thần tính của Ngài không 
được biết đến hoặc tỏ ra trong những hành động tranh chấp hoặc trả thù hoặc ngay cả trong 
những dấu chỉ vĩ đại và đáng sợ, nhưng qua chính thập giá và được diễn tả trong một bữa tiệc – 
một hành động của sự hiếu khách, bình an, huynh đệ. Chi tiết này cho chúng ta thấy rằng, chỉ khi 
chúng ta mời Chúa Giêsu ở lại với mình, thì chúng ta mới có thể thấy Ngài; chỉ khi chúng ta chia 
sẻ trong bữa ăn với Ngài, đúng hơn trong sự sống đời đời của Ngài, chúng ta mới nhận ra Ngài là 
Chúa. Một điều chúng ta cần lưu ý trong những lời trên là việc các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu 
trong hành động bẻ bánh. Theo các học giả Kinh Thánh, sự kiện này không được giải thích ngay 
là Thánh Thể, nhưng phải được liên kết với đề tài bàn ăn mà Thánh Luca đã trình bày và phát 
triển trong Tin Mừng của mình. Qua đề tài này, thánh sử chỉ ra rằng Nước Thiên Chúa đã đến 
trong việc Chúa Giêsu chia sẻ thức ăn với người khác, đặc biệt với những người bị loại bỏ. Chúa 
Giêsu, Đấng đã nói trong bữa tiệc ly 
rằng Ngài sẽ không chia sẻ thức ăn 
với các môn đệ cho đến khi Nước 
Thiên Chúa đến (x. Lc 22:16,18), bây 
giờ chia sẻ thức ăn với họ và như thế 
chỉ ra rằng Nước Thiên Chúa đã thật 
sự đến rồi. Bây giờ, tại bàn ăn của 
Ngài không phải là những người thu 
thuế, nhưng là hai môn đệ, là những 
người đã bỏ hành trình của Ngài. Họ 
đã được tha thứ và sai trở lại hành 
trình theo Ngài của họ. Nhưng tất cả 
những điều này xảy ra chỉ vì họ đã 
rất hiếu khách. Liệu chúng ta có hiếu 
khách đủ để mời Chúa Giêsu đến ở 
với chúng ta, nhất là trong những 
khó khăn và đêm đen của cuộc sống 
không? 

Bài Tin Mừng kết thúc với sự kiện hai môn đệ trở về lại với hành trình của Chúa Giêsu mà 
hai ông đã từ bỏ. Hành trình của người môn đệ chỉ có niềm vui khi đi cùng hành trình với Chúa 
Giêsu, hành trình lên Giêrusalem: “Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm 
Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: ‘Chúa trỗi dậy thật 
rồi, và đã hiện ra với ông Simôn.’ Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc 
mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh” (Lc 24:33-35). Những lời này mời gọi chúng 
ta nhìn lại hành trình mình đang đi: vui hay buồn. Những ai đi theo hành trình của Chúa Giêsu 
luôn cảm nghiệm được niềm vui thật sâu kín dù phải gặp nhiều thử thách và khó khăn. Còn những 
ai không đi theo hành trình của Chúa Giêsu, chỉ kết thúc trong buồn sầu và thất vọng dù đạt được 
những vinh quang ở đời. 
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