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Cô và Chú, Chị và Anh, Em và tôi. Chúng ta là những “thợ vẽ“ của cuộc đời. Chúng ta đã từng vẽ và 

tô nhiều nét mặt trong cuộc sống. Nào là nét mặt của Mẹ Cha, của Anh Chị Em trong gia đình, của 

bạn bè, của cả những người mình đã yêu và của cả thế giới hôm nay với bao nhiêu điều quý giá và 

cũng không thiếu những điều quái dị. Đặc biệt trong đời sống đức tin chúng ta cũng đã nhiều lần ý 

thức và vô thức tô vẽ khuôn mặt của Giêsu, một Con Người, một Thiên Chúa mà chúng ta chưa bao 

giờ nhìn thấy. Khuôn mặt của Ngài thế nào? Từng nét trên khuôn mặt đó mang màu sắc và dáng vẻ 

nào?  

Chắc chắn có khuôn mặt chúng ta đã tô đậm và từng nét của khuôn mặt đã lộ ra rõ ràng, nhờ đó chúng 

ta thấy từng người thân vẫn thật, vẫn original 100 %, nhưng cũng có khuôn mặt chúng ta vẽ mãi, 

chúng ta mày mò tô mãi mà vẫn thấy chưa hài lòng: “Tác phẩm nghệ thuật của mình sao mà thiếu cái 

gì đó!“  

Vì thế ai muốn tô vẽ rõ từng khuôn mặt, ai muốn nhìn đời nhìn Mẹ Cha cho thật rõ, nhìn người yêu 

mà không cần phải qua “lăng kính“ nào, và nhìn Giêsu với cái nhìn không phiến diện,  thiết nghĩ cần 

phải bỏ ra nhiều thời gian, phải tập trung thật sự vào “họa phẩm“ của mình và cũng phải có cái nhìn 

trung thực, cũng như phải “dày công vất vả“ và phải chịu “trày da tróc vẩy“. 

Trong bài chia sẻ này tôi muốn cùng mọi người tôi gặp gỡ, cùng họa – tô và vẽ khuôn mặt Giêsu . 

Cái cọ sẽ được bắt đầu không phải trên tờ giấy trắng mà trên chính tờ giấy với bao nhiêu nét nguệch 

ngoạc của cuộc đời. Tờ giấy đó chính là “tờ giấy cuộc đời“ của mỗi người chúng ta. Hy vọng rằng 

chúng ta sẽ hoàn tất một họa phẩm “khuôn mặt Giêsu”, khi khuôn mặt của mỗi người chúng ta lộ rõ 

trong chính những nguệch ngoạc trên tời giấy kia. 

Mỗi mùa xuân tới đều đem lại nụ cười cho những làn môi của cuộc đời. Hoa Mai đua nở lòng người 

lại hân hoan và phấn khởi. Tiếng pháo nổ hiệp cùng bao khuôn mặt tươi tắn với những nét dễ thương 

đang đón chào một năm mới. 

Nhưng mỗi năm qua đi không chỉ đưa lại niềm vui, mà còn làm cho khuôn mặt nhăn thêm một chút. 

Mỗi xuân mới đến nét mặt lại đượm nhiều suy tư. Có những mùa xuân tới mà khuôn mặt sao vẫn 

thấy buồn, đến nỗi chẳng còn thiết sống, chẳng còn biết mình là ai và ý nghĩa của cuộc đời là gì vậy.  

Làm sao mùa xuân đến có thể “tẩy” được những nét buồn trên khuôn mặt, xóa tan được những nỗi 

sợ hãi làm “lung lay” cuộc đời. Làm sao mùa xuân giúp người ra khỏi cái thế giới đau buồn này với 



nghèo khổ và bịnh tật, với thất nghiệp và với cả những cuộc đua mang bảng hiệu “stress“, với gian 

dối và bất công...? Đó là những băn khoăn, là những vấn nạn làm “trày da tróc vảy“ tôi và những 

người thân của tôi trong dịp chúng tôi nhìn lại một năm qua và chuẩn bị đón mừng năm mới. 

Khuôn mặt cô tôi đượm rõ nét buồn, khi cô kể tôi nghe về bốn mùa cô vừa sống. Những nét buồn đó 

tôi thấy thật rõ trên khuôn mặt của cô, vì chúng vẫn còn rất “tươi tắn“ và hình như chúng vẫn còn 

lảng vảng đâu đây. Cô buồn vì những điều cô đâu muốn mà lại đến. Tại sao chú lại phải đó nhận một 

căn bệnh làm cho cuộc sống bị giới hạn nhiều điều? Tại sao bệnh hoạn đến mà không báo trước, 

không một lần gọi phone để chúng tôi chuẩn bị? Rồi trong những hoàn cảnh đau buồn đó, cô tôi mong 

chờ một lời an ủi từ một người được coi là tốt lành, nhưng sao chẳng thấy? Nhìn vào cuộc đời cô lại 

buồn hơn, khi thấy bao người có trách nhiệm trong Giáo Hội, gia đình lớn của chúng tôi, đang tranh 

chấp với nhau hết điều này đến điều nọ. Sự tranh chấp đó phải chăng phát xuất từ tinh thần “Tôi đến 

để phục vụ chứ không để phục vụ“ của Giêsu, Sếp của những người mang trách nhiệm trong Giáo 

Hội? 

Nhưng cô tôi cũng nhìn thấy không chỉ nét buồn trên khuôn mặt của cô, mà còn có những nét vui. 

Nét vui của tình người và nét vui của bình an.  

Nhìn cô, nghe cô tôi thấy lòng xao xuyến. Với cây cọ trên tay tôi tự hỏi mình: “Làm sao tô rõ được 

khuôn mặt của Giêsu qua cuộc đời?“ 

Chú tôi cũng ngồi đó khi cô tôi kể chuyện, chú cũng xúc động và tỏ lộ rõ nét buồn, vì chú chính là 

người phải mang căn bệnh không hẹn mà đến. Chú kể lại thời gian đầu tiên khi cơn bệnh “tấn công“. 

Chú chẳng hiểu gì và chú đâu có chuẩn bị gì để chống đỡ, mà làm sao có thể chống đỡ được. Bất lực 

và chú chỉ còn biết tín thác vào Thiên Chúa. Chú mong một phép lạ của Đấng Nhân Từ. Đợi mãi mà 

chẳng thấy phép lạ đâu. Nhưng dù sao Chú vẫn tập sống lời “Xin vâng“ với Chúa. 

Nghe Chú nói và ngắm nhìn chú lòng tôi buồn. Nỗi buồn của lòng người, và tôi tự hỏi mình: “Làm 

sao tô rõ được khuôn mặt của Giêsu qua những nét buồn?“ 

Lòng buồn và biết mình chẳng làm gì được, tôi lẳng lặng cúi nhìn nền đất, nhưng rồi tôi lại ngẩng lên 

và nhìn khuôn mặt anh Hai. Anh bắt đầu kể cuộc đời năm qua của Anh.  

“Tôi bị rơi vào giếng sâu rồi!“ Đó là điều anh muốn diễn tả về cuộc đời của anh. Anh bị rơi vào giếng 

sâu, vì anh bị cuộc đời đẩy đưa. Chỉ trong một năm mà anh phải đổi hãng đến ba bốn lần và anh cũng 

phải chuyển chỗ ở. Nơi ở mới là một đồng quê hưu quạnh, anh như rơi vào trong một giếng sâu làm 

anh mất hết những quan hệ thường ngày, thê thảm hơn nữa với anh là khi anh đang buồn về cuộc đời 

thì anh “bị nhốt“ vào trong chính ngôi làng với bầu khí “ảm đạm và u tối“. Rồi những cơn bệnh không 

hẹn lại tới với anh. Rồi còn gia đình mình, rồi còn tương lai thế nào đây? Cuối cùng ở trong giếng 



sâu, anh sợ. Anh sợ mình sẽ chết, anh sợ vì phải lìa bỏ những người thân yêu mà không thể chia tay 

lần cuối. Nhưng từ từ anh đã quen dần với hoàn cảnh sống mới. Anh dễ dàng chấp nhận hơn với cuộc 

sống, với những thực tế của cuộc đời. Hơn nữa, còn bao người tốt lành xung quanh anh mà. 

Những vấn nạn của Anh chất vấn tôi. Cây cọ trên tay tôi run run đến nỗi tôi không biết làm sao tô rõ 

được khuôn mặt của Giêsu? 

Để cọ xuống tôi muốn nghỉ một chút. Sau đó tôi nghe rõ tiếng anh Ba tâm sự. Anh chỉ cho chúng tôi 

một phác họa về khuôn mặt của anh trong năm qua. Anh như đang muốn nằm xuống và lấy nón lá 

che đầu. Anh muốn nghỉ ngơi sau những lần công việc mệt mỏi. Anh cũng mệt mỏi cả với những 

điều anh thấy buồn và đau, nhưng không giải quyết được, dù vậy anh không “trút bỏ“ hy vọng, vì thế 

anh lấy nón che đầu để ngủ, nhưng anh chỉ che một mắt thôi, còn mắt kia anh vẫn đối diện với đời, 

với cuộc sống. Anh vẫn chờ, để rồi khi tia sáng hy vọng tới, anh sẽ mở mắt ra. Ngủ nhưng thật là tỉnh 

anh Ba nhỉ?! Nghe anh nói tôi vẫn buồn nhưng vui chút, vui vì anh đã cho tôi chút niềm hy vọng để 

có thể trả lời cho câu hỏi: “Làm sao tô rõ được khuôn mặt của Giêsu?“ 

Cây cọ lại “xuất hiện“ trên tay tôi. Tôi muốn vẽ nhưng trước hết tôi muốn nghe tâm sự của chị Tư. 

Chị Tư cũng chỉ cho chúng tôi thấy khuôn mặt của chị trong năm qua. Một khuôn mặt chất chứa buồn 

đau. Với nỗi đau chị nghẹn ngào tâm sự. Chị dơ đôi tay của mình ra và chị tự hỏi: ,,Nhìn lại hai mươi 

năm sống ở quê người này, tôi có gì trên tay vậy?“  

Tại sao như vậy? Cuộc sống không lẽ nhạt nhẽo đến vậy sao?  

Chị Tư của em, bình thường con người trong xã hội hôm nay đi tìm giá trị cuộc đời trong “cái Có“. 

Khi họ có nhà cửa, có xe hơi đời mới, có chức vị, có vợ đẹp con ngoan và có cả một kho tiền, thì 

cuộc đời họ mới giá trị. Điều đó không sai, nhưng nếu chỉ dựa vào “cái Có“ thôi, thì cuộc đời thật 

nhạt nhẽo, vì có cái này thì lại đòi cái khác. Có voi thì đòi tiên ấy mà. Lòng người như một cái thùng 

không đáy, vì thế giá trị cuộc đời sẽ theo cái thùng không đáy đó “trốn mất“ khi con người chỉ biết 

dựa vào “cái Có“ để đi tìm giá trị và ý nghĩa đời người. 

Nhưng nếu không dựa vào “cái Có“, thì dựa vào cái gì? Điều đầu tiên mình nên dựa vào là “cái Là“, 

là chính sự hiện diện của mình. “Cái Là,, này được cắm rễ và ăn sâu với chính Đấng Tốt Lành có tên 

“Ta là“. Vì thế “cái Là“ này trong ý nghĩa nguyên gốc của nó hàm chứa một tinh thần tốt lành. Nên 

khi mình dựa trên “cái Là“ để hỏi về giá trị cuộc đời, thì mình đang dựa trên nền tảng quan trọng nhất 

của cuộc đời. Đó là sự “tốt lành“, là tình người và tình Chúa, là Chân-Thiện và Mỹ 

Vì vậy “Tôi là ai và là người như thế nào?“ chính là câu hỏi đầu tiên cần đặt ra trong cuộc hành trình 

đi tìm giá trị cuộc đời. Ai không biết mình thì làm sao có thể lên đường tìm “viên ngọc“ đang được 

cất dấu. Nếu tôi là người nhỏ bé và nghèo nàn hay tôi là người giàu có và oai vệ, nhưng tôi biết mình 



“là“ như vậy, nghĩa là “là“ với Đấng có tên “Ta là“, thì tôi đang hiện diện một cách “tròn đầy“ và 

sống động. Trên “cái Là tốt lành“ đó, tôi có thể tiếp tục xây dựng cuộc đời và lúc này mới tới “cái 

Có“. “Cái Có“ mà không được xây dựng trên nền tảng “cái Là tốt lành“ thì giống như một căn nhà 

xây trên cát dễ dàng bị đổ, khi gặp sóng gió bão to. Với “cái Là tốt lành“ và với “cái Có“ thêm vào 

mình sẽ tìm được giá trị của cuộc đời. Như vậy hãy bắt đầu từ “cái Là tốt lành“ trước.  

“Cái Là tốt lành“ chứ không phải “cái Là xấu xa“ đâu! Khẳng định như vậy, để phân biệt giữa “cái 

Là tốt lành“ phát xuất từ Thiên Chúa và “cái Là xấu xa“  phát xuất từ ma quỷ, từ thần dữ chuyên xúi 

dục con người đi tìm “cái Có“, mà quên đi chính “cái Là tốt lành“ là nền tảng cho cuộc sống.  

Tới đây tôi lại nghe chị Tư tâm sự tiếp. 

Trong cuộc đời chị có nhiều đau khổ. Cuộc đời sao có nhiều thách đố làm nản chí lòng người. Chị 

lớn lên trong một gia đình công giáo, chị có niềm tin vào Chúa nhưng chị cũng tự hỏi tại sao Chúa 

lại để như vậy? Không lẽ Chúa vẫn ngủ khi con thuyền cuộc đời của chị đang chao đao sắp chìm sao? 

Chị sợ và hốt hoảng trước những đe dọa và khổ đau vượt quá sức mình. Chị Tư ơi, cái hốt hoảng và 

nỗi sợ của chị rất tự nhiên. Nhưng điều quan trọng nằm ở chỗ là chị can đảm la lên, hãy đến đầu 

thuyền nơi Chúa đang ngủ và kêu Ngài dạy. Các “ông chài lưới“ xưa kia cũng đã làm như vậy. Nhưng 

khi Chúa dạy thì Ngài lại tỉnh bơ như không có gì. Cái tỉnh bơ này không phải là cái bất cần và bất 

cẩn. Cái tỉnh bơ của Chúa Giêsu nói lên một thái độ quan trọng. Đó là sự bình tâm. Chúa Giêsu muốn 

nói chúng ta hãy bình tâm và vâng theo thánh ý của Chúa. Khi vâng theo Ngài là phó thác hoàn toàn 

vào Ngài rồi. Nếu phó thác vào Ngài thì còn gì để lo nữa. Hơn nữa, Giêsu đang ngủ ở đầu thuyền, và 

đầu thuyền là chỗ đặt bánh lái. Nghĩa là Giêsu chính là người lái tàu. Dù Ngài thức hay ngủ, dù Ngài 

tỉnh bơ hay hốt hoảng thì Ngài vẫn cầm bánh lái. Vì vậy, Giêsu là bảo đảm của cuộc hành trình trên 

biển cuộc đời đó chị Tư ! 

Trên con thuyền cuộc đời này, hiện giờ chị Tư đang cần quyết định và giải quyết một chuyện quan 

trọng. Quyết định này không biết có lỗi luân lý hay không, có làm cho đức tin bị lung lay hay chăng? 

Đó là vấn nạn của chị. Thực vậy, ai đứng trước những quyết định quan trọng của đời người, hơn nữa 

những quyết định đó lại đụng đến luân lý và đức tin, thì ai lại không băn khoăn, không trằn trọc. Khó 

xử biết bao ! 

Chị Tư ơi, mỗi một quyết định cần phải giúp cho tương quan giữa chị với mọi người được gần gũi và 

sâu sa hơn. Và quan trọng nhất là chị quyết định thế nào, để rồi Chị dễ thương hơn với Chúa và Chúa 

gần gũi với Chị nhiều hơn. Cuối cùng chị cần đi tìm một quyết định đúng đắn, qua đó chị khám phá 

ra và thăng tiến bản thân nhiều hơn. Đó là ba tiêu chuẩn cho việc quyết định. Ba tiêu chuẩn này chất 

chứa một hương vị. Đó là hương vị bình an. Sự bình an trong tâm hồn chị, sự bình an chị có trong 



tương quan với mọi người, và sự bình an giữa chị với Chúa. Ngoài ra, hương vị bình an này sẽ tỏa 

ngát ngay từ lúc chị suy nghĩ để đi đến quyết định, cho đến khi chị đã quyết định rồi. Sự bình an đó 

sẽ nằm trong tâm hồn chị và làm cho cuộc sống chị tỏa ngát hương thơm,  khi quyết định của chị thật 

tốt và thật đẹp. 

Chị Tư có nhiều suy tư. Chị lại kể thêm một kinh nghiệm khác. Trong năm qua có lần Chị nằm nhà 

thương mấy tuần. Trong lúc đó chị sợ. Nhưng không sợ chết như anh Hai tâm sự ở trên. Chị Sợ vì 

mình sẽ không còn làm được gì trong tương lai. Nghĩa là chị sợ mình trở thành con người vô dụng 

trong cuộc đời.  

Chị Tư ơi, cái sợ của chị đến trong lúc thân xác chị đang bệnh. Khi thân xác mình yếu thì mình hay 

lo và bắt đầu tưởng tượng. Điều này cũng tự nhiên. Tuy vậy, có thể những sự tưởng tượng và lo lắng 

kia sẽ đưa lại cho mình những sự ảo tưởng. Những sự ảo tưởng đó sẽ làm cho mình đau khổ. Nỗi khổ 

này không đáng khổ đâu chị Tư ơi, vì nỗi khổ này đến từ ảo tưởng, từ những gì không thật. 

Vì vậy, điều quan trọng là mình hãy sống trong hiện tại. Bây giờ chị đang mệt và đang bệnh thì chị 

hãy nghỉ ngơi và hãy làm những gì tốt và thú vị cho chị. Lúc này chị cần thương chị nhiều hơn đó. 

Sống trong hiện tại không phải là quên quá khứ và không hướng nhìn tương lai. Nhưng sống trong 

hiện tại là biết quý giây phút hiện tại với những gì mình nhận từ quá khứ, những gì mình đang có, 

mình đang làm. Mình chú tâm hết sức vào chúng và như vậy là mình đang xây dựng tương lai.  

Điều nguy hiểm là đừng chạy quá nhanh vào tương lai để rồi ảo tưởng mơ mộng sống trên mây mà 

quên đi hiện tại với trách nhiệm và công việc đang làm. 

Cũng không thiếu nguy to khi lại “vào số de“, để đi về lại quá khứ, để nhớ nhung và chỉ biết lặn chìm 

trong những gì mình đã sống. Coi chừng già cỗi đó! Hãy sống giây phút hiện tại này! Giá trị cuộc 

đời, khuôn mặt của mỗi người và của Giêsu có đẹp hay không, còn tùy thuộc giây phút này mình có 

chú tâm sống và ”vẽ“ hay không. 

Sau những tâm tình của chị Tư cũng như sau cuộc trao đổi giữa chị và tôi, tôi tìm được nhiều cảm 

hứng cho họa phẩm “khuôn mặt Giêsu“, có lẽ nhờ vậy tôi dễ dàng trả lời cho câu hỏi: “Làm sao tô rõ 

được khuôn mặt của Giêsu?“ 

Nhưng trước khi đưa tay cầm cọ, tôi muốn lắng nghe những tâm sự khác nữa. 

 

Chị Năm lên tiếng với một sự băn khoăn. Chị không biết chị là ai. Chị không biết mình có nên đi gặp 

Chúa hay không. Chị chỉ nói vậy, nhưng đã làm tôi suy nghĩ. Tôi cảm thấy chị đang đứng trước một 

ngã ba trong cuộc đời.  



Chị năm ơi, nghe tâm sự của chị em nhớ lại lời cầu xin của một vị thánh: “Xin cho con biết Chúa và 

xin cho con biết con“. Vì vậy, mong chị hãy đi tìm gặp Chúa, để với Chúa chị sẽ gặp lại được chính 

mình. 

Tiếp lời chị Năm, anh Sáu chia sẻ một kinh nghiệm anh gặp trong năm qua. Có lần bác sĩ đã xác định 

anh có một cái bướu. Nhưng không biết lành hay ác. Tuy vậy có thể anh sẽ phải mang một căn bệnh 

hiểm nghèo. Vì thế anh đau buồn và cả gia đình buồn theo. Nỗi buồn đi với sự hồi hộp. Chẳng biết 

kết quả khám nghiệm sẽ ra sao? Trong lúc này anh cũng hỏi tại sao mình lại phải bị như vậy. Nhưng 

anh can đảm đồng ý đón nhận mọi chuyện Chúa gởi tới. May thay, kết quả khám nghiệm tốt. Bướu 

kia không có ác hại gì cho anh. Chỉ đến “thăm“ anh chút thôi. 

Anh Bảy trong vòng tròn lên tiếng. Cả một năm anh trải qua nhiều thăng trầm.Đôi khi mặt anh dài ra 

coi sao mệt mỏi đến vậy, nhưng sau khi anh quyết định gặp Chúa thì anh đã vui hơn, anh cảm thấy 

đời đáng sống hơn, vì vậy mà anh tươi tỉnh nhiều trong một năm vừa qua. Cùng với Anh xin cám ơn 

Chúa. 

Anh Tám tươi vui và anh đã chia sẻ chút cuộc đời anh. Trong năm qua dù gặp khó khăn, nhưng anh 

sống trong một căn nhà mà anh cảm thấy là nhà của mình. Anh vui với điều đó. Cảm tạ Chúa với anh 

nhé. Ai tìm được nơi chốn của mình thật sự, thì người đó thật có phúc. 

Chị Chín tiếp lời anh Tám. Chị cũng nói về cuộc sống thường ngày về những trách nhiệm, về cả nỗi 

lo âu và đôi khi buồn bã của chị. Nhưng trong mọi chuyện chị đã cố gắng sống trọn vẹn. Chị tin rằng 

Chúa ở với chị mỗi ngày. Có Chúa là đủ cho Chị rồi.  

Còn tôi, đứa em út trong vòng tròn cũng xin chia sẻ chút ít. Năm qua tôi cũng có lúc nghi ngờ chính 

Chúa và nghi ngờ mọi người. Tôi cũng đau khổ vì một người bạn thân phải ra đi. Tôi cũng mệt mỏi 

trong một kỳ thi rất “dã man“. Hơn nữa tôi đau khổ về một tương quan với một người tôi đã từng làm 

việc chung, đã từng ăn chung một bàn. May thay tất cả những điều nghi ngờ, khó khăn và đau khổ 

kia đã qua đi. Tôi đã học để chấp nhận chúng. Bên cạnh những đau khổ, tôi có nhiều niềm vui và 

hạnh phúc. Tôi tìm được người bạn thân mới rất tốt. Tôi tìm được ý nghĩa và giá trị cho vị trí sống 

của tôi. Tôi được gặp nhiều anh chị em với tấm lòng thật tốt. Đặc biệt tôi tìm được Chúa là tất cả đời 

tôi. 

Với những chia sẻ và tâm sự trên tôi cầm cọ lên và tự hỏi: “Làm sao tô rõ được khuôn mặt của Giêsu 

qua cuộc đời?“ 

Khuôn mặt Giêsu có tỏ hiện trong khuôn mặt buồn đau và trong những rủi ro, những thất vọng của 

cô chú? Khuôn mặt Giêsu có bộc lộ rõ nét trong sự sợ hãi của anh về cái chết, trong khi anh phải sống 

dưới đáy giếng sâu thẳm? Khuôn mặt của Giêsu có mệt mỏi trong những lúc anh bị mỏi mệt sau 



những ngày làm việc căng thẳng? Giêsu có nhăn mặt khi mặt anh dài vì cuộc đời này sao mà “khó 

chịu“ quá?  

Khuôn mặt Giêsu có là khuôn mặt của chị, khi chị nhìn đời mình chẳng có gì, khi chị chưa tìm thấy 

được ý nghĩa của cuộc sống? Giêsu có tỏ lộ sự hãi sợ với tương lai mà chị chỉ thấy toàn là màu đen 

tối, đến nỗi chị sợ mình sẽ trở thành vô dụng? Giêsu có cùng chị đi tìm lại chính mình và cùng chị tỏ 

lộ sự bối rối vì chẳng còn biết mình là ai? Giêsu có vất vả cùng chị trong những công việc thường 

ngày và đôi khi với chị chán chường về những gì quá quen thuộc? 

Khuôn mặt Giêsu có tỏ lộ sự nghi ngờ về cuộc đời, về con người và về chính Thiên Chúa là Cha? 

Giêsu có đau khi mất một người bạn và mệt nhọc khi phải “chiến đấu“ với một kỳ thi khó khăn kia 

không? 

Nhìn kỹ khuôn mặt mọi người và khuôn mặt chính mình, quay qua nhìn đến khuôn mặt Giêsu tôi 

nhận ra được Giêsu luôn ở đó trong mọi biến cố và sự kiện của cuộc đời.  

Ngài đau với người đau, 

Ngài khóc với người khóc. 

Ai sợ thì cũng có Ngài cùng sợ, 

Ai thất vọng thì có người ở bên. 

Giêsu cũng sẽ đau buồn và mệt mọi, 

vì con người mỏi mệt và buồn đau. 

Giêsu cũng nghi ngờ, cũng đặt vấn nạn và cũng tìm tòi,  

khi con người vướng vào “hàng rào“ với những câu hỏi về ý nghĩa và giá trị cuộc đời. 

Thực sự, Giêsu đã vào đời không phải với một mẫu người Thầy Giáo chỉ biết nói lý thuyết còn thực 

tế thì chẳng biết gì. Giêsu không vào đời để sống trên nhung lụa và được mọi người bao bọc chở che 

không cho bụi đời bám vào bờ áo. Giêsu không là người ăn trên ngồi trước, để rồi tất cả những khổ 

đau và bần cùng thì dành cho lũ người bé nhỏ mạt vận mạt kiếp. 

Ngược lại, Giêsu đã làm người như mọi người, ở giữa lòng mọi người để cùng chia những rủi ro, 

những buồn bã, những đau khổ, những bất nhân của cuộc đời.  

Khi nhìn cuộc đời Giêsu, tôi thấy có một nét có lẽ làm cho khuôn mặt Giêsu trở nên đặc biệt. Trong 

những gì là đen tối, là u ám, khuôn mặt Giêsu vẫn tỏ lộ một ánh sáng dịu dàng.  

Chị Tư đã nhận ra được nét này khi chị ngắm nhìn khuôn mặt Giêsu thốt lên: 

“Lạy Chúa, con biết Chúa thương con!“  

Lời cầu nguyện của chị đã làm cho tôi hiểu được một bí quyết để vẽ lên họa phẩm “khuôn mặt Giêsu“. 



Trong họa phẩm ,,Khuôn mặt Giêsu“ chất chứa những nét vui, nét buồn, nét khổ, nét sướng của con 

người. Nhưng không thể hoàn tất họa phẩm “Khuôn mặt Giêsu“, khi không nhận ra rằng: Trong đôi 

mắt của Giêsu luôn chất chứa một ánh sáng của tình yêu, của niềm tin và của hy vọng.  

Vì thế, khi khuôn mặt Giêsu được tô rõ nét, thì cuộc đời của mỗi người sẽ đỡ nhọc nhằn hơn, khuôn 

mặt của đời người sẽ có nét quý báu hơn - nét của tình yêu, của niềm tin và hy vọng. 

	


