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HÀNH HƯƠNG THÁNH ĐỊA 

Tường thuật của anh Nguyễn Duy Sỹ (cvk64) 

Tháng 4- 2018 

Nếu như hòai bão lớn nhất của tín đồ Hồi giáo là một lần được về thánh địa Mecca, thì người Kitô hữu cũng ước mơ đời 
mình được một lần viếng Đất thánh Israel và thủ đô Giáo hội Roma. Hai chúng tôi đã may mắn được đến cả hai nơi. Chỉ 
tiếc thời gian ở La Mã, Đức Ông chúng ta vắng nhà do đi giảng đạo tận bên Mỹ, không ai đưa lối chỉ đường cho tỏ tường. 

Đi Trung Đông cần lựa tháng, lựa mùa, vì sa mạc nối liền sa mạc. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn. Thời xưa chỉ có 
lạc đà, chịu đói, chịu khát làm phương tiện di chuyển và thực phẩm trời cho, trái chà là, làm lương thực. Cây chà là rất dễ 
lầm với cây dầu cọ ở Mã Lai. Nghe nói chà là Jericho, dưới chân Mount of  Temptation (núi Cám dỗ), ngon số một do nơi 
nầy là thành phố cổ nhất, 10 ngàn năm tuổi và cũng là nơi  thấp nhất thế giới so với mặt nước biển.  

 

“Phía sau là núi Cám dỗ, nơi Chúa Giêsu ăn chay 40 ngày đêm”. 

Tuy hiện nay đã có cáp treo lên tới đỉnh, nhưng nhiều tín đồ mộ đạo vẫn leo bộ để được ơn thiêng”. 

Nếu mình muốn đi khám phá, ngày tháng nào thuận tiện thì tham vấn bác Gu gồ. Mà muốn ăn chay hãm mình thì đi với 
các ông cha, thầy tu, chỗ ăn ngủ trong nhà dòng, xứ đạo. Tiết kiệm tiền làm từ thiện. Thức ăn miền Trung Đông nặng mùi 
Ẩn-Hồi khó nuốt vô cùng, nếu mà ngủ cũng không đặng thì dễ bỏ mạng chốn sa trường. Mì tôm, nước mắm, ớt cay mang 
từ VN là lựa chọn số một. 

Khách trong nước nên chọn tour Hòan Mỹ. Công ty du lịch 5 sao nầy, chỉ tổ chức một vài chuyến Trung Đông trong năm. 
Lúc nào thuận tiện thì đã có họ làm thống kê, nghiên cứu và xác minh với đối tác địa phương. Kẻ lữ hành yên chí vác balô 
lên đường, không ngay ngáy lo âu. 

Chuyến đi vừa rồi khởi hành 27/3 về 8/4/2018 thời tiết khá dễ chịu. Sáng sớm và trời chiều hơi lạnh. 

Saigòn qua Jordan bay hãng Emirates khỏang 11 tiếng, quá cảnh Dubai. 
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Phần I 

Quốc gia Hồi giáo Jordan 

Quốc gia Ả Rập Trung đông nầy hơn 85% lãnh thổ là sa mạc. Miền đất giao thoa giữa nhiều nền văn hóa và ẩn chứa nhiều 
huyền thọai. 

Lắm nơi đáng đi xem tại quốc gia Hồi giáo Jordan, nhưng do du lịch kết hợp hành hương, thời gian không nhiều, đi qua 
bốn quốc gia, hai châu lục, nên kỳ này đòan chỉ lướt qua thủ đô Amman và trải nghiệm thành cổ Petra (còn gọi là cổ thành 
Đá) mà thôi. 

                                  

“Hai Nhà thờ hậu duệ Abraham chiếm 2 vị trí đắc địa tại thủ đô Amman” 

Jordan chia Biển Chết, Biển Đỏ và sông Jordan với Israel. Nếu không đủ thời gian đi nhiều nơi thì thả nổi nơi Dead Sea 
(Biển Chết), viếng khúc sông thánh tích Chúa Giêsu chịu phép rửa và thỏa thích bơi lội nơi Hồng Hải phía Jordan cũng 
tạm đủ. 

Trên đường xuôi về phía nam để khám phá thành cổ Petra, một trong những kỳ quan thời cận đại vừa được UNESCO 
tuyển chọn. Lợi dụng lúc đòan chờ ăn trưa tại Madaba, trưởng đòan linh động cho ghé nơi dừng chân cuối cùng của 
Moses, núi Nebo. Hành trình dương thế của Moses là 120 năm. Trong đó 40 năm lang thang hoang mạc với sứ vụ dẫn dắt 
dân Hebrew từ Ai cập vượt qua Biển đỏ, luẩn quẩn trong bán đảo Sinai, tìm về miền đất hứa Israel.  

Vậy là, chúng tôi đang đứng nơi mà hơn 3.000 năm trước Moses đã dõi mắt nhìn về miền Đất hứa xanh tươi gần nhất, bên 
bờ tây sông Jordan: Jericho trù phú. Nhưng ông đã không bao giờ tới được do cứng lòng tin vào Thiên Chúa. 
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“Nơi Moses dõi mắt nhìn về Đất Hứa” 

Một tảng đá lớn đặt ngay lối vào nền cũ của giáo đường thời Byzantin vừa được khai quật để đánh dấu kỷ niệm năm 2000 
Đức Thánh Cha John Paul II hành hương nơi đây, bên cạnh ngôi thánh đường mới được xây dựng đặt tên “Moses 
Memorial Church”. 

Đặc sản của Madaba là kết thảm bằng đá, thay vì dệt như thảm Ba Tư. Các nhà khảo cổ cũng đã khai quật một thảm đá từ 
thời Byzantin trong nền giáo đường cũ. 

 

“Thảm đá” 
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Cũng tại đỉnh núi này, Moses dựng cột bia rắn chữa lành cho đòan người theo ông. Hình ảnh Đấng Cứu Chuộc Giêsu treo 
trên Thập giá trong Tân ước. Tương truyền ông cũng được an táng đâu đây quanh núi Nebo, thành phố Madaba nầy. 

 

“Đòan dân “Moses” Kiệt tháng 4/2018” 
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Để dễ hiểu, xin được lược qua khái niệm về Thiên Chúa giáo, dưới góc nhìn của một Kitô hữu Lamã.  

Thiên Chúa giáo trong đó có Do Thái giáo là Tôn giáo độc thần cổ đại nhất thế giới, tin vào Thiên Chúa, Đấng Tự Hữu và 
Hằng Hữu, xem Abraham, Isaac và Jacob (còn gọi là Israel) là Tổ phụ. Qua nhiều thời đại, các tiên tri được sai đến để 
nhắc nhở và giáo huấn dân Ngài. Moses là người được Thiên Chúa tuyển chọn.  Thiên Chúa đã mặc khải cho ông dưới bụi 
gai đang cháy ở chân núi Sinai, Ai cập và phán:”Ta là Đấng tự hữu !” và giao nhiệm vụ dẫn dắt dân Israel về miền Đất 
hứa. Cũng trên đỉnh núi cao nhất hoang mạc nầy Ông đã nhận 10 Điều răn của Chúa.  

 

“Bụi gai tương truyền từ thời Moses. 

 Hiện nay nằm trong khuôn viên đền thánh Catherine thành Alexandria, dưới chân núi Sinai, Aicập”. 

Do Thái giáo ảnh hưởng nhiều đến Kitô giáo trong đó có Giáo hội Công giáo La Mã, Chính Thống giáo, Tin Lành, Anh 
giáo. Nhưng Do Thái giáo, BaHa’i và Hồi giáo không tin Đức Giêsu Nazaret là Thiên Chúa (còn gọi là Jesus Christ: Đức 
Giêsu Kitô) nhập thể làm người để chuộc tội nhân lọai do tổ tông Adam và Evà mắc phải vì kiêu ngạo với ước muốn 
thông minh bằng Đức Chúa Trời mà ăn trái cấm.  Kitô giáo gọi lịch sử tôn giáo mình trước Chúa Giêsu là Cựu ước. Sau 
Chúa Giêsu là Tân ước (giao ước mới). 

Nhân vật Moses: 

Dân Hebrew bị đày làm nô lệ nhiều lần ở Ai cập và thời đế quốc Babylon1 (xin xem foonote) , tôi còn nhớ lời bài ca từ 
thuở bé: “Bên bờ sông Babylon, ta ngồi ta khóc ta nhớ Zion!”.  

                                                        
1 Tổ tiên người Do Thái, dân Hebrew, bị lưu đày nhiều lần.  
Xin xem câu chuyện sau:  
. 
 “Thời Ai Cập Cổ Đại, khỏang hơn 3000 năm BC:  Jacob, gọi Abraham là ông nội, có 12 con trai. Người con ông cưng nhất, Giuse, bị 
Xin xem câu chuyện sau:  
. 
 “Thời Ai Cập Cổ Đại, khỏang hơn 3000 năm BC:  Jacob, gọi Abraham là ông nội, có 12 con trai. Người con ông cưng nhất, Giuse, bị 
các anh em còn lại ganh ghét bán qua Ai Cập, thay vì giết chết.  
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Moses gốc Hebrew, thay vì phải giết chết lúc mới sinh ra đời theo lệnh vua Pharaon thì được mẹ cứu bằng cách thả trôi 
sông và được công chúa Aicập vớt nhận làm con nuôi trong hòang cung. Lớn lên, bênh  người Do Thái, ông đọat mạng 
một người Ai cập, bị truy nã, trốn vào sa mạc Sinai. Nhờ cứu đươc 7 cô gái khỏi tay hung thần, người cha nhận ông làm 
công việc chăn cừu. Ở đỉnh núi cao nhất sa mạc nầy, Chúa Trời đã giao sứ mệnh và trao cho ông cây gậy thần. Ông đã 
dùng nó rẽ biển Đỏ cho dân đi qua, làm manna rơi từ trời cho dân ăn, chém vào đá cho dân uống nước,… 

Nguồn nước thánh: Xe về đến gần Petra, đang lim dim ngủ, giờ này Việt Nam đã là nửa đêm. Jordan đi sau ta 5 hoặc 6 
tiếng tùy mùa. Hướng dẫn viên bắt chước gà gáy “óc ò o ọc”:  “Ai muốn lấy nước thánh chữa bệnh, vui lòng thức dậy!?”. 
Do không biết trước để chuẩn bị chai, hai vợ chồng nốc cạn 750cc nước suối, tức tốc nhảy xuống xe. Tương truyền nơi 
đây là giòng nước Moses đã dùng gậy chém vào đá theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Một giòng nước trong veo, mát lạnh 
chảy từ núi đá ra. Nhiều đòan hành hương ghé lấy nguồn nước thiêng nầy về chữa bệnh. Đang vất vả, loay hoay len lỏi 
giữa dòng xe để qua đường, bổng một policier áo đen xuất hiện dừng các phương tiện giao thông cho con cái Moses qua 
“Biển Đỏ ” an tòan. Chúa chưa ban hòa bình cho các nước Trung đông, nhưng họ rất trân quý và bảo vệ khách du lịch mọi 
lúc mọi nơi. 

                          

“Lấy nước từ nguồn được cho là từ thời Moses, phía sau là hòn đá bị chém”. 

Đến ngọai thành Petra thì trời đã về chiều. Bên ngòai khỏang 10oC. Mọi người vẫn đua nhau ghi hình hòang hôn nơi 
hoang mạc. Là thành cổ, ít được phép xây những khách sạn đồ sộ nguy nga do sợ làm mất cảnh quan. Panorama Petra 
hotel 4 sao đã là số 1 nơi đây. May ra chỉ bằng 2 sao chốn đô hội. 

                                                                                                                                                                                                              
Đang ngồi tù, do bị vu khống về tội hãm hiếp thì giải được mộng của vua Pharaon về nạn đói sắp tới. Vua phóng thích và phong làm 
tể tướng, lo về việc tích trữ lương thực.  
Nạn đói, buộc anh em ở quê nhà phải qua Ai cập mua lương thực. Giu se nhận ra họ. Sau vài thử thách, Tể tướng Giuse bảo lãnh cả 
gia đình qua Ai cập sinh sống.  
Dân Hebrew sinh sôi nẩy nở, làm ăn phát đạt đến nỗi Pharaon lo sợ, ra chiếu chỉ giết hết con trai Hebrew. Từ đó bắt dân Hebrew phải 
làm việc như nô lệ”. (Chữ Do Thái, âm Hán việt đọc trại từ chữ Judah, là hậu duệ  của một trong 12 chi tộc của  tổ phụ Jacob (Israel).   
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Cách khỏang 300 km phía Tây-Nam Amman. Petra được Unesco công nhận là di sản nhân lọai và là một trong 7 kỳ quan 
của thế giới hiện đại. 

Petra nổi tiếng vì có nhiều bức tượng được tạc trên vách đá. Lối vào từ phía Đông du khách phải đi qua hẻm núi hẹp 
khỏang 3 km đường với vách đá dựng đứng hai bên, cuối hẻm đá quanh co là một kho báu được tạc dựng ngay vào núi đá. 
Cách đó không xa là một hí trường La Mã cũng được đục trên núi đá trông ra nhiều lăng mộ khóet vào vách đá. Tòan đá 
là đá. Chỉ có một vài cây họ si, họ gừa bám víu lây lất cuộc sống. 

                

         “Đường vào cổ thành Petra 2 vách đá dựng đứng”.                         “ Voi đá do thần gió điêu khắc” 

Không một phương tiện nào khác ngòai lạc đà và lừa-ngựa được đi chuyển dọc đường hẻm núi. 
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                         “Hi trường La Mã”                                                       “Kho báu đục trong núi đá” 

Theo chúng tôi thích thú nhất là lội bộ vào lúc sáng sớm, vừa chiêm ngưỡng vừa thể dục, khí trời còn mát lạnh, ngắm nhìn 
những tác phẩm thiên nhiên xen lẫn tác phẩm con người. Lúc lửa từ trời bắt đầu đổ xuống khu vực thì cũng là lúc chúng ta 
tà tà cuốc bộ ra, dừng chân nghỉ mệt nhìn từng đòan người nườm nượp thay mình đi vô hoặc khám phá thêm những tuyệt 
tác vừa bỏ sót. 

Công phu nhất có lẽ là hai mương dọc vách núi mà người xưa đục để dẫn  nước từ ngòai vào cho cư dân Thành Cổ sử 
dụng.  

                   

                           “Nghị lực sống”                                                         “Phương tiện di chuyển” 
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Phần II- Israel 

 

Từ giã Saigon khuya 27-3-2018, một đêm lênh đênh trên mây để sáng hôm sau hạ cánh phi trường Queen Alia Int’, thủ đô 
Amman2. Hai ngày tá túc bên đất nước mến khách Jordan. Hôm nay 30/3 đòan hành hương ngược ra bắc, vuợt sông 
Jordan qua ngã cầu King Hussein đến miền đất hứa Israel, quê hương Thánh Giuse và Mẹ Maria, nơi Chúa Giêsu chọn, 
hòan tất chương trình cứu chuộc nhân lọai. Cứ tưởng giòng sông thiêng Jordan to như sông Mêkông nhà mình, ai dè bé tí, 
đọan qua cầu King Hussein (còn gọi là Allenby), chỉ rộng bằng con mương Nam Bộ. Lượng mưa ở đây không nhiều, sông 
vùng hoang mạc chỉ thế. 

 

“Một khúc Jordan River” 

Xuất cảnh nơi biên giới phía Jordan cũng nhẹ nhàng nếu biết thủ tục “đầu tiên”, thay vì hành khách phải xuống xe cùng 
hành lý để kiểm tra, thì ông an ninh cửa khẩu và ông quan thuế cử người ra nhận “luật”. Chỉ cần thả vài va li lấy lệ. Tất 
tần tật xe ca Jordan đưa qua tận cửa khẩu Israel, rồi quay không về.  

                                                        
2 Người Palestine không xuất ngọai từ cửa khẩu “Ben Gurion Int’ Airport” gần nhà, mà phải lặn lội qua Amman, Jordan để bay đi từ 
phi trường Queen Alia Int’ . Không biết giữa họ (PLO-Israel) nghỉ chơi và wánh nhau đến bao giờ !? Israel dường như đơn thương 
độc mã tại Trung Đông. Tự tin, vì sau lưng họ còn một Đồng minh khổng lồ với gần 6 triệu dân có giòng máu Hebrew. 



 10 

Vừa đi vào vùng đệm giữa 2 nước, nhìn về “đất hứa”: lính trai, lính gái ôm ghì súng máy, mặt lầm lỳ, hình sự, trong tư thế 
sẵn sàng nhả đạn. Một nữ quân nhân xinh xắn trong bộ đồ treillis rà mìn quanh xe, mấy ông con trai trố mắt, súyt soa ! Rà 
xong, barrière vẫn cản địa, hãy đợi đấy !! 

Im phăng phắc, nghe cả tiếng muỗi bay. Bên ngòai, tiết trời khô như rang, nhớ đến câu thơ trong bài “Vào Hè” của một thi 
sĩ tiền chiến :“Cái nóng nung người, nóng nóng ghê !!”.  

Trên triền dốc những ngọn đồi trọc lóc, rải rác nhiều lô cốt ẩn mình cùng màu cát sa mạc với lỗ châu mai đen ngòm 
hướng ra lộ. Mùi chiến tranh còn lảng vảng đâu đây?! 

Giọng trưởng đòan đánh tan bầu khí nặng nề bằng một lọat thông tin về đất nước Israel và nhắc đi nhắc lại: “tuyệt đối cấm 
chụp hình quay phim !”. 

Dân tộc Do Thái có nhiều người nổi tiếng thế giới.  

“Gen di truyền hay môi trường gian khổ đã tôi luyện họ thành những kẻ siêu quần bạt chúng”, vẫn là dấu chấm hỏi lơ 
lửng cho tới nay ?  

Lịch sử hình thành quốc gia Israel.  

Giữa thế kỷ 19, lãnh thổ Israel-Palestine bây giờ là một phần của đế chế Ottoman với nhiều sắc dân: Hồi giáo và Thiên 
Chúa giáo Ả rập, Do Thái, Hy lạp, Druze, Bedouin cùng một ít thiểu số khác. Người gốc Do Thái (tổ tiên họ là dân 
Hebrew) tha phương vẫn lai rai trở về cố hương. Nhưng rộ nhất là năm 1880, chủ nghĩa Zion (Zionism: chủ nghĩa phục 
quốc DoThái) lôi kéo nhiều người hồi cư. 10 năm sau, nơi vùng Đất thiêng nầy, dân Do Thái là nhóm chiếm đa số, đặc 
biệt là tại Jerusalem. 

Năm 1917 chính phủ Anh, đang là ủy trị vùng nầy, nhìn nhận sự ưu tiên thành lập một nhà nước quê hương cho ngươi Do 
Thái tại Palestine, trong tinh thần vẫn tôn trọng, chung sống hòa bình với những dân tộc thiểu số khác. Hiệp Chủng quốc 
Hoa Kỳ ủng hộ. 

Hơn thế nữa, nạn diệt chủng người Do Thái từ ngàn xưa và chủ trương Holocaust (giết hàng lọat) xóa sổ “European 
Jews”, của nhà độc tài Hitler trong thế chiến thứ II đã thúc đẩy thế giới phải suy nghĩ về một giải pháp cho họ.  

Năm 1947, Đại hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đề xuất việc phân chia Palestine thành hai nhà nước một nhà nước Ả rập 
và một nhà nước Do Thái. Jerusalem vẫn thuộc quyền quản lý của Liên Hiệp quốc. Người Ả Rập phản đối. Bạo lực giữa 
hai cộng đồng Ả rập-Do Thái nổ ra lập tức sau đó. 

Ngày 15 tháng 5 năm 1948, dưới sự lãnh đạo của David Ben Gurion, người Do Thái tuyên bố thành lập nhà nước Israel. 

Ngày 5 tháng 6 năm 1967, quân đội hùng mạnh Israel, một mình chống lại khối Ả Rập Hồi giáo (Ai Cập, Syrie, Iraq, 
Jordan, Liban). Đặc biệt trong “chiến tranh 6 ngày”, không quân Israel đánh bại liên tục Ai cập, Jordan và Syrie. Họ 
chiếm hết Jerusalem (luôn phía Đông), bờ Tây (West Bank), cao nguyên Golan, dải Gaza và chiếm trọn bán đảo Sinai của 
Ai Cập. Thế giới đành “năn nỉ” Isarel bằng nghị quyết 242:”Trả đất lấy hòa bình !!”. 

Thời sự quốc tế hằng ngày vẫn đưa tin nóng về Dải Gaza, Cao Nguyên Golan, …. Tổ Chức Giải phóng Palestine (PLO) 
và Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas cực đoan vẫn chưa bằng lòng về các địa giới hiện tại giữa họ và Israel. Tuy 
cùng chiến tuyến, nhưng họ không cùng lập trường: Hamas chê PLO là quá nhượng bộ Israel.  

Hướng dẫn địa phương kết luận:” Jerusalem yên tĩnh thì thế giới yên tĩnh mà chưa biết khi nào Jerusalem mới yên tĩnh?!”.  

Tư bản Do Thái giàu có ở nước ngòai về mua đất, mua nhà phía  Palestine quản lý để đầu tư, kinh doanh. Tạo nhiều khu 
da beo gây cấn giữa các chủng tộc. 
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Các khu định cư người Israel bên Bờ Tây gây nên sự ”mích lòng”,  âm ỷ ngòi nổ chậm nguy hiểm.   

Theo số liệu 01/ 01/ 2016, dân Do Thái tầm hơn 16 triệu, sống rải rác khắp hành tinh. Nhiều nhất là ở Israel, hơn 8 triệu 
dân, kế đến là Hoa Kỳ gần 6 triệu. Các nước khác khỏang 2 triệu.  

Sa mạc chiếm đến 60% tổng số 20.000 km2 diện tích.  

Nhưng khi xe vào sâu địa phận Israel, những vườn cây ăn trái, vườn rau xanh um lần lượt lướt qua, đan xen giữa những 
bình nguyên cát hoặc giữa những đồi núi chênh vênh-lởm chởm đá. 

Qua phương tiện truyền thông mọi người đều biết Israel đang:  

- biến sa mạc thành đồng cỏ.  

 

- chuyển bãi cát thành nương rau. 

 

- buộc đồi trọc sinh hoa, kết trái. 
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“Vườn Chà là”    

 

“Vườn cây ăn trái” 
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Nhiều nước tự hào đã trải qua nhiều ngàn năm lịch sử, đi đầu trong văn minh lúa nước, vẫn qua đây học “làm ruộng”. Quá 
bèo !! 

 

“Vườn rau quả” (Internet) 

Sau lọat thông tin về kinh tế, lịch sử, địa lý và lan man tán rộng về tầm quan trọng của Jerusalem, thì biển hồ Galilée, còn 
gọi là hồ Tiberias3  mãi tận đâu đâu trong tiềm thức từ thuở mới học giáo lý vỡ lòng, hiện ra trước mắt, như trong mơ.  

 

 

                                                        
3 Tiberias là một thành phố ven hồ Galilée, vì vậy còn gọi là hồ Tiberias 
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Nhà hàng ven biển hồ Galilée dọn cho đòan bữa ăn trưa tuyệt vời, mỗi người một “Saint Peter Fish” chiên xù rất ngon 
(trông giống cá rô phi), được đánh bắt từ hồ.  

 

“Cá Saint Peter” 

 

“Đền Vàng Jerusalem” 
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Tương truyền vua Salomon, con vua David, được ghi nhận là người xây Đền Vàng Jerusalem, có 700 bà vợ chính thức 
(chưa kể bên lề) thường ăn cá nầy. 

Galilée là hồ nước ngọt lớn nhất Israel. 209m dưới mặt nước biển. Độ sâu có nơi tới 43 m. 

Chúa Giêsu thường tới đây rao giảng Tin Mừng và thâu nhận các tông đồ đầu tiên: Simon-Phêrô, Andrê, Gioan và 
Giacôbê. Cũng là nơi Chúa làm phép lạ giúp anh em nhà Simon và nhà Gioan đánh bắt được nhiều cá (Luca: 5, 1-11). 

Sau ăn trưa, đòan tiếp tục hành trình lên Đồi Tám Mối Phúc Thật, nhưng rất tiếc các cha dòng Phanxico đóng cửa để 
chuẩn bị lễ Vượt Qua. 

 

Bao nhiêu vất vả, khó nhọc để đến chốn nầy mà không được như ý, cũng buồn.  

Bù lại, tiếp tục hành trình về làng chài Capernaum xưa, trung tâm rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu, khách hành hương 
nhìn thấy ngôi nhà nguyện được cho là xây trên nền cũ của Vị Giáo Hòang tiên khởi Giáo hội, đồng thời viếng nhà thờ 
“Primacy’s St Peter” của dòng Phanxico, sát bờ Biển hồ. Trước bàn thờ chính có một khối đá "Mensa Christi" (bàn Chúa 
Kitô). Theo truyền thuyết, Chúa Giêsu đã nướng cá trên than và cùng các Tông đồ ăn với bánh trên phiến đá này4, khi 
Người hiện ra cùng các ông lần thứ 3, sau Sống lại. Nhiều người cho rằng phiến đá cũng là dấu chỉ tượng trưng cho St 
Peter (Pierre = đá), nơi vị Tông đồ cả được Chúa trao quyền cai quản Hội Thánh Ngài (Gioan 21: 1-20). 

                                                        
4 Các thánh sử Phúc âm chỉ thuật lại sự việc. Còn việc định danh phiến đá thuộc về các nhà khảo cổ. Cứ tin tưởng và cầu xin, Chúa ở 
khắp mọi nơi. 
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  “Lối vào nhà nguyện Tông đồ Cả Peter”.                    “Tòan đòan dưới chân tượng ‘St Peter’ trong khuôn viên ”.  
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“Nhà nguyện ‘St Peter House’ được cho là xây trên nền cũ, bên hông nền một hội đường cổ La Mã” 

Sau ăn tối, trở về thị trấn Tiberias, ven hồ Galilée, nhận phòng nghỉ ngơi. Hôm nay là Thứ sáu tuần Thánh. 

Được hãm mình nhờ chặng đường di chuyển dài từ Amman, Jordan qua Israel và loanh quanh nhiều nơi vùng Galilée với 
mục đích viếng các thánh tích miền “Truyền giáo” Capernaum.  

Sáng hôm sau thứ bảy vọng Phục sinh, chương trình thăm viếng của đòan được thông báo sẽ bắt đầu trễ hơn. 
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Lợi dụng lúc mọi người đang say ngủ, hai vợ chồng ăn sáng sớm, lặn lội tìm nhà thờ (Catholic Church) dự lễ Phục sinh tối 
nay. Nhà thờ Saint Peter sát bờ kè (đã định vị trong Google Map), gần quảng trường có trang trí “mũi thuyền chài” bằng 
beton hướng ra khơi, ẩn phía sau dãy quán nhậu ven hồ.15 phút cuốc bộ từ hotel. Yên chí đi chơi vì mãi 10 giờ đêm mới 
bắt đầu nghi thức. 

Tiết trời ngày vọng Phục sinh rất đẹp, 9:00 tiếp tục hành trình du ngoạn trên hồ Galilée. Tàu chạy long vòng, du khách 
ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp mà hơn 2000 năm trước hai gia đình André và Giacobé chiêm ngưỡng hàng ngày. Quan 
trọng hơn, nơi đây các Ngài được chọn làm Môn đệ của Thầy chí thánh. 

Khác một điều các Ngài vất vả chài lưới đánh cá mưu sinh, ngược lại đòan con hậu duệ ca hát nhảy múa trên thuyền.  

 

“Thị trấn Tiberias nhìn từ mặt hồ” 

 

“Du ngọan trên biển hồ Galilée” 
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Nhiều địa điểm thánh tích đóng cổng để chuẩn bị Đại lễ. Đòan từ giã Làng chài, vội vã chạy đi viếng nhà thờ Tiệc cưới 
Cana, nơi Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên “hóa nước thành rượu”. Khỏang 40 phút xe từ Tiberias. 

                              

“ Thùng đựng rượu hơn 2000 năm trước”                                                    “ Hãy châm đầy nước vào chum” 

Mỗi người mua một ít rượu nho Cana, đồn rằng ngon nhất vùng. Mang về để dùng và cho người thân, với tâm niệm nhắc 
nhở mọi người nghĩa vụ phu-thê khi cơm khê-canh mặn. Nơi đây các cha dòng cũng chứng kiến nhiều cặp đến xin tổ chức 
lễ hấp hôn, lễ thành hôn. Lòng họ tràn đầy hy vọng sẽ có phép lạ “ăn đời ở kiếp”, trong một xã hội chỉ cần ‘say good bye’ 
là đường em em đi. 

Tiếp tục đến thị trấn Nazaret, viếng nhà thờ Truyền Tin,  

      

                 “Nhà thờ Truyền Tin”                                                               “Nữ Vuơng Việt Nam” 
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Làng Nazaret xưa không lớn như thị trấn bây giờ. Vì vậy các nhà thờ “Đức Mẹ House”, thánh đường “Truyền tin” 5  và 
nhà thờ thánh “Giuse House” không cách xa nhau bao nhiêu. Nói cách khác Mẹ Thánh và Cha Thánh xưa ở cùng làng.  

Chuyện kể rằng Vương cung thánh đường Truyền Tin (Basilica of the Annunciation), đuợc xây trên nền nhà Đức Mẹ cũ.  

- Lần đầu tiên thánh Helena lệnh làm, từ thế kỷ thứ tư sau Công nguyên, cùng thời với nhà thờ Mộ Thánh (Church 
of the Holy Sepulchre) và nhà thờ Giáng sinh (Church of the Nativity).  

- Lần thứ hai vào thời Thập tự chinh (Crusades).  

- Lần thứ ba xây chồng lên nền bị phá hủy, từ năm 1954 và hòan thành vào năm 1969.  

Thánh đường gồm hai tầng, tầng dưới là hang Truyền Tin, có đặt một bàn thờ tương truyền là nơi ở của Mẹ, phía đối diện 
hang một bàn thờ nữa để dâng lễ.  

Các nhà thờ Thánh tích phía bắc miền Galilée nầy, đều được dòng Phanxico giữ gìn, quản lý.  

Còn Nhà thờ Giáng sinh tại Betlehem, các tư tế Chính thống giáo hành lễ.  

Lúc vất vả sắp hàng hơn cả 2 tiếng đồng hồ, nhích từng phần ba, phần tư bước đến viếng Mộ Chúa thì thấy các lêvi Do 
Thái giáo giữ trật tự.  

Nhìn trang phục là biết “tư cách” các thầy:  

- Tín đồ Do thái giáo luôn đội “nón chóp” màu trắng ( “Mũ chỏm (trắng – kippah, yarmulke) là loại trang phục đặc 
biệt của Do Thái giáo, được đàn ông Do Thái giáo sử dụng. Mũ chỏm chỉ che một phần đầu, úp trên đỉnh đầu.”)  

- Cha dòng Phanxico áo nâu, thắt lưng.  

- Mặt lồm xồm râu ria, đội mũ phớt đen, với trang phục dây nhợ lung tung đích thị là giáo sĩ Orthodox. 

 

                                                        
5 Trong khuôn viên có nhiều tượng Đức Mẹ do các Giáo hội tòan cầu gởi tặng. 
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“Hình chụp phía tầng trên thánh đường Truyền tin” 

   

             “Thánh Cả Giuse”                                                        “Giếng nước Gia đình Nazaret sử dụng” 

Khởi hành đi Haifa, bắc Israel, thành phố cảng biển Địa Trung Hải (Mer Méditerranée). 

 

Cũng tại đây, đòan được nhìn từ phía ngòai, phong cảnh vườn treo Haifa của giáo hội Baha’i, nơi UNESCO công nhận là 
di sản văn hóa thế giới. 
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“Vườn treo Haifa” 
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Theo chương trình tour du lịch  thì đòan tiếp tục xuôi về thành phố cảng Ceasarea Maritima, nằm giữa Tel Aviv và Haifa 
xem tảng đá từ thời Philato kết án Chúa Giêsu.  

Người viết tìm được một đọan trong tài liệu về thành phố cảng “Ceasarea Maritime”. Trích nguyên văn:”Vào tháng 6 năm 
1961, tại Caesarea, cuộc viễn chinh của nhà khảo cổ người Ý Antonio Frova đã phát hiện một khối đá bằng: 82 x 65 cm. 
Hòn đá này được tìm thấy phía sau tòa nhà của giảng đường.  

Chữ viết không được bảo quản đầy đủ, nhưng cái tên "PILATUS" có 
thể nhìn thấy rõ ràng (xem ảnh bên phải). Không nghi ngờ gì nữa - 
Pontius Pilate được nhắc đến trên tảng đá.  

Tấm ghi khắc: "Augustus Tiberius Pontius Pilate, thị trưởng xứ Judea, 
đã chiếu nó". Có lẽ, đây là một trong những khối thuộc bức tường của 
đền thờ dành riêng cho hoàng đế Tiberius, được xây dựng bởi Pontius 
Pilate.” Phát hiện này chứng tỏ ông Philato, một nhân vật lịch sử, làm 
tổng trấn Judea, cách đây hơn 2000 năm. 

Xe ca quay về thị trấn Tiberias để các “con chiên” nghỉ đêm. 

Trong đòan có năm tín đồ Công giáo [một cặp ở Trung Chánh, Hốc môn; một cô  Biên hòa (gốc Bắc, đều là thế hệ thứ hai 
sinh tại Miền Nam) và hai chúng tôi]. Cả năm người không vội đi ngủ, dù rất mệt, hẹn nhau sẽ tham dự nghi thức Vượt 
qua và thánh lễ Phục sinh ven hồ Tiberias. Không biết các cha quốc tịch gì, nhưng dâng lễ bằng tiếng Anh. Nhà thờ nhỏ 
vừa đủ cho vài trăm người. Hình như thuộc một dòng tu nào đó chứ không phải của họ đạo. 

Lần đầu tiên được dự một thánh lễ sống động. Linh mục chủ tế đang thao thao bất tuyệt, một giọng nữ vừa chạy vừa la 
thất thanh từ cuối nhà thờ:”Go out, go out !!”, người thứ hai hối hả:”Come to see, come to see!!!”. Mọi người túa ra xem 
Ngôi mộ trống, chỉ còn khăn liệm: Chúa đã sống lại !!!  

 

                  “Làm phép Lửa”                                                                   “Mộ Trống: Chúa đã sống lại” 
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Sau thánh lễ, 5 kẻ ngoan đạo khui 2 chai vang made in Do Thái, ăn mừng Phục sinh bên hông một mini mart ven đường, 
đã qua ngày hôm sau hơn tiếng rưỡi đồng hồ. 
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Ngày 1/4/2018 Chúa Nhật Phục sinh. Lại thêm một ngày rong ruổi trên đường. Đích nhắm là nơi Chúa Giêsu giáng trần 
và nơi Ngài chịu nạn.   

Trên đường đi đòan ghé thành phố Tel Aviv, bên cạnh cảng cổ Jaffa, có tháp “Đồng hồ”, có bãi biển đẹp. Nhà thờ Saint 
Peter xây dựng trên đồi cao nhìn ra biển, gần Whishing Bridge (tạm dịch: cầu Mộng Ước). 

 

“Nhà thờ St Peter ở Jaffa” 
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Jaffa, thành phố cổ được xem là một trong những cảng biển lâu đời trên thế giới. Jaffa nổi tiếng về mối liên kết với câu 
chuyện Kinh Thánh liên quan đến tiên tri Giô-na6.  

Từ 2.000 năm trước Công nguyên, nơi đây đã là một hải cảng giúp các con tàu qua lại vùng phía đông Địa Trung Hải và 
người Ai Cập, Babylon, Phoenix giao lưu buôn bán. Từ các Pharaon, các đoàn quân Ba Tư, La Mã cho đến Napoleon đều 
đánh chiếm nơi này, xây dựng lên những công trình mà dấu tích vẫn còn khắp đây đó. 

 

“Tháp đồng hồ” 
                                                        
6 Giona, thay vì đi báo về tai họa sắp tới cho một thành nọ theo lệnh Đức Chúa, thì ông xuống thuyền ở Joppa (Yafo) chạy trốn. Bão tố 
dữ dội. Buộc các thủy thủ phải quăng hàng hóa từ từ xuống biển, khi phát hiện ông đang ngủ khò trong đống hàng. Biết ông là kẻ có 
đạo, họ xin ông cầu Đức Chúa. Ông nói cứ vứt ông xuống biển là êm chuyện. Cuối cùng buộc lòng họ phải hy sinh ông để cứu nhiều 
người. Cá kình nuốt ông vào bụng và sau 3 ngày Đức Chúa đã khiến nó đưa ông vào bờ. 
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Tel Aviv được thành lập vào năm 1909 bởi những người nhập cư Do Thái. Một nơi thay thế cho khu vực có nhà ở đắt đỏ 
của thành phố cảng lịch sử lân cận, Jaffa. Tel Aviv mau chóng tăng trưởng, cuối cùng nó đã vượt qua thành phố láng 
giềng. Và hai thành phố hợp nhất tạo thành đô thị Tel Aviv-Yafo vào 1950, hai năm sau ngày lập quốc Israel.  

 

Tel Aviv là trung tâm kinh tế, nghiên cứu-phát triển và thương mại. Thành phố là thủ đô tài chính của đất nước, của nghệ 
thuật biểu diễn. Tel Aviv xếp thứ nhì khu vực Trung Đông, sau Dubai. 

Cho đến bây giờ các tòa đại sứ đều đặt tại đây. Chỉ 3 nước ở “thùng thuốc súng Jerusalem”: Guatemala, Paraguay và Hoa 
Kỳ. Một quyết định khá nhạy cảm! 

Thay vì chỉ mất hơn tiếng đồng hồ để đến Jerusalem, cách 70 km. Hôm nay xe phải bò hai tiếng, vì là ngày nghỉ lễ, khách 
hành hương đông nghẹt. Thóat phố biển Tel Aviv rồi vào được thành Jerusalem đều vất vả cho các bác tài Juifs, đa phần 
nóng tính.  
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“Một góc phố Jerusalem” 

Theo thống kê năm 2007, cư dân thành cổ khỏang hơn 37 ngàn, đông nhất là Hồi giáo gần 26 ngàn, kế đến là Kitô giáo 
khỏang hơn 5 ngàn. Còn lại chia đều cho Do Thái giáo và Đông phương Armenia. Mỗi tôn giáo ở riêng từng khu phố.  

Từ 1948, Israel tuyên bố Jerusalem là thủ đô của họ. Thăm dò dư luận thì đa số dân Do Thái không muốn Palestine có thủ 
đô đặt bất cứ đâu tại Jerusalem, dù là phía Đông. Chuyện dành nhau Jerusalem là “của tao” đang âm ỉ ngòi cháy chậm thì 
ngày 6 tháng 12 năm 2017, tổng thống Donald Trump châm thêm thuốc vào, bằng sự kiện chính thức công nhận 
Jerusalem là thủ đô Israel. Tòa đại sứ Mỹ đã dời tới đây ngày 14/5/2018 vừa qua.  

Mọi nguời ngán ngẩm về việc rối ren liên quan đến tôn giáo độc thần xuất phát từ chốn nầy. Cũng là “gốc” con cháu 
Abraham, thờ một “Chúa” nhưng giờ đã chia năm sẻ bảy: Do Thái giáo; Kitô giáo (gồm các Giáo hội Đông phương, các 
Giáo hội Tin lành, Giáo hội Lamã, …); Hồi giáo (Sunni, Shia (hay Shiite)7. Chưa kể đến vấn đề chánh trị, kinh tế, giành 
đất cắm dùi.  

Thành cổ Jerusalem được bao bọc bởi những bức tường cao, (có 7 cổng vào), giữa lòng thành phố hiện đại ngày nay. Nằm 
trên độ cao 800m, với con số hên 0.9 Km2, nhưng vận xui cứ dai dẳng kéo dài cho đến nay :  

- Do Thái cho rằng Thành cổ do vua David thành lập và con ông, vua Salomon đã lệnh cho kiến thiết Đền thờ đầu 
tiên, vĩ đại nhất thời bấy giờ. (Đền thờ đã hai lần bị phá huỷ bình địa do người La mã, năm 70 sau CN).  

- Jêrusalem trải qua một quãng thời gian dài thành nơi linh thiêng của người Kitô giáo 

- Năm 637 người Ả rập chiếm đóng và Jerusalem lại thành thánh địa của đạo Hồi, họ tin rằng: chính trên mỏm núi 
Moriah, Muhammad đã bay về trời, thế là họ cho xây Đền thờ Đá (Dome of the Rock).  

- Năm 1099, Thập Tự quân (Crusaders) chiếm đóng, Jêrusalem thành một nước thuộc quyền người Kitô giáo 

- Năm 1250 người Hồi Ả Rập thống trị.  

Jerusalem cũng là nơi có Nhà thờ Mộ Thánh, được xây dựng tại linh địa mà nhiều Kitô hữu tin rằng Chúa Giêsu chịu 
đóng đinh, được táng trong mồ và sống lại sau 3 ngày. Các giáo phái Đông phương Armenia, Công giáo Roma và Chính 
thống giáo Hy Lạp chia nhau quyền trông coi nhà thờ này. 

Jerusalem là địa điểm căng thẳng, vì thường bùng lên về dành quyền kiểm soát những khu vực lịch sử tôn giáo khác nhau. 

Vận xui rủi dai dẳng, phải chăng vì các Pharisiêu xưa đã phạm thượng: ”Máu ‘Hắn’ cứ đổ lên đầu chúng tôi và con cháu 
chúng tôi !!”(Mt 27:24-26). 

Tóm lại: Giêrusalem bây giờ được phân chia thành hai phần rõ rệt. Phần ngoại thành được xây cất hiện đại, với những cơ 
quan đầu não của chính phủ Do thái. Phần Cổ Thành, nằm trong bức tường đá, tọa lạc các thánh tích đối với ba tôn giáo 
lớn nhất tòan cầu. 

Chuyện Jerusalem linh thiêng kỳ bí bàn hòai không dứt, thôi thì đi du lịch, cầu nguyện xong rồi về cho nó ‘lành’! 

 

 

 

                                                        
7 Sau khi Muhammad qua đời, tín đồ Hồi giáo chọn Abu Bakr, cha vợ Muhammad, làm Caliph (người lãnh đạo) là dòng Sunni.Tín đồ 
chọn Ali, anh em họ và là con rể Muhammad, là dòng Shia hay Shiite rút gọn từ "shiaat Ali", tức "những người theo Ali". . 
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Viếng nhà thờ nơi Đức Mẹ qua đời. 

       

                       “Bên trong nhà thờ” 

 

“Thánh đường Đức Mẹ hồn xác lên Trời” 
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Rồi sang mộ vua David. Nam nữ đi riêng. Mỗi khách nam được phát một mũ chỏm màu trắng vào viếng mộ và giữ làm kỷ 
niệm. 

     

“Các tín đồ Do Thái giáo đang cầu xin vua David” 

Leo núi Zion                         
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  \ 

“Tiến lên Zion” 
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Điểm cuối của ngày lễ Phục sinh, viếng phòng Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. Tiệc Vượt qua sau cùng của 
Ngài với các Môn đệ. Bắt đầu Chặng đường Khổ Nạn (Via Dolorosa). 

 

Là ngày đại lễ, ken cứng xe cộ và người ta trong thành phố. Cảnh sát vất vả chặn đường, xe chạy đường vòng, nhất là các 
xe lớn. Cả tài xế lẫn khách hành hương đều vất vả, mệt mỏi. 

Chụp hình bên ngòai tường thành cổ Jerusalem và cổng thành. 
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Ghé một siêu thị trong dãy phố mới, thấy rất đông các em lính trẻ Do Thái giữ an ninh khu vực, làm một pô hình kỷ niệm. 
Để nhớ lại thời long đong lo rớt “tú tài anh đi trung sĩ”. 
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Xe quay về Bethlehem, Palestine, Đông Jerusalem ăn tối và nghỉ ngơi. Chầm chậm sắp hàng qua cổng an ninh vượt tường 
cao ngăn cách Đông-Tây giữa hai nhà nước. Bác tài Do Thái nhòai người ra cửa sổ, la to: “Việtnam ! Việtnam!”. Việt 
Nam cũng từ từ bố già, kẹt xe mà !!!  

Hình chụp chân tường phân chia giữa hai nhà nước. 
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“Hotel phía Palestine”8 

 

 

                                                        
8 West Bank (Bờ Tây), nằm phía đông Tel Aviv, đuợc hiểu là bờ phía tây sông Jordan (trước kia Jordan quản lý, nay thuộc Palestine).  
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Jerusalem by night nhìn từ Palestine. 
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“Old Jerusalem nhìn từ đỉnh núi Olives (núi Cây dầu), chi chít dưới thung lũng là những ngôi mộ cổ hàng ngàn năm” 
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Gần núi Cây dầu là nhà thờ Ste Mary of Magdala (Maria Madalena=Maria thành Magdala). Núi Olives là hướng những 
buớc chân cuối Chúa Giêsu trước giờ chịu nạn. 

Hôm nay 2/4/2018 lại một ngày vất vả nữa ở Jerusalem. Từ đỉnh đồi Olives đòan hành hương đi vô thành cổ, hướng 
Lion’s Gate, cũng là lối xưa kia đòan người tung hô, khi Ngài Jesus cùng với các môn đệ đi vào Thành trên lưng lừa (Lc 
19: 35-38)   

 

Viếng nhà thờ “Church of the Agony” hay còn gọi nhà thờ Muôn Dân (Church of All Nations), bên cạnh vườn 
Gethsemani. Có hang (Grotto), nơi Judas giao nộp Thầy và tảng đá tương tuyền là nơi Chúa Jesus  quỳ cầu nguyện:” Lạy 
Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mt 
26:39-40) 
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Trong vườn Gethsemani có 8 cây Olives được tin là từ thời Chúa Jesus. Chúng đã “chứng kiến” những giây phút Chúa 
Jesus quỳ cầu nguyện với Chúa Cha trước khi bị giao nộp.” 
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Từ vuờn Gethsemani đòan tiếp tục đi đến nhà thờ Mộ Mẹ, cũng nằm trên cung đường xưa Chúa Jesus bị dẫn đến dinh 
Caipha. 

Con đường Khổ Nạn (Via Dolorosa) hiện ra trước mắt. Chặng thứ II: “Chúa Jesus vác thánh giá” đuợc đánh dấu đầu tiên 
bằng một bảng đồng hình tròn (xem hình phía dưới), và cứ như thế theo suốt dãy phố cho đến chặng thứ 9 trước cổng 
thánh đường Mộ Thánh. Năm Chặng còn lại nằm trong Church of the Holy Sepulchre. Khỏang cách từ dinh Philato (nay 
không còn) đến Núi Sọ dài chừng 600m (2000 feet) đuờng dốc. Con đường Khổ Nạn (Via Dolorosa), chuyên bán đồ lưu 
niệm, nước giải khát, v.v,… nay trở nên rất chật chội, không thua chợ Bến Thành. 

  

       “Nơi thứ II: Chúa Jesus vác cây thánh giá”                          “Chặng thứ III là trạm y tế của giáo hội Armenia” 
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“Dọc con phố Via Dolorosa” 
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“Sinh hoạt suốt lối đi Via Dolorosa hiện nay” 
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Sau khi viếng Mộ Chúa, đồi Golgotha và tảng đá, tương truyền là nơi ông Joseph Arimathea (một thành viên của Thượng 
Hội Đồng, tin vào Chúa Jesus và cũng là môn đệ thầm lặng) và ông Nicodeme đã tẩn liệm Chúa Jesus, sau khi hạ xác 
Ngài xuống khỏi thập giá, từ Núi Sọ gần đó (Gioan 19:38-42). 

    

                “Tảng đá nơi tẩn liệm”       “Hàng người viếng Mộ” 
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“Dưới chân Thánh giá nơi Núi sọ” 
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“Phía trước là Mộ Thánh” 
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“Từng người một bước vào Mộ Thánh” 
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Chen lấn viếng được Mộ Thánh đã vất vả, lúc trở ra lại càng vất vả hơn. Là tuần Phục sinh, tín đồ, khách hành hương đi 
viếng Jerusalem ngòai sức tưởng tượng của ban quản lý phố cổ. Rồi, như Moses dẫn dắc dân Israel loanh quanh sa mạc 
Sinai, hướng dẫn địa phương phải hỏi lối thóat bằng cách leo bậc thang, len lỏi, loanh quanh trên đồi cao phố cổ và thóat 
ra bằng cồng khác. 

 

“Tìm lối thóat thân” 
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Hơn cả tiếng đồng hồ, sau nhiều phen lộn tới, lộn lui do lạc hướng, do tài xế không tìm được chốn dừng xe đón đòan. 
Cuối cùng “con cháu Moses Vietnam” cũng về được “Bức Tường Phía Tây” (Western Wall hay còn gọi là Bức Tường 
Than Khóc), nơi các hậu duệ Jacob đang rên xiết dưới cái nắng chang chang buổi trưa vùng sa mạc. 

 

“Wailing Wall” 
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Quảng trường nổi tiếng này với "Bức tường Than khóc" (Wailing Wall), đọan tường cổ phía tây Núi Đền (Temple 
Mount), còn sót lại sau trận chiến với quân La Mã; phía bên trong có Điện thờ, nơi linh thiêng của người Do Thái.  

Người ta tin rằng nếu viết một lời nguyện trên mảnh giấy, đặt trong khe nào đó của bức tường thì lời cầu sẽ được ứng 
nghiệm. Các tín đồ Do Thái cũng tin rằng, đây là nơi Abraham vâng theo lệnh Thiên Chúa, dâng con trai mình là Isaac 
làm sinh tế. 

Hàng năm Bức tường đón hàng triệu khách tham quan. Tín đồ Do Thái từ khắp nơi trên thế giới về đây để cầu nguyện, kết 
nối với di sản của họ. Một niềm tự hào dân tộc. 

Gom được đủ thành viên đòan hành hương lại, thì đồng hồ đã điểm 14 giờ, trở về Bethlehem ăn cơm và viếng Church of 
the Nativity, nơi Chúa Jesus giáng trần. 

Đến được Bethlehem sau cơm trưa, trời đã xế chiều. Sắp hàng hàng giờ mới vào được nơi có ngôi sao bạc 14 cánh, đánh 
dấu :”HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS”. 

 

“Niềm tin cậy trông nơi thánh tích Hài đồng Jesus” 

Bethlehem nay là phần đất thuộc Palestine, nhưng quân đội Israel kiểm sóat ra vào rất chặt chẽ nơi cổng tường ngăn cách 
hai nhà nước. 

Nhìn bề ngòai thì Palestine nghèo hơn bên kia, nhưng họ có vẻ thân thiện với khách du lịch. 
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“Bên trong Church of the Nativity” 
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“Bình minh Bethlehem nhìn từ thánh đường Giáng sinh” 

Sáng hôm sau chúng tôi háo hức khởi hành về phía nam Israel để tận mắt nhìn thấy điều cha Bề Trên Alexis nói hơn 50 
năm trước, lúc đang dạy môn Geographie:”nằm đọc báo trên Biển Chết mà không sợ chìm”  

Trên đường đi đòan người tha phương được nhìn thấy cây Giakêu9. Theo Phúc âm thánh Luca 19:1-10, Giakêu ‘sếp sòng’ 
ngành thu thuế vùng Jericho, rất giàu có. Với chiều cao khiêm tốn, không thể nhìn thấy Chúa Jesus đang bị nhiều người 
vây quanh, ông phải trèo lên cây nầy. Chúa Jesus đã cảm hóa và lưu lại nhà ông. 

     

                                                        
9 Nhiều người lầm tưởng thánh sử Matthew và Giakêu là một. Thực tế hai ngài cùng hành nghề thu thuế khác miền nhau, một ở 
Galilée và ngài kia ở Judea. 
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                “Cây Dakêu”        “Auto Batptême nơi sông Jordan” 

Vùng Jericho thuộc miền Judea, khỏang 10km phía bắc Biển Chết.  260 m dưới mặt nước biển, nghe nói chà là ở đây 
ngon nhất thế giới. Một trong những thành phố cổ xưa, hơn 10 ngàn năm tuổi. Vùng đất thuộc Palestine quản lý. 

Jericho cũng là nơi Moses ngóng nhìn từ Nebo, Madaba, Jordan. Nhưng Joshua lại là người đưa cổ dân Isarel về miền Đất 
hứa nầy. 

 

“Mount of Temptation” 
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“Tòan đòan nơi chân núi Cám Dỗ” 

Không xa thành phố Jericho là núi Cám dỗ (Mount of  Temptation).  Nơi Chúa Jesus ăn chay 40 ngày đêm và chiến đấu 
với ma quỷ.  

Sau ăn trưa và mua chà là ngon nhất thế giới, xe tiếp tục đưa đòan ghé đọan sông thánh tích Jordan. Nhiều ngừơi chụp 
hình kỷ niệm chốn mà có lẽ trong đời chỉ mong được một lần đến. Các tín đồ Thiên Chúa thì chắc chắn phải lội xuống 
giòng nước thiêng, hoặc ít ra là nhúng tay vào. Các người thạo kinh doanh không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền bằng các tiệm cho 
mướn áo chòang trắng để khách hành hương đầm mình vào giòng nước đục, có lẽ không trong sạch nhưng tin là tinh 
tuyền.   

Jordan River bắt nguồn từ núi Hermon, Lebanon chảy qua cao nguyên Goland rót nước vào hồ Galilée, và chấm hết khi 
hòa tan vào Dead Sea. Giòng sông thiêng liêng nhất thế giới, nơi Đức Jesus chịu phép rửa bởi thánh Gioan Tẩy giả, dài 
251 km, sâu hơn mặt nước biển đọan từ hồ Galilée đến Biển Chết. Cũng tại khúc sông nầy, thánh Gioan Tẩy Giả đã chứng 
thực Đức Jesus là con Thiên Chúa và là Chiên Thiên Chúa (Gioan 1, 29-36) 
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“Một CVK thế hệ 60 cầu nguyện nơi đoạn sông Thánh tích Jordan” 

(Hình copy từ bài bác Tố 60) 

Trên đường tới Biển Chết, xe không thể không dừng lại viện mỹ phẩm AHAVA, tên đầy đủ AHAVA, DEAD SEA 
LABORATORIES để phục vụ phái đẹp trong đòan, mua làm quà.  

Bùn, nước ở Biển Chết chứa muối và nhiều loại khoáng chất được chứng minh là rất có lợi cho sức khỏe, có thể chữa các 
bệnh ngoài da và thấp khớp, kích thích tuần hoàn máu. Theo các nhà khoa học có nhiều lọai khóang chỉ tìm thấy ở Biển 
Chết.  
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“ Khóang từ muối Biển Chết làm nên mỹ phẩm và thuốc chữa bệnh” 

Công ty Israel nầy chuyên nghiên cứu và sản xuất mỹ phẩm dưỡng da, thuốc chữa bệnh và các sản phẩm giúp thư giãn cơ 
thể từ khóang sản Biển Chết.  

Rồi cuối cùng xe cũng đã đưa đòan Việt nam đến khách sạn bên bờ Dead Sea.  
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“Không cần cố Desroches tập cũng nổi bềnh bồng” 

Dead Sea giáp ranh với Palestine-Israel-Jordan, dài khỏang 76km, rộng nhất 18km, có nơi sâu hơn 400m dưới mực nước 
biển. Độ mặn thì khỏi bàn, nhiều người hớp thử, vội phun ra: mặn đắng đúng nghĩa. Độ muối thay đổi từ 31% đến 35%. 
Bù lại nghe nói có tới 21 khóang chất có ích khác nhau. Khách tắm đi từ từ ra sâu, tưởng sạn lộm cộm dưới chân, vốc một 
nắm tòan là muối hột. Cẩn thận khi ngâm mình, không để nước biển lọt vào mắc gây bỏng.  
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“Bình minh trên Biển Chết” 



 60 

 

“Dãy núi bên hừng đông thuộc quốc gia Hồi giáo Jordan” 

Một buổi chiều thỏa thích bơi lội nơi Biển Chết. Một buổi sáng ngắm bình minh lặng lẽ đem ánh sáng lên sau rặng núi xa 
xa, đủ cho một nghệ sĩ, dù trong lãnh vực nào, hòan thành tác phẩm của riêng mình. 

Ngày hôm sau đòan hành hương chuyển hướng đi Ai cập qua ngõ Ailat (Israel) và Taba (Ai cập), tiến vào vùng chiến sự 
Sinai. 

Mùa Phục sinh 2018 
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(Còn tiếp: Phần III- Ai Cập) 


