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Chúa Giêsu bị dẫn từ vườn cây dầu về dinh Cai Pha qua lối này.
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Nơi Chúa bị hành hạ, giam giữ dưới dinh Cai Pha.
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Cột đá Chúa bị đánh đòn.
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Nhà thờ Phê rô chối Chúa (Gallicantu), trên nền dinh Cai pha.
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Tượng Phê rô chối Chúa: “Min chẳng biết người ấy là ai”. (Lc 22,57)
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Đàng Thánh Giá. Đàng Thánh giá cứ đi lên, đi lên mãi, đến đỉnh đồi Can Vê. Nếu ngày
xưa Chúa vác Thánh giá đi trên dường dốc dác, hoang vắng, thì ngày nay, ngay 2 bên
đường người Ả rập bán hàng san sát. Ngắm Đàng Thánh giá, đứng trước ngay cửa nhà họ.
Nhiều khi họ bực bội.

Nơi chôn Thánh giá Chúa.
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Tảng đá nơi hạ xác Chúa xuống, xức dầu trước khi khâm liệm.

7

Nhà thờ mộ Chúa.

Nhà thờ Chúa Thăng Thiên
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Vết chân Chúa trước khi về trời.

Đền thờ Đá Tảng (Dome of the Rock) Al-Aqsa, còn gọi là Al-Haram, Nhà thờ Hồi giáo.
Mái vòm được dát vàng.Điểm linh thiêng của Hồi Giáo sau Mecca và Medina. Họ tin từ
nơi này Mahomet bay về trời. Chỉ có người Hồi giáo mới được vào.
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THĂM QUÊ HƯƠNG NGƯỜI 17.5.2019
Nếu ngày hôm qua thứ năm 16 tháng 5 chương trình hành hương dày đặc trong thành cổ
Jerusalem, chúng tôi theo chân Chúa lên Núi Sọ, trên đường Thánh giá , Via Dolorosa,
đến khi Chúa tử nạn, chúng tôi phải đi bộ nhiều, lên núi xuống đồi thì hôm nay chúng tôi
lại ra ngoại thành, về Bê Lem. Xét theo thứ tự thời gian (chronologiquement), viếng nơi
Chúa chết rồi mới thăm nơi Chúa sinh ra. Có vẻ không hợp lý. Nhưng do hôm nay thứ
sáu, người Hồi giáo nghỉ việc và họ vào cổ thành đông, nên chúng tôi đã đổi lịch.
Trước hết chúng tôi thăm Cánh đồng chiên.

Thị trấn Beit Sahur nơi thiên thần hiện ra báo tin vui cho Mục đồng (Lc 2,8-14).

Nhà thờ Hang chiên. Mái vòm được thiết kế nhiều lỗ sáng, như các vì sao.
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Cầu nguyên trong hang chiên.
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Vương cung thánh đường Giáng sinh tại Bêlem. Bê Lem là nguyên quán của vua Đavit ,
cũng là nơi ông được xức dầu phong vương. Giuse, dòng dõi Đavit, nên phải từ Nazareth,
xuôi Nam hơn 160 km để cùng Maria kê khai nhân khẩu. (Lc2,1-5).

Ngôi sao đánh dấu nơi Chúa Giê su sinh ra (trong hang động dưới nhà thờ).
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Các tranh trong nhà thờ.

Thiên thần loan báo tin vui.( Lc2,10-12).

Mục đồng đến viếng thăm Hài nhi Giê su. (Lc 2,16)
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Nhà thờ Hang Động Sữa
Theo truyền thống, nguyện đường Hang Sữa là nơi mà Đức Trinh Nữ Maria đã trốn vào
đây để cho Chúa Giêsu bú trong khi Ngài và thánh Giuse chạy trốn vua Hêrodê, sang Ai
Cập.
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Chính ở nơi đây, cũng theo truyền thuyết, thì một giọt sữa của Đức Maria đã rơi xuống đất
trong khi Mẹ đang cho Chúa Giêsu bú, và giọt sữa đã biến những bức tường đá màu đỏ
nâu của hang thành màu kem trắng.
Các cặp vợ chồng hiếm muộn phải chuyên cần cầu nguyện hàng ngày, kêu khấn cùng
"Đức Bà Sữa" ("Our Lady of the Milk") và lấy một nhúm bột đá vôi từ hang, pha vào nước
mà uống. Chúng tôi ước tính rằng trong 10 năm qua, đã có ít nhất là 3.000 đứa bé chào
đời cho các bà mẹ đến đây để cầu tự, " là lời cuả thầy Bode, vị giám hộ của nguyện đường
từ 18 năm qua. (Trích Công Giáo. Info).
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Bức ảnh hiếm thấy ở Việt Nam. (Hài nhi thiếu tập trung chuyên môn.)
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Nhà thờ Đức Mẹ ngủ.
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Tượng ĐứcMẹ ngủ
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THĂM QUÊ HƯƠNG NGƯỜI 18.5.2019
Sáng 18.5 chúng tôi check-out khách sạn, tiếp tục chương trình Hành Hương.Thăm Ein
Karem.

Nhà thờ Thăm Viếng
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Sau khi được sứ thần Gabriel truyền tin và được biết chị Elisabeth đã có thai được 6 tháng,
Đức Maria đã vội vã lên đường. (Lc 1,39). Không phải để xác minh lời sứ thần mà là để
thăm hỏi và giúp đỡ bà chị già đang thai nghén. Thử hình dung Maria, một thiếu nữ trẻ,
cũng đang bụng mang dạ chửa, một thân một mình (Phúc âm không nói đi với ai) vượt hơn
160 km đường đèo sỏi đá, hoang vắng. Người ta ước tính có đi lừa cũng phải mất 10 ngày.
Ngày nay xa lộ thẳng tắp cũng phải mất 2 tiếng xe hơi. Xe buýt đưa chúng tôi đến chân núi,
còn phải leo 2 hơi nữa mới lên tới nhà của bà Elisabeth, tức nhà thờ Thăm viếng hiện
nay.Sau khi dừng tại sân nhà thờ khoảng 15 phút cho mọi người…thở, chúng tôi còn phải
leo mấy chục bậc thang nữa mới lên tới nhà thờ. Nghĩ mà thương Đức Mẹ. Lại còn đoạn
đường về sau 3 tháng ở lại giúp đỡ chị nữa chứ. Ôi thật nhiêu khê. Ta hiểu thêm được lời
người đời vẫn nói: Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người
ngại núi e sông. Thánh lễ hôm nay do cha Duy Anh chủ tế. Chúng tôi cầu nguyện cho mọi
người biết yêu thương nhau hơn.

Đường lên nhà thờ Thăm Viếng.
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Kinh Magnificat thuộc nhiều ngôn ngữ được gắn trên tường quanh khuôn viên nhà thờ.

Bản kinh Magnificat tiếng Việt. (Lc 1, 46-55)
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Tranh diễn tả Mẹ đi từ Nazareth đến Ein Karem.

Tượng đồng trong sân nhà thờ diễn tả 2 chị em gặp nhau.
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Nhà thờ Gioan Tẩy Giả.
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Kinh Benedictus của ông Da ca ria bằng tiếng Việt.( Lc 1,67-79)
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Bàn thờ nơi Gioan sinh ra.
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Ngôi sao đánh dấu nơi Gioan sinh ra.
11g trưa 18.5.2019 chúng tôi ra phi trường Ben Gurion, Tel Aviv về Việt Nam.
Kết thúc cuộc Hành Hương.
Khi mới đăng ký đi Hành hương, tôi nghe cha Huệ nói: cứ có tiền là đi được.Lúc đó tôi đang
chạy tiền, nên nghe đúng. Nhưng thực ra, tiền có thể đi xin, đi vay, đi mượn được. Nhưng
ngoài niềm tin, lòng đạo đức,và tiền bạc, cần hơn, vẫn là sức khỏe. Tôi có tật thỉnh thoảng
nhức chân. Sau 17 tiếng ngồi máy bay và quá cảnh, sau 2 ngày đầu hành hương, sáng sớm
ngày thứ ba, thức dậy, chân tôi đau buốt. Tôi cầu nguyện Chúa: Chúa biết, con vượt mười
mấy ngàn cây số, thu xếp công việc, gom góp tiền bạc, muốn “đến mà xem”. (Ga 1,39) muốn
“sống với” Chúa một tuần tại quê hương trần gian của Chúa. Xin giúp con đủ sức. Lạ lùng
thay ngày tiếp đó, đi suốt ngày, lên núi, xuống đèo mà chân tôi vẫn không thấy đau, đến mãi
hôm nay, sau hành hương cả tháng.
Có người hỏi tôi: sau 2, 3 ngàn năm rồi, biết chỗ nào vào chỗ nào, biết Chúa sinh ra nơi nào,
chết chỗ nào mà nói, mà xác định. Thực ra, tôi nghĩ chỉ dựa vào truyền thống, truyền thuyết
hay khảo cổ thôi. Ngoài ra thì lấy Đức Tin bù lại.
Có người bạn hỏi tôi: Anh về hưu rồi, lấy tiền đâu mà đi du lịch hay hành hương?
-Ấy, chớ khinh tôi nghèo chứ. Thực ra, sau khi về hưu, tôi cải tạo khu vườn sau nhà, trồng
rau. Mỗi ngày tôi thu được từ 50 đến 70 ngàn đồng Việt nam (2-3 đô la Mỹ). Hai năm là tôi
đủ một tour rồi.
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Đi du lịch hay hành hương, để có ich lợi và thú vị, ngoài việc thăm nhiều nơi, chụp nhiều
hình, chụp selfie, còn cần có một tour guide am hiểu. Anh Phúc của công ty Carnival là một
vốn quí. Anh đã từng dẩn nhiều đoàn đi Israel, trong đó có các cha, các thày, các xơ…Trước
các đấng các bậc thông thái, am hiểu kinh thánh, văn hóa như vậy mà anh dám múa rìu thì
chắc hẳn không phải tay mơ. Ngoài 3 ngôn ngữ Anh, Nga, Hoa, anh còn nói được mười mấy
giọng địa phương Việt nam. Anh có cả một kho chuyện tiếu lâm, tiếu lâm nhà đạo. Ngoài
công tác tour guide, anh còn đóng vai như một ông trùm giáo họ. Mỗi sáng trên xe, anh khởi
xướng đọc kinh dâng ngày, mời một cha trong đoàn hướng ý và ban phép lành. Sáng lần chuỗi
mân côi, lần lượt đọc cả 4 sự: Vui, thương, mừng và sự sáng. Thú thực, sự sáng, tôi không
thuộc, dầu là con chiên ngoan đạo. Buổi chiều còn lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa. Đến các
điểm hành hương đặc biệt, anh còn xin các cha dẫn ý hoăc đoc Kinh Thánh. Anh rành các ngõ
ngách trong thành Jerusalem. Anh nắm rõ lịch sử và niên đại các nhà thờ…
Để đóng góp cho đời, anh cũng phải hy sinh tình riêng. Anh ngồi máy bay nhiều hơn ở nhà,
ngủ khách sạn nhiều hơn ngủ với vợ con. Nghe đâu anh chị có một con và không dám sanh
thêm nữa.
Nhân đây con xin cám ơn đức cha giáo phận Xuân Lộc, quí cha trong ban tổ chức, quí cha và
quí khách trong đoàn Hành Hương và công ty Carnaval.

Nguyễn Đức Lân
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