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Đầu tháng 5 năm 2015, tôi và một số anh chị em trong cộng đoàn đi hành 
hương đất thánh với chương trình hành hương “Kẻ Đi Tìm” của cha Nguyễn 
Trọng Tước. Có nhiều người đã đi hành hương đất thánh hai ba lần với các phái 
đoàn khác, đều nói với tôi là chỉ lần hành hương với cha Tước này, mới thực sự 
biết được rõ hơn các nơi hành hương và mới nhận được nhiều lợi ích thiêng 
liêng từ cuộc hành hương. 

 
Sở dĩ cuộc hành hương đạt được hai điều quan trọng: - Hiểu biết rõ ràng về các nơi thánh tích và – Gặt hái 
được lợi ích thiêng liêng từ cuộc hành hương, là nhờ cha Tước đã nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các điạ điểm hành 
hương và nhất là chính ngài là hướng dẫn viên (Tour guide có bằng chứng nhận hướng dẫn hành hương sau khi 
đã qua khoá học tại Jerusalem). Cha Tước đã chia sẻ với tôi là trước khi mở các chuyến hành hương, cha đã bỏ 
công và tiền túi đi taxi lên những địa điểm quan trọng để nghiên cứu kỹ lưỡng. Rồi khi các chuyến hành hương 
bắt đầu, cha rút tỉa kinh nghiệm của từng chuyến để tổ chức làm sao đỡ tốn kém mà đạt được hiệu quả nhiều 
chừng nào có thể. 
 
Chuyến hành hương “Kẻ Đi Tìm” có ba nơi ở chính là Nazareth, Belem, và Jerusalem. Từ Nazareth phái đoàn 
được hướng dẫn đi thăm Miền Bắc chung quanh vùng Galilê (Đền thờ truyền tin, hội đường Nazareth, núi Tám 
Mối Phúc, Biển hồ Galilê, Caphácnaum, núi Tabor… ).Trên đường xuôi về Miền Nam ghé thăm miền Cana nơi 
Chuá biến nước thành rượu và dâng lễ cho các cặp vợ chồng hấp hôn. Sau đó xe trực chỉ về Belem. Từ Belem, 
phái đoàn được hướng dẫn thăm núi cây dầu, thăm dinh Caipha, thăm nhà Tiệc Ly, Biển Chết… Và chặng cuối là 
vào ở trong thành Jerusalem cổ những ngày còn lại. Những ngày này không phải di chuyển bằng xe mà chỉ cần 
đi bộ trên những chặng đàng thánh giá, đến Đền Thờ Mộ Chuá, lên đồi Canvê nơi Chuá bị đóng đinh, chạm vào 
tảng đá nơi táng xác Chuá, thăm bức tường than khóc… Rồi lần di chuyển bằng xe cuối cùng là vào ngày cuối khi 
trở lại phi trường Tel Avis để bay về nhà. 
 
Việc đặt khách sạn ở bên cạnh những địa điểm hành hương quan trọng: Đền Thờ Truyền Tin, Đền Thờ Giáng 
Sinh, Đền Thờ Mộ Chuá rất quan trọng vì phái đoàn có thể dâng lễ trong các đền thờ này vào lúc chưa có các 
phái đoàn hành hương khác nên được thoải mái dâng lễ hay vào thăm viếng riêng khi thuận tiện. Hoặc từ sáng 
sớm có thể đi Chặng Đàng Thánh Giá mà không bị chia trí bởi đám đông chen lấn vì các quán bán hàng và đồ 
lưu niệm hai bên Đường Thánh Giá này. Cha Tước đã đi dọn chỗ trước để mọi người có chỗ hành hương thuận 
tiện không phải xếp hàng chờ chực để vào những địa điểm quan trọng. Nếu ở xa khi đến nơi phải mất cả giờ 
đứng xếp hàng rồi mới được vào nhìn qua loa một chút rồi ra về như cưỡi ngưạ xem hoa thôi. 
  
Trong bài Phúc Âm tuần này Chuá Giêsu chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ trước khi ngài rời xa các ông đi vào 
cuộc tử nạn và phục sinh: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở…Thầy đi dọn chỗ cho các con” (Ga 14:2). Chúng 
ta đang trên đường hành hương đi về quê trời, và chúng ta có ‘tour guide’ tuyệt vời là Chuá Giêsu, Ngài sẽ dẫn 
chúng ta về Nhà Cha của Ngài, nơi đó có nhiều chỗ ở mà Ngài đã dọn sẵn cho chúng ta. Nhưng muốn tới được 
Nhà Cha thì chúng ta phải đi qua Đường Giêsu vì Ngài khẳng định “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. 
Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14:6).  Ngài là Đường dẫn tới Nhà Cha, bởi vì Ngài và Cha 
là một. Chúa Con ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Chúa Con. Cha và Con vẫn là một từ ngàn xưa và mãi 
mãi là một tới ngàn sau. Chính Ngài quả quyết: “Con đường dẫn đến Chúa Cha chính là Thầy”. “Ai thấy Thầy là 
thấy Cha”. Cho nên đường mang tên Giêsu tất yếu dẫn chúng ta đến địa chỉ Nhà Cha, và ngược lại, tìm đến Nhà 
Cha cũng chính là hành trình đi trên đường Sự Thật và Sự Sống.  
 
Hơn nữa, đi trên Đường Giêsu là đi bằng niềm hy vọng bền vững vì “Thầy đi dọn chỗ cho các con”. Vận mệnh 
tương lai đã mở ra, vì tương lai không còn xa xôi tít tắp nhưng đã bắt rễ từ cuộc đời này. Sống hôm nay là 
chuẩn bị cho cuộc sống ngày mai, và ngày mai tại Nhà Cha đã được định hình ngay từ hôm nay trên bước 
đường lữ thứ trần gian. Khi bước đi trong hy vọng là chúng ta nhận ra rằng con người được tạo dựng để hướng 
về một cứu cánh, được tái sinh trong giới hạn nhưng không ngừng hướng về vô hạn. Lời kinh của Thánh 
Augustinô có thể giúp chúng ta tóm kết cuộc hành trình đi trong hy vọng cũng là hành trình đi trong niềm khát 
vọng vô biên: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con để cho Chúa, nên con mãi khắc khoải cho tới khi được nghỉ ngơi 
trong Ngài”.           Lm Nguyễn Mộng Huỳnh                                       


