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Leân Ñöôøng 
c tranh nào nhất?” ðó là câu hỏi ñược cha Giuse Maria Cao Gia 

n Học căn bản cho giáo dân ngày 5.9.2015.

t: Thiên thần và thánh sử Matthêu của Caravaggio 

c cha Giuse Maria Cao Gia 
y 5.9.2015. 

a Caravaggio  
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: Thiên thần và thánh sử Matthêu của Rembrandt a Rembrandt  



 

Bức tranh thứ ba: Thiên th
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ba: Thiên thần và thánh sử Matthêu của Caravaggio a Caravaggio  
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Con chọn cả ba, vì ba bức tranh này ñều diễn tả một hành trình ñức tin nhưng ở từng 
giai ñoạn khác nhau trong cuộc ñời.  
 
Bức tranh thứ nhất: 

 
Bức tranh thứ nhất diễn tả hình ảnh thánh sử Matthêu ñang ngồi viết sách và thiên 
thần ñứng kề bên, vai sát vai, gần như quyện vào nhau, và tay thiên thần cầm tay 
thánh sử Matthêu ñể viết. Quyển sách ñược viết, không ñược ñặt trên bàn viết như 
bình thường, nhưng ñược chính thánh Matthêu ôm trong lòng, như muốn nói lên rằng 
những ñiều thánh sử muốn viết là viết với trọn vẹn tâm hồn. Có lẽ ngài không hề nghĩ 
rằng, ñiều ngài muốn viết lại ñược chính Thiên Chúa viết qua sự lèo lái của thiên 
thần, bởi vậy những dòng chữ ñược viết ra làm ngài sửng sốt và ngài phải căng tròn 
ñôi mắt ñể chăm chú nhìn. Sự ngỡ ngàng của ngài, có lẽ chính thánh Phao Lô cũng ñã 
cảm nhận ñược, khi ngài thốt lên rằng ”Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của 
Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết ñịnh của Người, ai dò cho thấu! ðường lối 
của Người, ai theo dõi ñược.” (Rm 11,33). 
 
Nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy rằng, ñây chính là hình ảnh thân thương gần gũi mà 
Thiên Chúa dìu dắt mỗi người chúng ta. Ngài ñã ân cần chỉ dạy chúng ta từng ly từng 
tí, Ngài ñã âu yếm cầm tay dẫn dắt chúng ta ñi, còn chúng ta thì vững tâm trao hết 
mọi sự trong bàn tay của Thiên Chúa. Nó cũng giống hình ảnh người con thơ tin 
tưởng nắm tay cha mình tung tăng trên mọi nẻo ñường bình an. 
 

“Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u 
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. 

Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.” 
(Tv 23,4). 

 
Bức tranh thứ hai: 

 
Bức tranh thứ hai diễn tả hình ảnh, Thiên Thần ñứng sau nhẹ nhàng ñặt tay lên vai và 
thì thầm vào tai thánh sử Matthêu, còn thánh Matthêu chú tâm lắng nghe, trầm ngâm 
suy nghĩ rồi viết ra. Bức tranh này cũng cho chúng ta thấy ñược hình ảnh Thiên Chúa 
quan tâm, yêu thương và dạy bảo chúng ta, nhưng Ngài nhẹ nhàng ñứng sau ñể chúng 
ta làm chủ và Ngài cho chúng ta sự tự do lựa chọn, ñón nhận ñiều ñược dạy dỗ cũng 
như ñem ra thực hành. ðó cũng là hình ảnh của chúng ta vào lứa tuổi thiếu niên, ñiều 
gì chúng ta cũng muốn nghe, cũng muốn biết nhưng hầu như không bao giờ làm theo, 
mà chỉ là làm theo ý của chính mình. 
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Một cách nào ñó bức tranh này có một sự tương quan ñến bài Dụ ngôn người gieo 
giống: “Người gieo giống ñi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, thì có những 
hạt rơi xuống vệ ñường, chim chóc ñến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi ñá, 
chỗ ñất không có nhiều; nó mọc ngay, vì ñất không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền 
bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên 
làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi nhằm ñất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt 
ñược gấp trăm, hạt ñược sáu chục, hạt ñược ba chục. 9 Ai có tai thì nghe.” (Mt 13,4-
9). 
 
Bức tranh thứ ba: 

  
Bức tranh thứ ba diễn tả hình ảnh thánh sử Matthêu nửa quỳ, nửa ñứng bên bàn viết 
với ñôi tay cầm bút và ñôi mắt của ngài chăm chú nhìn vào bàn tay của thiên thần 
ñang bay lơ lửng trên không. Mầu vàng cam ñậm của chiếc áo hoà lẫn với màu da 
của thánh Matthêu nổi bật trên bức tranh, như muốn nói rằng lòng nhiệt thành của 
ngài tràn ngập tâm hồn và lấn át cả bóng ñêm, biểu hiện của sự dữ.  
 
Tư thế nửa quỳ, nửa ñứng của thánh Matthêu diễn tả ý muốn vươn mình lên. ðó cũng 
là hình ảnh vươn lên của chúng ta. Thiên Chúa ñã dẫn dắt, dạy bảo chúng ta, và Ngài 
còn cho chúng ta sự tự do ñể chọn lựa. Và với một niềm tin, dù ñôi khi rất mong 
manh, và một tình mến Chúa và muốn ñược ở gần bên Chúa, muốn ñược vươn lên 
với Ngài. Dù chúng ta có làm cách nào ñi nữa, thì chúng ta vẫn luôn luôn không thể 
nào nhấc mình lên ñược. Làm sao ñược? Khi chúng ta là con người tội lỗi. Chúng ta 
không lên với Thiên Chúa ñược, thì Ngài lại xuống với chúng ta, qua ðức Giêsu với 
mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, Ngài xuống với chúng ta, ở giữa chúng ta và ñã ký 
kết với chúng ta một Giao Ước Mới bằng chính Mình và Máu ðức Giêsu Kitô trên 
thập giá. 
 
Qua Giao Ước ñó Ngài mời gọi chúng ta vác thập giá mình mà theo Ngài, ñó không 
phải là một gánh nặng chúng ta lầm lũi vác theo Ngài, nhưng ñó là lời mời gọi của 
tình yêu, của ơn cứu ñộ Ngài trao ban cho mỗi người chúng ta. Ngài ñang ñi trước 
dẫn ñường ñây rồi, không phải làm một lời nói trừu tượng mơ hồ, mà là một thực tại 
thiết thực qua khoá Thần học căn bản cho giáo dân với sự hướng dẫn của các linh 
mục, ñặc biệt là cha linh hướng của lớp. Nào! chúng ta hãy vác thập giá mình lên và 
lên ñường theo Thầy Chí Thánh. 
 

~~~~~~<~~@ 
Nhóm 5, ðiệp. 

 


