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Tracy NGuyen

THÁNH LONGINUS

Người lính La Mã đã lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu

Người lính dùng giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu sau đó trở thành tín hữu và chịu tử
đạo.

Nếu bạn có dịp đến thăm đền thờ thánh Phêrô ở Vatican thì khi vào chánh điện, bạn sẽ
thấy ở bốn góc tường xung quanh cung thánh có tượng của bốn vị thánh, trong số đó có
ba vị thánh hầu hết chúng ta đều biết đến, đó là thánh An-rê Tông Đồ, thánh Vêrônica và
thánh Helena (mẹ của vua Constantin, người đã tìm được thánh giá của Chúa Giêsu).
Riêng vị thứ tư khá lạ lẫm trong trang phục quân nhân tay cầm giáo nhọn. Đó là thánh
Longinus.

Theo tương truyền, ngài chính là người lính La Mã đã lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu,
rồi sau đó tuyên xưng: "Quả thật người này là Con Thiên Chúa" (Mt 27,54).

Sau khi chứng kiến cái chết của Đức Giêsu, ngài đã tin nhận và gia nhập cộng đoàn tín hữu
Giêrusalem. Sau đó ngài ra đi truyền giáo ở vùng tiểu á (Thổ Nhĩ Kì ngày nay), mang theo lưỡi
đòng đã đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu làm kỷ vật. Nhưng vì ngài tự ý rời bỏ quân đội và theo
"tà đạo" nên đã bị bắt và chém đầu vào khoảng năm 45.

Lòng tôn kính thánh Longinus bắt đầu từ vùng tiểu á, đặc biệt bởi sự truyền bá của thánh
Gregorio thành Nazia. Thánh tích của thánh nhân, và đặc biệt là lưỡi đòng mà ngài dùng để
đâm Chúa Giêsu, sau đó luôn được ngài mang theo bên mình, cũng được gìn giữ và tôn kính ở
Vatican.
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Ngài là một vị thánh gần như không được biết đến ở nhiều nơi trong đó có giáo hội Việt
Nam. Hầu như các tín hữu không nghe biết đến tên và sử tích của ngài.

Ngài được kính nhớ trong cả 4 giáo hội Công Giáo, Chính Thống, Armenia tông truyền, và
Chính Thống Corp. Lễ kính nhớ ngài (16/9) đi liền sau lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/9) và Đức
Mẹ Sầu Bi (15/9).

St. M. Hạnh Tử
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