HÀNH TRÌNH TỬ ĐẠO CỦA THÁNH ANÊ LÊ THỊ THÀNH
DẪN: Kính thưa cộng đoàn, GHVN chúng ta đã trãi qua một chặng dài lịch sử, bao nhiêu vị thánh
đã đổ máu mình ra làm chứng cho đức tin của mình, và máu các ngài đã thấm đẫm trong lòng dân
tộc. chúng ta đang sống trong năm hồng phúc, năm thánh mừng 30 năm - Thánh Giáo Hoàng Paul
II, phong 117 vị Hiển Thánh tại quê hương Việt Nam thân yêu, và trong tâm tình đó, chúng ta cùng
họa lại hình ảnh người phụ nữ kiên cường, được phúc tử đạo đầu tiên – Anê Lê Thị Thành hay còn
gọi là Bà Đê.
CẢNH I: GIA ĐÌNH
Bốn đứa con đang ngồi học kinh
- Chị Nụ: các em đọc kinh Kính Mừng lớn cho chị nghe, xem đã thuộc chưa ha?
- Các em: kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng Bà.
- Chị Nụ: tốt lắm, hôm nay chị sẽ dạy các em kinh Sáng Danh nha, đọc theo chị “sáng danh Đức
Chúa Cha ...”
- 1 đứa em: Chị Nụ ơi, em đói bụng,
- Chị nụ: mẹ đang nấu cơm, đợi bố với anh Đê, anh Trân đi làm về, nhà mình cùng ăn cơm.
(Tiếng chuông xe đạp, cha Cố tây xuất hiện, mấy đứa nhỏ xúm lại)
- A, cha về rồi, cha về rồi. có kẹo không Cha. (Bà Đê chạy ra vừa chạy vừa lau tay vào vạt áo)
- Bà Thành: mấy đứa nhỏ ra sân chơi cho mẹ nói chuyện với Cha, đừng ồn ào. Thưa cha, nguy
to rồi, cha không thể ở nhà con được nữa, thằng Đễ nó bán đứng Cha, nó đi khai với quan tổng
đốc Cha ở nhà con, họ đang kéo đến đây để bắt Cha, Cha mau chạy theo con. Nụ ơi, theo mẹ
đưa Cha đi trốn. (chạy một đoạn) Cha nằm xuống đây con phủ rơm khô để chúng không phát
hiện, nhanh tay lên con. Được rồi, con về nhà đi, về đóng cửa lại, dặn các em ở trong nhà, rồi ra
đây với Mẹ. Chạy nhanh lên con (Nụ vừa chạy thì quân lính ập đến )
- Lính: Bà Đê đang làm gì đó?
- Bà Đê: (quay lại) tôi, tôi lấy ít rơm về nấu cơm
- Lính : để xem rơm của Bà có gì (vừa nói vừa lật đống rơm ra) bắt lấy lão ngay, cả con đàn bà
này nữa giải đi.
CẢNH II: HÀNH TRÌNH TỬ ĐẠO
Đẩy bà Thành 1 cái thật mạnh trước mặt quan
- Lính: bẩm quan lớn, đây là con mụ đã cất giấu các cố tây trước nay đấy ạ.
- Quan : con đàn bà to gan, để hôm nay ta cho bà biết thế nào là chống lại lệnh vua. Hãy mang
tất cả các loại hành hình vào đây. Nếu bà ngoan ngoãn bỏ cái đạo quỷ quoái bà đang theo thì ta
sẽ tha cho bà và cả gia đình được sống.
- Bà Đê: thưa quan lớn, dù Ngài cho giết chết tôi, tôi cũng không bỏ đạo.
- Quan : hỗn láo, người đâu chuẩn bị hành hình, hãy đánh cho ả bỏ đạo mới thôi.
- Lính : tuân lệnh (lấy roi quất vào người liên tục)
- Quan : ngưng. Sao! có còn muốn theo cái gã Gia-tô mà bà chưa 1 lần thấy mặt không? (làm
hiệu cho 1 tên lính mang 1 cây thánh giá ra). Bà chỉ cần bước qua cây thánh giá này bà sẽ được
về ngay.
- Bà Đê: không, tôi không làm, đây là Chúa của tôi, tôi không phản bội Người.
- Quan : con đàn bà lì lợm, đánh tiếp cho ta (dùng cây củi lớn đánh cho đến khi bài xỉu), mang ả
vào trong sáng mai ta tiếp tục tra khảo
Dẫn: những tưởng bao nhiêu làn roi đau đớn sẽ khuất phục được người phụ nữ tuy nhỏ bé,
nhưng ai đâu ngờ tình yêu Đức kitô còn lớn hơn gấp bội, vượt qua những đau thương thể xác
và can trường bước tiếp, trên hành trình đức tin, một hành trình chẳng mấy ai đi.
CẢNH III: HÀNH TRÌNH TỬ ĐẠO
- Quan : hãy cho giải phạm nhân Lê Thị Thành vào đây cho ta ( quân lính giải bà vào và xô bà
quỳ xuống) sao! Hôm nay bà vẫn muốn ăn đòn hả, bà không thương chồng, thương con sao?
Chỉ cần nói không tin vào Chúa bà sẽ được về, đơn giản vậy thôi, bà sẽ được đoàn tụ với gia
đình.
- Bà Đê: không, tôi sẽ không bao giờ nói, ông có giết tôi, tôi cũng không bao giờ nói

Quan : con đàn bà láo xược, đánh tiếp cho ta (đánh 1 lúc, quan ra lệnh đưa thánh giá) các
ngươi hãy lôi ả ta bước qua thánh giá cho ta ( có sự giằng co nhưng sức bà không thể kháng cự
được) bà quỳ xuống. khi bà đã bước qua thánh giá do ép buộc, thì quan cười lớn mãn nguyện
- Bà Đê: (giọng thảm thiết) Lạy Chúa, xin thương giúp con, con không bao giờ muốn chối bỏ
lòng tin vào Chúa, nhưng vì con là đàn bà yếu đuối, nên họ dùng sức mạnh để cưỡng bách con
đạp lên thánh giá. Cầm Thánh giá hôn kính, diễn tả sự đau khổ, quân lính tiếp tục đánh bà xỉu ,
đánh 1 cách bạo lực.
CẢNH IV: THĂM TÙ
con gái Nụ đi thăm mẹ, khi vừa nhìn thấy mẹ dính đầy máu thân tàn tạ thì hét thất thanh.
- Nụ : mẹ…… mẹ ơi, sao thân mẹ tan nát thế này, quân lính hành hạ mẹ ghê gớm vậy sao?
- Bà Đê: con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con
lại khóc? Con về khuyên bảo các anh chị em coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sắng, đọc kinh xem
lễ, cầu nguyện cho mẹ vác thánh giá Chúa đến cùng, chả bao lâu mẹ con ta sẽ đoàn tụ trên thiên
đàng.
- Nụ : (vừa khóc vừa nói) vâng thưa mẹ, chúng con sẽ nhắc nhở nhau noi gương Mẹ và yêu mến
Chúa
- Lính : hết giờ thăm tù
- Bà Đê: nhớ lời mẹ dặn con nhé.
Hai mẹ con chia tay nhau trong luyến tiếc, sau khi Nụ về còn một mình, Lính đưa cơm vào, bà
làm dấu để ăn cơm thì lính đá bát cơm văng ra.
- Lính: ăn không lo ăn còn vẽ bùa lên người, đá cho bà chết
Dẫn: tù ngục, gông cùm, cực hình tra tấn vẫn không làm siêu ngả lòng tin của một người phụ
nữ chân yếu tay mềm, cho đến phút cuối cùng của cuộc đời bà vẫn một lòng tha thiết cậy trông
vào Chúa
- Bà Đê: lạy Chúa, Chúa đã chịu chết vì con, con hết lòng theo thánh ý Chúa, xin Chúa tha mọi
tội lỗi cho con. Giêsu Maria Giuse con xin phó linh hồn và thân xác con trong tay Chúa, xin
ban ơn cho con được tuân theo ý Chúa trong mọi sự. ( gục đầu chết) .
KẾT: Các diễn viên đi ra đứng vòng tròn, Thánh Ane đứng lên bục cao tay cầm Thánh Giá. Tất cả
cùng hát bài “Đây bài ca ngàn trùng”
-

