
BÀI GIẢNG LỄ VỌNG PHỤC SINH 

 

Anh chị em thân mến, 

 

Trong những ngày này truyền thông xã hội thường loan tin về đại dịch Covid-

19. Tin tức xoay quanh về số trường hợp lây nhiễm tăng lên, số người tử vong, 

số người khỏi bệnh, số người thất nghiệp, hàng quán đóng cửa… Chính phủ 

loan báo nền kinh tế chúng ta đang đi vào một giấc ngủ mùa đông tương tự như 

loài gấu và một số động vật. Đó là giấc đông miên. Chúng ta chưa biết khi nào 

mới ra khỏi giấc đông miên. Nhưng chính trong giấc đông miên này mà một thứ 

tin tức động trời vang lên. Đó là Tin Mừng Phục Sinh: Chúa đã sống lại thật rồi. 

Alleluia 

 

Tin Mừng Phục Sinh chính là niềm vui và hy vọng cho mọi người tín hữu. Chúa 

Giêsu Kitô là Đấng Phục Sinh sẽ chiếu giãi ánh sáng của Ngài vào mọi góc tối 

của đời sống chúng ta. Liên quan đến Tin Mừng Phục Sinh, chúng ta nhớ lại 

rằng thiên thần Gápbrien đã loan báo cho Đức Mẹ Maria tin mừng Nhập Thể về 

việc Con Thiên Chúa giáng trần. Nay, nơi ngôi một đá, hai thiên thần trong y 

phục chói loà và diện mạo rạng ngời lại loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Có thể 

gọi đó là tin mừng Biến Thể, vì bởi vì Chúa đã phục sinh và thân xác nhập thể 

của Ngài được biến đổi thành thân xác phục sinh, không bao giờ chịu cảnh hư 

nát nữa, không lệ thuộc vào các giới hạn của vật lý. Chính vì vậy, Ngài có thể 

đến và đi bất cứ nơi đâu tùy ý. Ngài có thể xuyên qua vách tường để vào thăm 

các môn đệ đang tụ họp bên trong căn nhà. 

 

Đó là tin mừng động trời làm rung chuyển cả mộ đá, làm rúng động binh sĩ canh 

mồ đến độ họ run rẩy khiếp sợ đến chết ngất đi, làm rúng động các người phụ 

nữ đến thăm mồ. Nhưng sau cơn sợ hãi vì hiện tượng phi thường xảy ra, các bà 

vui mừng vì Thầy của các bà đã đội mồ sống lại. Thầy hẹn gặp các môn đệ tại 

Galilê, nơi xuất phát cuộc rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa, nơi mà 

Ngài đã kêu gọi các môn đệ theo Ngài. Các thiên thần bảo các bà trở về Galilê 

nghĩa là về nguồn, trở về nơi chốn của sứ vụ giảng dạy, và như thế trở về với 

các giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô và chính lời hứa của Ngài. Ngài đã nói và đã 

làm. Ngài đã loan báo về cuộc khổ nạn và phục sinh. Nay Ngài đã sống lại như 

lời đã hứa,và chứngtỏ rằng Ngài chính là Con Thiên Chúa, đến từ Thiên Chúa 

và làm những công việc mà Thiên Chúa trao phó. Chúa Giêsu Kitô đã trung 

thành và đã nêu gương để các môn đệ xác tín vào Ngài và trung thành với Ngài 

cho đến cùng. 

 

Nếu cơn đại dịch làm rúng động thế giới và làm cho mọi người kinh hoàng, thì 

Tin Mừng Biến Thể của Chúa Phục Sinh làm rúng động mọi kẻ tin và đem lại 

niềm hy vọng cho họ. Khi sinh hoạt xã hội đi dừng lại để đi vào giấc đông miên, 

thì Thiên Chúa vẫn hoạt động không ngừng để tái tạo chúng ta, biến thể chúng 



ta, nhờ đó chúng ta được hồi sinh. Một ngày nào đó, khi cuộc sống trở lại bình 

thường, chúng ta sẽ sống đức tin với một cái nhìn mới, chúng ta sẽ thực hành lời 

Chúa một cách tích cực và có ý nghĩa hơn. Trong bối cảnh đông miên, ánh sáng 

Phục Sinh của Chúa chiếu rọi vào tâm hồn trí não chúng ta để làm cho chúng ta 

hiểu sâu xa hơn về sự hiện diện, tình yêu và quyền năng của Chúa. Chúng ta 

cảm thấy sự cần thiết của việc kết hiệp với Chúa. Chúng ta sẽ nhận ra chiều sâu 

ý nghĩa của việc Chúa đồng hành với mình trong cuộc sống hằng ngày, như 

Chúa từng nói với các môn đệ: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” 

(Mt 28:20). 

 

Phục sinh nói lên một điều là những gì con người trù tính không thể vượt qua ý 

Chúa. Những người lãnh đạo Do Thái thời Chúa Giêsu đã bày mưu tính kế và 

đã kết án tử hình Ngài. Họ nghĩ rằng họ đã diệt trừ được Ngài. Họ đã thành 

côngthực hiện mưu tính của mình. Nhưng họ không biết rằng những gì họ làm 

cũng không ra khỏi bàn tay của Thiên Chúa. Họ có tự do để chọn lựa hành động 

giết chết Chúa Giêsu, nhưng Thiên Chúa đã biến hành động của họ thành 

phương tiện để chiến thắng sự chết và bày tỏ vinh quang của Ngài. Trong văn 

hóa chúng ta có câu: “tương kế tựu kế”. Thiên Chúa đã tương kế tựu kế để biến 

bản án tử hình của Chúa Giêsu thành phương tiện bày tỏ tình yêu của Ngài. Qua 

đó, Ngài cũng bày tỏ lòng trung thành của Ngài đối với nhân loại. 

 

Trong Thánh Lễ tối nay, cây nến Phục Sinh là hình ảnh nổi bật. Nến Phục Sinh 

biểu tượng cho ánh sáng của Chúa Kitô chiếu rọi vào những vùng tối của đời 

sống chúng ta. Ánh sáng đó đang rọi vào hoàn cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay. 

Những ngày này, chúng ta thấy nhiều người đã chết và đã được chôn cất. Chúng 

ta tự hỏi: Nếu không có đức tin, thì số phận những người chết này sẽ ra sao? Họ 

đã từng có mặt trên trần gian. Họ đã từng sinh hoạt với gia đình, bạn bè xa gần. 

Nay họ đã từ trần vì bệnh dịch. Thân xác họ trở về cát bụi. Nhưng bây giờ linh 

hồn họ đi đâu? Ở đâu? Nếu không có đức tin, thì chúng ta sẽ đi vào bế tắc, khó 

trả lời trước số phận của những linh hồn này. Nếu không có đức tin thì những 

linh hồn này xem ra như những người người vô gia đình, vô gia cư, không có 

nơi chốn và không có mục đích. Cuộc đời của họ bỗng nhiên trở thành vô nghĩa, 

dư thừa. Ngược lại, đối với chúng ta là những kẻ có đức tin, chúng ta biết chắc 

chắn rằng chúng ta đang ở trên đường để đi về cùng đích là Thiên Chúa. Chúng 

ta sẽ đoàn tụ với Chúa cách trọn vẹn trong thế giới mai sau. 

 

Phục Sinh chính là cuộc sáng tạo mới. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, xã 

hội đang ở trong nguy cơ tử vong, kinh tế suy thoái, khủng hoảng tinh thần. 

Nhưng chúng ta là những người tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô là Đấng Phục 

Sinh. Chúng ta cần phải nhìn xuyên qua màn đêm của nguy cơ để thấy niềm hy 

vọng lóe lên ở cuối chân trời. Hai chữ “NGUY CƠ” bao hàm hai ý nghĩa gắn 

liền với nhau. Nguy có nghĩa là nguy hiểm, bất hạnh, mất mát. Còn cơ chính là 

cơ hội để khám phá và thực hiện những điều tốt lành. Cho nên trong nguy hiểm 



thì có cơ hội bừng lên niềm hy vọng và sáng tạo. Do đó, hoàn cảnh nguy hiểm 

hiện nay chính là cơ hội để khám phá ra nhiều khía cạnh tích cực của cuộc sống. 

Chúng ta xin Chúa Phục Sinh chiếu rọi ánh sáng của Ngài vào tâm hồn trí não 

của chúng ta, để chúng ta biết tìm ra những phương cách cải thiện đời sống vật 

chất cũng như tinh thần, nhất là cho chúng ta biết hết lòng thờ phượng Chúa 

hiện giờ và trong những ngày tháng tương lai. Chúng ta hãy cùng nhau cất tiếng 

ngợi khen: “Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. 

Alleluia. Amen. 

 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 

11/04/2020 


