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Tôi nhớ sau 30/4/1975, vai trò của các người phụ nữ tự nhiên nổi bật lên. Hầu hết đàn ông 
con trai hoặc là đi trình diện cải tạo, đi làm thuỷ lợi, đi nghiã vụ quân sự hoặc phải gia nhập 
vào Đoàn Thanh Niên Xung Phong. Vì thế dù muốn hay không các người phụ nữ phải trở 
nên cột trụ chính để ‘làm kinh tế’ nuôi chồng cải tạo, hay kiếm gạo nuôi con. Ngay cả khi 
phải đối mặt với ‘chính quyền cách mạng’ phụ nữ cũng ở vị trí tiên phong vì đàn ông con 
trai mà hó hé mở miệng chống đối là đi tù mọt gông.  
 
Trong xã hội Do Thái thời Chuá Giêsu, người phụ nữ chỉ là cái bóng của đàn ông, họ không 

có điạ vị và bị khinh rẻ miệt thị. Người chồng chỉ cần viết một tờ giấy ly hôn đưa cho vợ là ông ta hoàn toàn 
phủi tay. Mặc cho người vợ đó sống chết ra sao ông ta không quan tâm, vì ông ta có quyền bỏ vợ như vứt bỏ 
một món đồ hết xử dụng vào sọt rác. Chính vì thế, phụ nữ được Chuá Giêsu quan tâm cách đặc biệt, vì họ là 
những người ‘nghèo’ phẩm giá vì không được tôn trọng. Trong Phúc Âm chúng ta thấy Chuá Giêsu luôn bênh 
đỡ họ để chống lại sự áp đặt bất công của cả chính quyền lẫn giáo quyền. Do đó không lạ gì, có rất nhiều phụ 
nữ đi theo Chuá. 
 
Trên các chặng đường thập giá, trừ Gioan, tất cả các môn đệ thân tín nhất của Chuá, đều bỏ của chạy lấy người. 
Nhưng một số phụ nữ, vẫn âm thầm đi theo cho tới lúc Chuá bị treo trên thập giá và đứng nhìn từ đàng xa. 
«Các bà này đã theo Chuá Giêsu từ Galilê để giúp đỡ Người. Trong số đó có bà Maria Mácđala, bà Maria mẹ 
các ông Giacôbê và Giôxếp, và bà mẹ các con ông Dêbêđê» (Mt 27:55-56). Riêng bà Maria Mácđala và một bà 
khác cũng tên là Maria ở lại vào phút chót khi Chuá được mai táng trong mồ và nhìn thấy tảng đá to lấp cửa mồ 
rồi nhưng vẫn nấn ná ở lại quay mặt vào mồ vì bịn rịn không muốn rời xa. (Mt 27:61). Nhưng cuối cùng thì các bà 
cũng phải về vì 6 giờ chiều thứ sáu là bắt đầu ngày Sabát nên không thể nấn ná hơn nữa. 
 
Có lẽ suốt ngày Sabát và đêm đó bà Maria Mácđala và bà Maria khác rất sốt ruột chỉ chờ sáng để ra viếng xác 
Chuá nên «Khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà khác cũng tên là Maria, đi 
viếng mộ» (Mt 28:1) nhờ vậy hai bà đã tận mắt nhìn thấy ngôi mộ trống và sau đó  đã được Chuá đón gặp do đó 
hai bà là hai người đầu tiên gặp được Chuá Phục Sinh. Tình yêu hai bà dành cho Chuá quá lớn lao vì hai bà đã đi 
theo Chuá chẳng những cho đến lúc táng xác Ngài, mà hai bà còn trung thành ngồi nhìn cho đến khi tảng đá lấp 
cửa mộ rồi mà vẫn chưa muốn lià xa Thầy (Mt 27:61). Nhờ tình yêu và sự trung tín đó mà hai bà đã được thưởng 
công khi được chứng kiến tận mắt thiên thần Chuá ‘đến lăn tảng đá ra’ và được Chuá Phục Sinh ‘đón gặp’ rồi 
được ôm chân Người. Và rồi hai bà được Chuá truyền lệnh: «Về báo cho anh em của Thầy» (Mt 28:10). Hai bà là 
những người đầu tiên được chính Chuá sai đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người. 
 
Đối với người Do Thái, chứng từ của phụ nữ thì không đáng tin.  Vậy mà chứng từ về Chuá Phục Sinh lại đến từ 
hai người phụ nữ. Cách thế Thiên Chuá làm luôn bất ngờ như thế.  Điều này nói lên một chân lý rằng ‘Thiên 
Chuá muốn ban thông tin cho ai mà Người muốn, và trao thông điệp có tính cách ngôn sứ cho những người 
đơn sơ chất phác và cho phụ nữ’ (Lời Chuá Cho Mọi Người, Tr.1654). 
 
Như lời thiên thần bảo các phụ nữ: «Này các bà, các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng 
đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói» (Mt 28:5-6). Câu nói này có nghiã là Chuá 
Giêsu không chết. Người vẫn sống. Vì thế đừng tốn thời gian đi tìm Người nơi nấm mộ. Qua phụng vụ của Lễ 
Phục Sinh, Giáo Hội cũng loan báo cùng một sứ điệp gởi tới mỗi người chúng ta: ‘Đừng tìm người sống nơi kẻ 
chết. Ngài không có ở đây. Ngài đã sống lại’. Chuá Giêsu đã vượt qua cái chết, không phải chỉ cho chính Người, 
nhưng cho tất cả chúng ta. Như thế đối với người Kitô hữu, cái chết không phải là sự chấm dứt hoàn toàn. 
Những người đã chết thực ra họ không chết. Họ đang chia sẻ sự sống của Chuá Kitô Phục Sinh. Họ đang sống. 
Và đó cũng là điều chúng ta nên có trong lòng mỗi khi nhớ đến họ. 
 
Vì thế, là Kitô hữu chúng ta không tin vào một vĩ nhân đã chết, nhưng tin vào một Đấng đang sống. Nhưng 

chúng ta chỉ cảm nhận ra bóng dáng Chúa Giêsu Phục Sinh, và trở nên nhân chứng của Chúa khi nào trái tim ta 
biết rung động sâu xa trước tình yêu Chúa trong cuộc đời mình. Yêu mến Chúa là một ân sủng, nhưng nó phải 
bắt đầu từ sự khao khát mãnh liệt nơi lòng mình, nhất là biết nhìn mọi sự bằng đôi mắt đức tin, để thấy Chúa 
đang hiện diện ở mọi nơi, trong mọi người, qua mọi sự. Với cái nhìn đức tin như vậy, chúng ta mới hân hoan ca 
vang khúc hát khải hoàn, vì Chúa đã sống lại thật ngay trong chính đời sống mình. 
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