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Khi chủ nghĩa cộng sản cướp chính quyền ở Albania, chủ trương đầu tiên của họ là phải tiêu diệt tôn giáo bằng 

mọi cách.  Từ việc bắt giam các linh mục tu sĩ đến việc đóng cửa, tịch thu, trưng dụng tất cả các nhà thờ và nhất 

là nghiêm cấm mọi hình thức thực hiện tôn giáo. Thậm chí tại tư gia hay trong phòng riêng cũng không được 

treo ảnh tượng tôn giáo. Đến năm 1991, chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, để lại một đất nước Albania nghèo đói và 

lạc hậu, nhưng cả thế giới ngạc nhiên khi thấy tôn giáo được “phục sinh” một cách nhanh chóng chưa từng có ở 

bất kỳ nơi đâu. Dịp lễ Phục Sinh đầu tiên sau khi được tự do tôn giáo trở lại, Đức Tổng Giám Mục Anastasios 

rất xúc động khi nghe các giáo hữu chào nhau bằng câu : “Chúa Kitô đã phục sinh !” và ai ai cũng đáp : “Chúa 

đã sống lại thật rồi !” Nghĩa là sau mấy mươi năm bị bách hại, đức tin đã không bị giết chết. Đặc biệt là đang 

khi chào nhau, người tín hữu nào cũng sung sướng đến rơi lệ bởi từ đây họ được công khai tuyên xưng niềm vui 

ấy không phải chỉ cho riêng họ mà là cho cả thế giới được biết. Đó chính thật là niềm vui to tát nhất.  

Đối với người tù dưới chế độ cộng sản, được ra khỏi tù đồng nghĩa với việc sống lại. Mỗi lần nghe có ai đó 

được thả về, tôi cảm thấy vui cho họ bao nhiêu thì lại thấy buồn cho mình bấy nhiêu. Biết bao giờ mới tới phiên 

mình được sống lại một cuộc đời mới ? Chứng kiến những cái chết của những bạn tù, tôi tự hỏi không lẽ mình  

chôn vùi cuộc đời nơi đây sao ? Mỗi lần có những lễ lớn như Tết Nguyên Đán hay ngày 2 tháng 9, giống như 

những tù nhân khác, tôi mong được nghe tin sắp có công bố lệnh tha hay ân giảm, ân xá. Những ‘tin vui’ như 

thế được loan truyền rất nhanh mặc dù các cai tù bao giờ cũng rất kín miệng. Những người nghe ‘lóm’ những 

tin ấy là những tù nhân ‘tự giác’ đa số làm việc ở khu vực hành chánh của các cai tù. Một ‘tin vui’ như vậy, 

không ai có thể giữ riêng cho mình mà phải mau mau đi nói cho người khác biết để tất cả cùng vui và hy vọng. 

“Lệnh tha đã về tới trại” hoặc “Sắp đọc lệnh phóng thích” hay “Kỳ nầy sẽ có nhiều người về”…Vui mừng lắm ! 

Trong suốt lịch sử hai nghìn năm của Giáo Hội, từ thế hệ nầy qua thế hệ khác cho đến ngày hôm nay, đã có biết 

bao nhiêu người vượt rừng vượt biển, không quản ngại lao tù, chết chóc, hiểm nguy, đi khắp nơi loan báo một 

tin vui vĩ đại nhất rằng :“Ngài đã sống lại ! Ngài không có ở đây” (Mc 16,6). “Hãy mau mau đi nói…Hãy đi 

báo cho anh em Thầy là họ phải đi đến Galilê, và họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (Mt 28, 7,10). Đó chính là Tin 

Mừng mà họ không thể giữ riêng cho mình. Điều cốt yếu nhất của Tin Mừng là như thế đó và cũng là điều 

chính yếu nhất của lời rao giảng tiên khởi. Loan báo “Tin Mừng” Ngài đã sống lại, Giêsu Kitô là Chúa, đó 

chính là lẽ sống còn, là lý do tồn tại của Hội Thánh. Mỗi Kitô-Hữu “tin” có nghĩa là lãnh nhận “Tin Mừng” ấy 

từ Hội Thánh. Sau khi lãnh nhận, nếu ai không loan báo cho người khác thì phải hiểu là “Tin Mừng” ấy chưa 

làm cho lòng họ mừng vui. Chúa Giêsu muốn tất cả chúng ta nối tiếp công việc của Chúa : Loan báo tin vui ấy. 

Trên thế giới quanh ta, có nhiều người đang chết dần mòn vì không đủ cơm ăn áo mặc. Có những cuộc đời tàn 

lụi vì bệnh hoạn tật nguyền. Có những tấm thân gầy mòn vì lao lực vất vả. có những trẻ thơ bị giam kín trong 

tăm tối thất học, nghèo nàn. Tất cả đang mong chờ một tin vui. Có những tâm hồn đang lún sâu trong vũng lầy 

tội lỗi. Có những linh hồn đang tự huỷ hoại trong đam mê tiền bạc, dục vọng. Có những niềm tin bị héo úa vì 

những gương mù gương xấu ngay cả trong Giáo Hội. Tất cả đang đợi chờ tin vui phục sinh.  

Tuy nhiên, để có thể đem Tin Mừng Phục Sinh đến với mọi người, bản thân chúng ta cần được phục sinh trước. 

Nếu như trong chính bản thân chúng ta còn đang chất chứa những mầm mống chết chóc, đó là những tội lỗi, 

những đam mê xấu, những dục vọng thấp hèn. Nếu như chúng ta đang còn ấp ủ những sức mạnh tàn phá như 

tính kiêu căng, ích kỷ, tính gây chia rẽ bất hoà, lòng ghen ghét tỵ hiềm. Nếu như chúng ta đang để cho đức tin 

héo úa, lòng mến nguội lạnh, niềm hy vọng lụi tàn… Thì làm sao chúng ta đón nhận việc Chúa sống lại là một 

niềm vui, mà đã không cảm thấy vui thì làm sao chúng ta đi loan báo cho người khác ? Xin hãy cộng tác với 

Chúa, ra sức tẩy trừ mọi lực lượng của sự chết ra khỏi tâm hồn ta. Cuộc chiến đấu nầy sẽ khốc liệt vì ta phải 

chiến đấu với chính mình, nên phải cần rất nhiều ơn Chúa trợ giúp.                                      Linh mục Phạm Quang Hồng. 


