
LÁ THƯ MỤC VỤ 
(Theo yêu cầu của nhiều người tôi xin đăng lại bài giảng của sáng Chúa Nhật Phục Sinh thay vì Lá 

Thư Mục Vụ thông thường với một chút sửa đổi nhỏ) 

Sau biến cố cháy tháp giữa và mái ngói nhà thờ Notre Dame de Paris, Lm Giuse Trương 
Hoàng Vũ, DCCT, viết trên Facebook như sau: “Trong bài giảng của mình ở thánh lễ 
truyền dầu mượn tạm ngôi nhà thờ Saint- Sulpice bên cạnh để dâng lễ, Đức Tổng Giám 

Mục Chính Tòa Paris, Michel Aupetit xúc động mời gọi tín hữu với những lời tràn trề hy vọng: “Ngôi nhà thờ chính tòa 
thân yêu của chúng ta quỵ xuống nhưng nhà thờ sẽ sống lại, sẽ đứng dậy lại!”. Tôi cảm nhận như ngài đang nhắc đến đời 
sống đức tin, việc thực hành đạo của các tín hữu đã ra nguội lạnh, đã ngã quỵ trong nhiều năm, nay cần phải được hồi 
sinh, đứng thẳng dậy.  

Bên ngoài ngôi nhà thờ, rất đông tín hữu đến tham dự. Họ đứng chật trên các con đường bao quanh nhà thờ và tham dự 
thánh lễ qua màn hình rất sốt sắng. Rất nhiều tín hữu đã rơi nước mắt. Nước mắt của nỗi buồn vì hòn ngọc của thủ đô đã 
sụp đổ, nhưng trên hết có lẽ là nước mắt của thống hối ăn năn vì rất nhiều năm họ đã lơ là việc tham dự thánh lễ.  

Trước đó một ngày, hàng trăm các bạn trẻ đã quy tụ tại Quảng Trường thánh Micae, gần bên nhà thờ Đức Bà để cầu 
nguyện rất sốt sắng. Nhiều giọt nước mắt đã lăn trên những khuôn mặt của các bạn trẻ này. Một cuộc trở về với Giáo Hội 
thật sự sau biến cố lay động mạnh mẽ đức tin vốn mê ngủ nhiều năm của họ. Và theo tôi, đây là phép lạ hơn hẳn những 
gì mà giới truyền thông đã đưa tin trong những ngày qua như: con gà trên nóc tháp cao rơi xuống không bị vỡ, các ô kính 
mầu hoa hồng vẫn còn nguyên vẹn, hay thậm chí Thánh giá trong nhà thờ phát sáng sau trận hỏa hoạn….” 

Điều xảy ra tại Notre Dame de Paris cũng giống như chiều Thứ sáu Tuần Thánh. Chúa Giêsu đã gục đầu tắt thở và được 
mai táng trong mồ. Tảng đá lấp cửa mồ đã đóng lại, đóng lại lịch sử của một đời người đã làm những việc diệu kỳ. Người 
đã chết thật rồi, chẳng còn hy vọng gì nữa. Những môn đệ thân tín sau khi hoàn tất việc an táng Thầy thân yêu, giờ đây ra 
về trong u sầu tuyệt vọng. Mọi sự như chìm vào tang tóc đau thương…Nhưng câu chuyện không chấm dứt ở đó: Chúa đã 
Phục Sinh. Sự sống đã được khai thông. Cái chết đã bị đẩy lùi. Cái chết không còn là dấu chấm hết của cuộc đời nhưng là 
khúc dạo đầu cho bản giao hưởng trường sinh. Sự phục sinh của Chúa Giêsu đã xoá đi đêm dài tăm tối của kiếp sống đau 
thương để làm bừng lên bình minh của cuộc đời vĩnh cửu. 
 
Là những Kitô hữu ngoan đạo, chúng ta thấy mình quá quen với chuyện Chúa phục sinh, vì năm nào chúng ta cũng mừng 
Lễ Chúa Phục Sinh, đến độ coi đó là chuyện tự nhiên. Chính vì thế chúng ta không cảm được nỗi lo lắng, ngỡ ngàng của 
các phụ nữ và các môn đệ về biến cố Phục Sinh vào buổi sáng tinh mơ của ngày thứ nhất. Các bà chẳng biết làm gì với số 
thuốc thơm đã chuẩn bị. Cửa mộ đã mở toang, thi hài Thầy không còn. Nếu sứ thần không hiện ra giải thích thì ngôi mộ 
trống vẫn là một bí ẩn không biết đâu mà dò. 
 
Khi các bà trở về kể lại cho Nhóm Mười Một những gì đã xảy ra ngoài mộ đá, các ông đã không tin, cho là chuyện lẩn 
thẩn. Có lẽ họ nghĩ các phụ nữ là người yếu bóng vía. Làm gì có chuyện sứ thần bảo là Thầy đã phục sinh! Phêrô đứng lên 
chạy ra mộ. Ông cũng thấy như các phụ nữ kể lại. Nhưng ông chỉ kinh ngạc thôi, chứ không tin. Quả thật tin Thầy đã sống 
lại là điều khó, dù Đức Giêsu đã báo trước nhiều lần về cái chết và sự phục sinh của Ngài. Họ bị sa lầy trong quá khứ u 
buồn, không còn khả năng để hy vọng và vui sống. "Sao các bà lại tìm Người sống ở nơi kẻ chết”. 
 
Đức Giêsu đã mở tung cửa mộ vào sáng phục sinh. Muốn gặp được Ngài, phải tìm Ngài ở ngoài phần mộ. Kitô giáo không 
kết thúc bằng thập giá và phần mộ. Đức Giêsu bây giờ là Đấng tràn trề sự sống mới. Xác Ngài không còn nằm đó, nhưng 
đã chỗi dậy. Ngài vẫn đi với ta trên cùng một con đường. Ngài đến khi cả đêm chúng ta không bắt được một con cá nhỏ 
nào. Ngài ở lại nhà ta khi ta đóng cửa vì sợ hãi. Chúng ta vẫn thường tìm sai địa chỉ của Ngài, bởi chúng ta không tin Ngài 
đã sống lại thật. Nếu chúng ta tin Ngài là Sự Sống và là Nguồn Sống, thì cuộc đời chúng ta sẽ chẳng còn như xưa nữa. 
 
Biến cố cháy nhà thờ chính tòa làm giáo dân Paris thức tỉnh để nhận ra rằng ngôi nhà thờ trong tâm hồn mới quan trọng, 
vì nếu tâm hồn ra nguội lạnh thì ngôi nhà thờ 860 tuổi dù là một công trình văn hóa và di tích lịch sử vô giá, cũng chỉ là 
một công trình gỗ đá vô tri giống như ngôi mộ trống không có Chúa. Chỉ khi nhà thờ gỗ đá cháy đi, người ta mới nhận ra 
rằng nhà thờ chỉ có giá trị khi nó được thắp sáng bằng đức tin của các tín hữu mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm.  
 
Nhà thờ của chúng ta nếu không được thắp sáng bằng đức tin thì sẽ có ngày nó sẽ trở thành hoang phế như nhà thờ 
Notre Dame de Paris đã bị bỏ hoang một thời gian nhiều năm, rồi được phục sinh lại. Bây giờ lại trở thành hoang vắng vì 
không có nhiều tín hữu thường xuyên lui tới, nên nó trở thành địa điểm du lịch cho du khách tới tham quan, trước khi nó 
bị cháy làm cho họ bị thức tỉnh để nhận ra giá trị thực sự của nó chính là đức tin chứ không phải là công trình kiến trúc cổ. 
Đức tin là linh hồn của tất cả các nhà thờ. Chính sự hiện diện của Chúa mới làm cho nhà thờ trở thành thánh thiêng. 
 
Ước chi ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh làm cho tâm hồn chúng ta được hồi sinh, được tái sinh, được phục sinh sau 
những tháng ngày nằm trong mộ đá lạnh lẽo không hồn.                                                            Lm Nguyễn Mộng Huỳnh  


