LÁ THƯ MỤC VỤ
Chết – và khả thể của đời sống sau khi chết – là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta đi dần đến
cái chết ngay từ lúc chào đời! Alexander Đại Đế bảo các gia nhân của ông mỗi sáng phải nói:
„Alexander, hãy nhớ rằng ông sẽ phải chết!‟ Cái chết không kiêng nể một ai; nó là người công
bằng nhất: từng người một sẽ phải chết.
Không phải ai cũng có sự tự tin trước cái chết như tác giả Thánh Vịnh 23: „Dù bước đi trong
thung lũng sự chết con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng‟ (Tv 23:4). Có lẽ hai câu thơ sau
đây của Dryden diễn tả một cảm nghiệm gần gũi hơn với tâm trạng của chúng ta trước cái chết:
Sự chết, trong chính nó, chẳng có gì, chỉ có nỗi sợ hãi
(Death, in itself, is nothing: but we fear)
Chúng ta không biết nó là gì, không biết nó ở đâu
(To be we know not what, we know not where)
Cuối tuần này chúng ta có hai lễ trọng: Lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời, mà xưa
chúng ta gọi là Lễ Các Đẳng Linh Hồn.Cả hai lễ đều nhắc nhở chúng ta về cái chết và đời sống sau khi chết.
Trong Lễ Các Thánh Nam Nữ chúng ta mừng tất cả các thánh, không chỉ những vị đã được phong thánh thôi,
nhưng tất cả những người đã qua đời mà bây giờ đang vui hưởng hạnh phúc trên trời.Và chúng ta hy vọng rằng,
những người chúng ta yêu thương, các thân nhân, bạn hữu và quyến thuộc của chúng ta cũng đã về đến quê trời và
hiện đang ở giữa các thánh trên thiên đàng.
Mặt khác, ai trong chúng ta cũng biết là chỉ một vài người trong chúng ta khi chết đã là thánh, còn hầu như chẳng
có ai trong chúng ta thánh thiện đủ để về thẳng quê trời. Nhưng chúng ta tin rằng nếu chúng ta chưa sẵn sàng thì
sau khi chết chúng ta sẽ có cơ hội được thanh tẩy trong Luyện Tội, để nhận ra rằng chúng ta cần đến Chúa, để nhận
ra rằng chỉ có Ngài mới có thể giúp chúng ta, và để sửa đổi tội lỗi chúng ta đã phạm nếu chưa sửa được lúc còn
sống. Có một lối mô tả thật hay về nơi Luyện Tội này: “Nó là một bệnh viện ở đó chúng ta học cách làm thế nào để
yêu thương và tha thứ”.
Trong thiên nhiên có những hiện tượng nếu quan sát kỹ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa cuộc sống ở
đời này và cuộc sống ở đời sau, thí dụ như câu chuyện sau đây:
Ở đáy ao có những con bọ ngậy bò loanh quanh. Chúng tự hỏi điều gì đã xảy ra cho những thành viên đã
leo lên cuống của cây bông súng và không bao giờ trở lại. Chúng lẩm bẩm tự hỏi “Ở trên ấy thế nào nhỉ?” Vì thế,
chúng bàn thảo và đồng ý với nhau rằng con nào lần sau leođược lên trên đó thì phải trở lại để nói cho chúng biết
ở trên ấy thế nào. Thế rồi một con bọ ngậy nhỏ tới ngày giờ tự nhiên nổi lên mặt ao rồi bò theo cuống lá và leo lên
trên mặt lá bông súng. Ở trên này rất sáng sủa, ngược hẳn với sự tối tăm và u ám ở dưới kia. Thình lình có chuyện
xảy ra. Thân con bọ ngậy bắt đầu tách ra, rồi một đôi cánh lớn với màu sắc rực rỡ từ từ vươn ra, và nó trở thành
một con chuồn chuồn tuyệt đẹp.Nó không thể nào tưởng tượng được chuyện như thế sẽ xảy ra cho nó vì trước đây
nó nghĩ rằng nó phải mang thân bọ ngậy suốt đời.Nó bay đi bay lại trên mặt ao.Nó có thể nhìn thấy những con bọ
ngậy khác đang bò ở dưới nước, nhưng những con ở dưới đó lại không thể nhìn thấy nó.Nó chợt nhận ra rằng nó
không có cách nào trở về bên dưới ấy nữa. Mà dù có trở về được dưới đó thì chắc gì những con bọ ngậy khác có
thể tin rằng sinh vật đẹp tuyệt trần này đã là một trong những con bọ ngậy giống như chúng.
Câu chuyện trên giúp chúng ta hiểu phần nào về thực tại của đời sau.Và đời sống sau khi chết này được Giáo Hội
diễn tả trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công mà chúng ta cử hành cuối tuần này. Mầu nhiệm này diễn tả ba
trạng thái của Giáo Hội: Giáo hội trên trần thế, các linh hồn nơi Luyện Tội, và các thánh ở trên trời. Tất cả cùng
liên kết chung quanh thập giá và sự phục sinh của Chúa Giêsu: các thân bằng quyến thuộc đang hưởng hạnh phúc
trên trời cầu bầu cho chúng ta, và chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời mà chưa được về thiên quốc.
Trong lễ các Thánh chúng ta cảm tạ Chúa cho những người đã được Chúa đón về trời. Và suốt tháng mười một
chúng ta sẽ cầu nguyện đặc biệt cho những ai đang còn phải thanh tẩy trong nơi Luyện Tội, vì chúng ta tin rằng lời
cầu nguyện của chúng ta có thể giúp cho họ. Tất cả chúng ta, những người còn sống cũng như những người đã qua
đời, liên kết chung quanh thập giá và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đây là tín điều các thánh cùng thông công và là
một trong những tín điều chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Th ần; tôi tin có
Hội Thánh hằng có ở khắ p thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau
sống lại; tôi tin hằng sống vậy, Amen.
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