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Chúng con thân mến, 

Chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta bước vào Tuần Thánh, tuần lễ đặc biệt nhất của người Kitô 

hữu ở khắp nơi trên thế giới, với những lễ nghi được xếp vào loại “Mẹ của mọi lễ Canh 

Thức” (x. Quy luật tổng quát về niên lịch và năm phụng vụ, số 21). Tuy nhiên, Tuần Thánh 

của chúng ta năm nay lại được cử hành trong một thời điểm và một cách thức với nhiều diễn 

biến bất thường của cơn đại dịch Covid – 19. Cuộc sống của các con, đa phần chỉ là việc 

học hành, nhưng có lẽ chưa bao giờ phải đối diện với những xáo trộn và lo lắng như thế. 

“Bình an cho anh em” là điều mà Chúa Phục Sinh đã trao cho các môn đệ sau khi chứng 

kiến cuộc khổ nạn của Thầy mình (x. Lc 24,36). Trong niềm tín thác ấy, cha muốn chia sẻ 

đôi điều về mầu nhiệm Vượt Qua mà chúng ta sắp cử hành, ước mong như một lời cầu 

nguyện, xin Đấng Phục Sinh ban cho chúng ta bình an của Người trong thời khắc mà chúng 

ta phải đau đớn chứng kiến những hậu quả nặng nề của đại dịch lịch sử này. 

2. Lễ Vượt Qua cũ, lòng thương xót được tỏ bày. 

Mầu nhiệm mà chúng ta sẽ cử hành trong Tuần Thánh gắn liền với lễ Vượt Qua của người 

Do Thái, một biến cố trọng đại trong lịch sử của dân tộc này: Giavê Thiên Chúa giải phóng 

cha ông họ khỏi ách nô lệ Ai Cập và đưa họ vào đất Ngài đã hứa. Sách Xuất Hành mô tả lại 

biến cố có một không hai ấy, với những chi tiết đầy lòng thương xót và quyền năng của 

Giavê Thiên Chúa, với sự thán phục của người Do Thái và sự thất bại của người Ai Cập. 

Cuộc vượt qua này, dù không bao giờ rơi vào quên lãng, nhưng cũng đã phải dừng lại ở kết 

quả giúp dân tộc Do Thái thoát khỏi ách nô lệ, thoát khỏi những lầm than khốn khó nơi Ai 

Cập xứ lạ quê người để tiến về Đất Hứa (x. Xh 14,10-31). Từ đó, chúng ta liên tưởng đến 

cuộc vượt qua thứ hai, giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi, nô lệ của sự chết. 



3. Lễ Vượt Qua mới, niềm hy vọng đã bừng sáng. 

Mở đầu Phúc âm chương 13, Thánh Gioan nói về việc Chúa Giêsu rời bỏ thế gian mà về với 

Chúa Cha. Đây là hình ảnh một cuộc vượt qua mới. Nơi cuộc vượt qua này, bằng con đường 

thập giá và phục sinh vinh hiển của Con của Người, Chúa Cha đã đem chúng ta, không phải 

từ miền đất Ai Cập tủi buồn đến vùng Đất Hứa trù phú của lịch sử xa xưa, nhưng “Người đã 

giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái” (Col 

1,13). Nói cách khác, cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, vào đúng dịp lễ Vượt Qua của người Do 

Thái, như minh chứng rằng: Đức Kitô là chiên vượt qua mới, đã chịu sát tế không phải vì tội 

lỗi của mình, nhưng vì chúng ta và cho chúng ta (x. Rm 4,25). Nếu như dân Do thái bên đất 

Ai Cập năm xưa đã được cứu sống nhờ máu con chiên bôi trên cửa, thì hôm nay, nhờ máu 

Đức Kitô đổ ra trên thập giá, Ngài đã đem lại sự sống mới cho chúng ta. Đó chính là niềm 

hy vọng và niềm tin của người Kitô hữu mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại trong 

Thông Điệp Phục Sinh Urbi et Orbi 2017: “Qua sự phục sinh của Người, Chúa Giêsu Kitô 

đã giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi và sự chết, và đã mở ra trước mắt chúng ta con đường 

của sự sống”.  

3. Sống tinh thần Vuợt Qua.  

Chúng con thân mến,  

Mùa Chay đã dần khép lại, một mùa Phục Sinh mới lại bắt đầu. Nếu Đức Kitô chỉ phục sinh 

nơi mộ đá lạnh lùng của năm xưa, mà không sống lại nơi con người chúng ta, thì sự kiện ấy 

vẫn là câu chuyện của dĩ vãng. Với ơn Chúa giúp, nếu mỗi người chúng ta không quyết tâm 

sống tốt hơn, lành thánh hơn, thì dù ta có hát trăm lần Hallêluia mừng Chúa sống lại cũng sẽ 

trở thành vô nghĩa và vô ích. Cho nên, chúng con cần phải canh tân con người của chúng 

con theo tinh thần phúc âm của Chúa Phục Sinh. 

Ngay lúc này, như cha đã nói ở trên, chúng ta đang phải đối diện với những đe dọa rất 

nghiêm trọng của đại dịch Covid – 19, cha luôn nghĩ đến và muốn viết lại lời của Đức 

Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở chúng con: “Đức Kitô đang sống và Ngài muốn bạn sống! 

Ngài ở trong bạn, Ngài ở cùng bạn và Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Bao lâu bạn tìm 

cách lánh xa, thì chính Đấng Phục Sinh ở gần bên bạn, mời gọi và chờ đợi bạn làm lại từ 

đầu. Khi bạn cảm thấy sự già nua vì buồn bã, thù hận, sợ hãi, nghi ngại hay thất bại, Ngài 

sẽ ở đó để một lần nữa trao cho bạn sức mạnh và hy vọng” (x. Christus Vivit, 1-2). 

Từ những lời đầy hy vọng và tin tưởng ấy, cha chúc mừng lễ Phục Sinh đến tất cả chúng 

con. Xin Chúa Phục Sinh luôn ở bên cạnh chúng con mọi nơi mọi lúc, để giúp chúng con 

vượt qua chính mình, can đảm đứng lên sau những lần vấp ngã, quyết tâm và nhiệt thành 

làm lại những gì mình đã thất bại. Chúng ta hãy cùng sống lại con người mới với Chúa Phục 

Sinh trong đời sống hàng ngày. Đó cũng là cách thức hữu hiệu sống mầu nhiệt Vượt Qua, 

làm chứng cho mọi người biết rằng: Chúa đã phục sinh. 



Xin Đức Kitô, Đấng đã xua tan bóng tối của tội lỗi và sự chết, luôn đồng hành và ban bình 

an cho tất cả chúng ta, cho gia đình và dân tộc, đặc biệt cho tất cả những nhân viên y tế đã 

và đang trực tiếp chiến đấu với đại dịch, bảo vệ sự an toàn cho mọi người. 

Xin Mẹ Đấng Phục Sinh an ủi và chở che tất cả chúng ta, vì đang phải gánh chịu những hậu 

quả nặng nề của đại dịch gây ra, không thể mừng đại lễ Phục Sinh của Con Mẹ cùng với 

nhau trong ngôi Nhà thờ Họ Đạo thân yêu của mình. 

Thân ái trong Đức Kitô Phục Sinh. 

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 3 năm 2020. 
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