
 

NIỀM VUI PHỤC SINH 
 
Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quý ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 

 

Trong Tháng Tư, Cộng Đoàn Mẹ La Vang đón mừng nhiều biến cố: Biến Cố trọng đại nhất là Mừng Chúa Kitô Phục Sinh. Đây là biến cố 

vĩ đại cho cả hoàn vũ chúng ta. Kế đến là Biến Cố khêu gợi mọi người nhớ lại niềm đau thương khiến đã 37 năm dời xa quê hương nhưng 

nó vẫn canh cánh bên lòng như mới xảy ra ngày nào, mọi người phải dời xa quê cha đất tổ là 30 Tháng Tư. Biến cố chót là bầu cử đón 

mừng vị Tân Đại Diện ra giúp Cộng đoàn chúng ta. 

 

1. MỪNG PHỤC SINH: Toàn thể hoàn vũ và Giáo Hội Chúa Kitô trong đó có Công giáo, Tin Lành, Cơ Đốc, Chính Thống, Do Thái 

Giáo… tất cả đều hân hoan mừng Chúa Kitô Phục Sinh vinh hiển. Đối với chúng ta, là những người Kitô hữu, mừng lễ Phục Sinh không 

chỉ là để nhìn lại một thời lịch sử cách đây trên 21 thế kỷ, nhưng là mỗi người hãy biểu hiện sự sống bừng lên chính Chúa Kitô trong cuộc 

đời chúng ta mỗi ngày, để chứng tỏ cho tha nhân nhìn thấy niềm tin của chúng ta nơi Chúa Phục Sinh. Do vậy mừng Chúa Phục Sinh 

không phải là hình thức tưởng niệm, nhưng là biểu hiện một cuộc sống thực sự lối sống của Chúa Kitô trong cuộc sống của chúng ta mỗi 

ngày. Trong ba ngày giảng thuyết: “Mão Gai Tình Yêu”, cha Phêrô Mai Vọng đã nhấn mạnh: “Tin là gặp gỡ, đối thoại với Chúa Kitô là 

lên đường”. 

 

Chính Chúa Giêsu đã qua cửa hẹp của sự chết để đem lại ánh sáng quang vinh Phục Sinh cho mọi người, chúng ta những Kitô hữu cũng 

cố gắng cộng tác với Ngài bằng cuộc sống yêu thương, tha thứ, nhân hậu, chấp nhận mọi gian khổ thách đố của cuộc đời để đem lại niềm 

tin, hy vọng cho tha nhân. Trong một thế giới với ngày một chất chồng ích kỷ, kiêu căng, hận thù và lạc giáo cùng chủ nghĩa thực dụng, 

niềm vui Phục Sinh của Chúa Kitô dù đã trải dài trên 21 thế kỷ, những vẫn mãi tràn đầy âm hưởng trong tâm tư của mỗi người Kitô hữu, 

mời gọi chúng ta hãy mạnh tiến lên đi loan báo Tin Mừng như các phụ nữ xưa đã không nề quản, mau chạy đi loan báo Tin Mừng Phục 

Sinh cho mọi người dù gặp bao rào cản về áp bức, vu khống đôi khi phải hy sinh đánh đổi cả tài vật và mạng sống. 

 

Trong Tông Thư  Rosarium Virginis Mariae, Tháng 10/2002 của Đức Cố Thánh Cha Gioan PhaoLồ II, Ngài nói về ý niệm Phục Sinh của 

Chúa Kitô: “Xuyên qua cái tối tăm của cuộc Khổ Nạn để hướng về vinh quang của Chúa Kitô Phục Sinh và Thăng Thiên. Khi chiêm 

ngưỡng Đấng Phục Sinh, Kitô hữu tái nhận thức được những lý do cho niềm tin của họ (X1Cor 15:14) và sống lại niềm vui chẳng những  

của những ai được chứng kiến thấy Chúa Kitô hiện ra, như các vị Tông Đồ, như Madalêna và các môn đệ trên đường về Emmau, mà còn 

là niềm vui của Mẹ Maria nữa, vì chắc chắn phải tràn đầy những cảm nghiệm như vậy về sự sống mới nơi Người Con Vinh Hiển của 

Mẹ”. 

 

2. BIẾN CỐ THÁNG TƯ: Hằng năm cứ vào Tháng Tư, chúng ta những người Việt Nam tị nạn hay ngậm ngùi nói: “Tháng Tư Đen”, 

chúng ta không thể nào không hồi tưởng lại biến cố đau thương 30-4-1975, ngày quốc gia Việt Nam chìm trong khói lửa và rơi vào tay 

Cộng Sản Việt Nam và quốc tế! Cảnh đau lòng diễn ra trong bối cảnh lịch sử đắng cay, còn in dấu trên gương mặt ngơ ngác trẻ thơ, người 

già và đủ mọi tầng lớp: Nước mất nhà tan, gia đình ly tán, người chết ngoài biển khơi, người bỏ thân trong rừng sâu núi thẳm do trốn chạy 

đi tìm tự do, tìm cái sống trong cái chết, kẻ chết trong lao tù Cộng Sản, người may mắn đến được bến bờ tự do để lánh nạn Cộng Sản. Cho 

đến hôm nay dù đã 37 năm trôi qua, ký ức người Việt Nam tha hương không thể nào  quên nổi những mất mát đau thương dù năm tháng 

có cố lấp đầy dĩ vãng. Người Công Giáo chúng ta có lẽ nên mặc lấy tâm tình của Thánh Charles de Foucauld: “Hỡi con, dù những gì xảy 

đến thì con hãy nhớ rằng Cha luôn ở cùng con, con đừng sợ và xao xuyến. Cha ở đây, Cha hằng thức tỉnh và yêu thương con. Cha là Đấng 

toàn Năng, mọi sự xảy ra cho con đều được Cha cho phép hoặc do ý muốn của Cha.”  Kỷ niệm ngày này, xin mọi người trong Cộng Đoàn 

chúng ta, ngoài cố gắng sống theo ý hướng của Thánh Foucauld, chúng ta hãy hiệp ý hướng về quê hương thương yêu qua lời cầu nguyện 

tha thiết để xin  cho nền hòa bình, công lý, nhân quyền, tự do sớm được vãn hồi trên quê hương Việt Nam. 

 

3. BẦU LẠI BAN ĐẠI DIỆN: Theo nội quy qui định, cứ hai năm sau tháng 12 Vị Cựu Đại Diện hết nhiệm kỳ sẽ bầu lại Tân đại Diện, 

và từ Vị Đại Diện, các ban ngành trong Hội Đồng Mục Vụ sẽ được đề cử ra. Năm nay, cũng như mọi năm, nhưng để thực thi quyền dân 

chủ tự quyết, Đại Diện sẽ được tuyển chọn theo phương pháp phổ thông đầu phiếu trong Giáo Xứ để mọi người cùng tham gia chia sẻ 

trách nhiệm bầu cử của mình thể hiện qua lá phiếu hầu tìm người đạo đức, nhiệt thành, khôn ngoan hy sinh phục vụ theo tinh thần Phúc 

Âm Chúa Kitô: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” ( MT.20: 27-28). Nhân mùa bầu cử này, tôi chân 

thành cám ơn anh cựu Đại Diện Trần Xuân Ziao và toàn thể anh chị em trong HĐMV đã hy sinh phục vụ tích cực trong hai nhiệm kỳ qua. 

Tinh thần hy sinh phục vụ của anh Ziao và quí anh chị em đáng nêu gương sáng cho mọi người noi theo. 

 

Lời cuối cùng, tôi luôn nhớ đến từng gia đình trong các Thánh Lễ và nhất là Thánh Lễ Phục Sinh để xin Chúa Kitô Phục Sinh chiếu Ánh 

Sáng của Ngài trên mọi gia đình trong Ánh Quang Vinh Phục Sinh của Ngài trong ngày vui mừng trọng đại này. 

 

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang. 

Lm. Đồng Minh Quang 
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