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“Vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi trời còn tối, Bà Maria Ma-đa-lê-na đi ra mộ Chúa…” (Gn. 20: 1)
Đây là phần khởi đầu Phúc âm của ngày Chúa nhật Phục Sinh. Từ lâu tôi đã thấy xúc động về một chi tiết: “khi
trời còn tối.” Và tôi nghĩ rằng điều này cho thấy một niềm hy vọng khi mọi sự đã không còn hy vọng. Trong
suốt năm vừa qua chúng ta đã trải qua miền bóng tối trong nhiều lãnh vực: hơn một nửa triệu người ở Hoa kỳ
thiệt mạng vì bệnh dịch COVID, hàng triệu người mất việc, hàng triệu mẫu đất bị đốt cháy trong cơn lửa rừng,
trẻ con mất cơ hội học hành, phát triển, và giao tiếp với nhau, và vô số người – già lẫn trẻ - bị sa sút tâm thần, con
người đâm ra chia rẽ nhau ở Hoa kỳ, bạo lực vì màu da, kinh tế suy sụp, và rất nhiều những điều khác.
Chính tình yêu và lòng cảm mến của Bà Maria Ma-đa-lê-na đối với Chúa Giê-su đã thúc đẩy Bà đi ra mộ Chúa
vào sáng sớm, lúc trời còn tối. Chúa Giê-su là người đã mang lại nhân phẩm cho bà bằng việc tha thứ cho bà và
chấp nhận bà. Và bà đã nhận ra bà được Chúa yêu mến và trở nên yêu mến người khác một cách chân thành và
hân hoan. Bà đã nghe lời Chúa trong những lần hội ngộ, trong các buổi gặp gỡ công cộng để nghe Người giảng.
Bà đã ôm ấp mọi lời Chúa dạy, vì lời Chúa mang lại hy vọng và niềm vui trong tâm hồn bà. Lời Chúa Giê-su đối
với bà như dầu xức vào tâm hồn mang vết thương của bà, mang lại tha thứ, phục hồi và chữa lành tâm hồn bà.
Niềm hy vọng vẫn còn giữ được sau khi trải qua kinh nghiệm nhìn thấy Chúa Giê-su bị ngay chính những người
của mình ruồng bỏ, ngay cả môn đệ của mình ruồng bỏ. Chính vì niềm hy vọng vào Chúa Giê-su, người đã dạy
về sự sống sau cái chết, và tình yêu của bà đối với Người đã mang bà đến mộ Người “lúc trời còn tối.”
Thật là ngạc nhiên khi bà nhìn thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ! Bà đã chạy về báo tin cho các môn đệ của
Người. Và họ đã hiểu ra là Chúa Giê-su đã thực sự sống lại từ cõi chết, như Người đã nói trước.
Sự sống lại từ cõi chết của Chúa Giê-su chung quy là một mầu nhiệm của Đức tin Ki-tô giáo – là việc Chúa Giêsu đã vượt qua bóng tối và u ám của sự chết và mang lại ánh sáng và hy vọng qua sự phục sinh để đến cuộc sống
đời đời! Như Giáo lý của Giáo Hội Công giáo dạy: “Mầu nhiệm Ơn Cứu Độ có hai phần: Qua cái chết của Người,
Chúa Giê-su giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, và qua sự Phục sinh của Người, Người dẫn đưa chúng ta đến một
cuộc sống mới.” (Điều 654)
Trong khi chúng ta dè dặt bước ra khỏi cơn bệnh dịch trong những ngày tháng sắp tới, xin cho chúng ta được hân
hoan trong niềm vui được mừng Chúa sống lại từ cõi chết! Thánh Phao-lô đã nhắc nhở chúng ta: “Nếu chúng ta
đã cùng chết với Chúa Ki-tô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống lại với Người.” (Thư Rô-ma, 6: 8) Sự phục
sinh của Chúa Giê-su còn mang lại cho chúng ta niềm hy vọng được sống lại với Người trong cõi trường sinh!
Tôi cầu nguyện cho quý Ông Bà và Anh Chị em trong mùa Phục Sinh! Xin cầu chúc quý Ông Bà và Anh Chị em
cùng với người thân một mùa Phục Sinh đầy ơn lành!
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