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Bài viết hơi dài và mang nhiều ý nghiã thần học, nhưng rất phù hợp với hòan cảnh
hôm nay. Mong chúng ta đang có nhiều giờ ở nhà nên sẽ dùng cơ hội này để suy
niệm thêm.

"Trong Mùa Phụng Vụ của Hội Thánh Công Giáo, không có một ngày nào tĩnh lặng, ảm đạm,
trống trải, tang thương, nhuốm mầu hoang mang và ngao ngán cho bằng ngày Thứ Bẩy Tuần
Thánh, khi Đức Giêsu Kitô, với cái chết đau đớn tủi nhục trên thập giá vào ngày Thứ Sáu Tuần
Thánh, được lặng lẽ an táng trong mồ đá.

Nhưng chưa bao giờ như Tuần Thánh năm nay, cả thế giới đang chìm ngập trong cơn đại
dịch COVID-19, một biến cố làm đảo lộn toàn diện nếp sinh hoạt của từng người, từng mỗi gia
đình, khu xóm, từ các công tư sở cho đến các khu doanh nghiệp, tóm lại, của toàn thể nhân loại,
không trừ ai, từ thành phố đến thôn quê, từ cường quốc cho đến các nước đang phát triển. ....

"... Trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ta còn nhìn thấy hình hài kẻ bị đóng đinh. Nhưng sang
đến ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh, hoàn toàn trống vắng, tảng đá che mồ đang phủ lấp người đã
chết, tất cả đã chấm hết, niềm tin dường như đã dứt khoát bị lột mặt nạ, trơ ra thành một thứ
cuồng tín. Chẳng có vị Thiên Chúa nào cứu nổi ông Giêsu này dù với tư cách là Con Thiên
Chúa. ...

"Thứ Bẩy Tuần Thánh: ngày Thiên Chúa được mai táng; đó không phải là ngày ta đang sống
đây sao? Thế kỷ này chẳng phải đã đánh dấu sự khởi đầu của một ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh
dài dằng dặc, ngày mà Thiên Chúa vắng mặt, và là lúc ngay cả tâm hồn các môn đệ cũng đắm
chìm trong một hố thẳm cóng lạnh, càng ngày như càng khoét sâu thêm, để rồi khi trở về nhà,
lòng các ông trĩu nặng niềm xấu hổ và ưu tư, tinh thần rã rời, trống rỗng và tuyệt vọng, lê bước
trên đường về Emmaus, thật không ngờ kẻ mà mình tin rằng đã chết, nay lại đang hiện diện
giữa các ông hay sao?
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"Thiên Chúa đã chết, và chúng ta đã giết Ngài": có bao giờ ta ý thức rằng câu nói này đã
được lấy ra, từng chữ một, từ trong truyền thống Kitô giáo, và trong khi đi Đàng Thánh Giá,
chúng ta cũng thường lặp lại câu nói ấy mà không hề nhận thức được hết cái sức nặng khủng
khiếp của điều ta thốt lên chăng? ..."

Xin chia sẻ để cùng suy niệm trong những Ngày thánh thiêng này. Tiện đây cũng xin cám
ơn anh Ngân đã dịch và phổ biến bài suy niệm này.

Chúc mọi người có Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh đầy cảm nghiệm Tình Chúa yêu
thương và mừng "ngày mai Phục sinh" trong Ơn thánh Chúa tràn đầy sức sống mới.
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