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LỜI THIÊNG NHẠC THÁNH SỐ 25 

LỄ PHỤC SINH 

PHẦN I 

SUY NIỆM LỜI CHÚA  
 

LỄ PHỤC SINH 

(Ga 20, 1-9) 

“Ông đã thấy và ông đã tin.  

Thật vậy trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Thánh Kinh, Đức Kitô phải trỗi 

dậy từ cõi chết” 

 1/ Ông Gioan thấy gì mà đã tin? 

- Thấy cửa mộ mở ra (cửa mộ là 1 hòn đá lớn, các phụ nữ đã lo không biết nhờ 

ai vần tảng đá ra) 

- Mồ trống không.  

- Khăn liệm và dây buộc còn đó… Ông nhớ lại lời Chúa: “Các ngươi cứ phá 

Đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta xây lại” (Ga 2, 19). Liên kết với những sự việc 

trên ông đã tin (dù chưa thấy Chúa). 

 “Đền thờ Đức Giêsu nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy khi Người từ 

cõi chết sống lại các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh 

và lời Đức Giêsu đã nói” (Ga 2, 21-22). 

 2/ Chứng nhân mạnh mẽ nhất về sự kiện Chúa sống lại là Thánh Kinh. 

(cuộc đời Chúa Giêsu từ khi nhập thai trong lòng Đức Mẹ… cho đến khi sống lại, 

lên trời… như một kịch bản đã viết trước trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu chỉ 

hoàn tất vai diễn).  

- Các tác giả Tân Ước nhất là Matthêu luôn dùng kiểu nói: “Để ứng nghiệm lời 

tiên tri trong sách Thánh…” 

- Chính Chúa Giêsu quả quyết: “Chính Thánh Kinh làm chứng về tôi” (Ga 5, 

39). 

- Trên đường đi Emau với 2 môn đệ, Chúa Phục Sinh đã trách các ông: “Ôi 

khờ dại thay! Những kẻ chậm tin Kinh Thánh, chớ thì Đức Kitô chẳng phải 

chịu khổ nạn trước khi vào vinh quang hay sao? Rôi bắt đầu từ Môsê và tất cả 

các tiên tri, Người giải thích cho các ông những gì liên quan đến Người trong tất 

cả Sách Thánh… lòng các ông như bừng cháy lên ngọn lửa tin yêu, hy vọng” (Cv 
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24, 25-27). 

 3/ Chứng của các tông đồ, những kẻ đã: “Cùng ăn uống với Đức Kitô sau 

khi Người sống lại…” (Cv 10, 41) là rất quan trọng nhưng vẫn không cực kỳ quan 

trọng như Thánh Kinh.  

 Kết luận:  

- Muốn vững tin, cần đọc, suy gẫm và sống theo Thánh Kinh. Thánh 

Giêrônimô (Thế kỷ 4, người đầu tiên dịch toàn bộ kinh Thánh từ tiếng Hy Lạp sang 

tiếng La Tinh) đã nói 1 câu để đời: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức 

Kitô”. 

- Bài giảng hay cuốn sách hay nhất là bài giảng hay cuốn sách giúp ta hiểu và 

thực hành được một vài điều trong Kinh Thánh. (không phải những bài nói văn 

chương quá, hấp dẫn quá, kể chuyện tếu cười đau cả bụng… sau đó chẳng nhớ được 

gì… và cũng chẳng làm được gì…) 

- Luôn tâm niệm lời thánh Giêrôm: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức 

Kitô”. 

*********** 

 “Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con…” (Lm. 

Nguyễn Duy). 

PHẦN 2 

THÁNH NHẠC CỦA GIÁO HỘI 

LIÊN QUAN TỚI TÍNH THÁNH THIỆN CỦA THÁNH NHẠC (tiếp theo) 

Thánh ca Phụng vụ có 2 đặc tính: Một là hát nguyên văn lời ca mà Giáo hội đã chọn 

(Nếu vì vấn đề ngôn ngữ, không thể sáng tác cho nguyên văn bản dịch được thì phải 

giữ được ý chính của bản văn). Hai là hát cộng đồng, cộng đoàn đối đáp với ca 

đoàn, ca đoàn làm nòng cốt cho cộng đoàn tham gia ca hát. Các huấn thị đều khuyến 

khích: “Không có cảnh tượng nào linh đình hơn cảnh cả cộng đoàn cùng ca hát chúc 

tụng Chúa.” Giáo hội xếp hàng đầu những câu hát đối đáp giữa chủ tế và cộng đoàn 

Phụng vụ. 

Hiện tình ca nhạc có một sự “lệch pha”. Giáo hội ưa hát cộng đồng với những bài ca 

đơn giản quen thuộc. Ca đoàn thì chuộng của lạ tìm những bài mới hát với nhau lại 

cộng thêm tính thích “biểu diễn” nghệ thuật “múa nhịp" và nghệ thuật “trình diễn”,  

thêm tính ưa khoe giọng "solo". Cộng đoàn chỉ có một việc là há mồm ra nghe thôi. 

Như thế thì có đúng ý Hội thánh không? 
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LỄ PHỤC SINH 

Bài ca Nhập lễ  .............................................................................................. trang 04 

Ca tiếp liên  .................................................................................................... trang 07 

Bài ca Hiệp lễ ................................................................................................ trang 10 

Kết lễ: Nữ Vương Thiên Đàng (như lễ Vọng Phục sinh) 

PHẦN 3: VUI CƯỜI 

Sau bữa tiệc tân gia, đám các bà thì dọn dẹp dưới bếp, nhóm các ông thì ra phòng 

khách nói chuyện rôm rả. 

Một ông tỏ thái độ ngạc nhiên với một ông khác: 

- Ông bà bảy mươi rồi mà còn lãng mạn thật. 

- Lãng mạn ở chỗ nào? 

- Ông nói với vợ cứ ngọt như mía lùi: Em yêu, mèo con của anh, mật ngọt của 

anh, thiên thần của anh… 

Ông kia đảo mắt nhìn quanh rồi nói nhỏ vào tai ông bạn ưa thắc mắc: 

- Chẳng giấu gì ông, 4 tháng nay tôi quên tiệt tên bà ấy rồi. 

(NP sưu tầm) 
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Sách Phụng ca Nihi obsat: Lm Anrê Đỗ Xuân Quế; Imprimatur; Louis Phạm Văn Nẫm; 1996 
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Sách Phụng ca Nihi obsat: Lm Anrê Đỗ Xuân Quế; Imprimatur; Louis Phạm Văn Nẫm; 1996 
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