
Ngày 26 tháng 3, 2023                    CỘNG ĐOÀN COSTA MESA 

Lm. Andrew Trần Quang Tuệ 

(714) 427-3938 

frandrew@sjboc.org  Khi lên Giêrusalem, Chúa Giêsu 

thường ghé thăm gia đình Máctha, 

Maria và Lazarô tại làng Bếtania cách 

Giêrusalem khoảng 3km về phía 

Đông thuộc xứ Giuđêa. Biết chuyện 

Lazarô lâm trọng bệnh và qua đời là 

cơ hội biểu lộ vinh quang Thiên Chúa 

và bầy tỏ Ngài là Con Thiên Chúa, 

nên khi được hung tin, Ngài trì hoãn 

2 ngày mới lên đường đi Bếtania, có 

lẽ để hết hạn 4 ngày là thời gian, theo 

quan niệm Do thái, sự sống hoàn toàn 

không còn nơi thể xác nữa, rồi Ngài 

mới thực hiện phép lạ. 

 Máctha tin Chúa Giêsu có quyền 

năng giữ cho Lazarô không mất sự 

sống ở thế gian này: “Nếu Thầy ở đây 

thì anh/em con đã không chết”. 

Nhưng Ngài nâng tầm nhìn của cô 

đến chân lý cao cả, là Ngài có quyền 

năng ban cho con người cả sự sống 

đời đời. 

 Cô tuyên xưng niềm tin vào sự 

sống lại ngày sau hết giống như 

những người Biệt phái, dựa vào lời 

sấm trong sách Đaniên. Họ quan 

niệm: người chết xuống Âm phủ 

(Shéol) như một bóng mờ không có 

sự sống và chờ đến ngày tận thế sẽ 

sống lại. Nhưng Chúa Giêsu phán dạy 

rằng sự sống lại thời cánh chung xưa 

đã thành hiện thực, vì Ngài chính là 

sự Sống lại và ai tin vào Ngài “thì 

vượt qua sự chết mà vào sự sống”. 

Niềm tin vào Ngài phát sinh sự sống 

đời đời ngay lúc này, không cần đợi 

đến ngày sau hết. 

 Khi Chúa Giêsu đi đến mồ, Ngài 

động lòng cảm thương và bật khóc 

trước số phận phù du và những nỗi 

đau đớn mà con người bất lực không 

sao tránh khỏi. Mộ phần của Lazarô 

là một hang hẹp và sâu có phiến đá 

lấp trước cửa để súc vật khỏi đào bới, 

nằm ở ngoài làng, tránh cho người 

sống khỏi tiếp xúc mà bị nhiễm uế, 

chiếu theo Luật định. 

 Ngài hướng mắt lên trời, gọi 

Thiên Chúa là Cha, hoàn toàn khác 

với lối xưng hô của người Do thái đối 

với Thiên Chúa. Rồi Ngài lớn tiếng 

gọi Lazarô ra khỏi mồ giống như gọi 

một người đang ngủ. Ngài đã nói với 

các môn đệ trước đó là: “Ta phải đi 

đánh thức dậy”. Phép lạ hoàn sinh 

Lazarô đã chết 4 ngày, gợi nhớ việc 

Ngài làm cho sống lại con trai bà góa 

thành Naim và con gái ông Giairô, 

Trưởng Hội đường. 

 Những phép lạ làm cho người 

chết sống lại thể hiện chân lý: Đức 

Giêsu “là sự sống lại và là sự sống. 

Ai tin vào Ta, dù có chết cũng sẽ 

được sống. Ai sống và tin vào Ta sẽ 

không bao giờ phải chết”. Phép lạ 

hoàn sinh là biểu tượng của sự sống 

lại vĩnh viễn mai hậu cho những ai tin 

vào Ngài. Họ sẽ nhìn thấy vinh quang 

Thiên Chúa và hiển vinh của Con 

Thiên Chúa. 

 Tin vào Chúa Giêsu là Sự Sống 

lại, Kitô hữu sẵn sàng chết đi những 

gì tạm bợ chóng qua ở đời này. Ham 

sống vẫn là khuynh hướng tự nhiên 

của con người, nhưng đối với người 

tín hữu, sự sống vĩnh cữu đời sau mới 

là điều quý giá nhất. 

Chúa Nhật V Mùa Chay : Gioan 11, 1 – 45 

 Lạy Chúa, chúng con cảm 
tạ Chúa đã hy sinh trên Thập 
giá để mang lại ơn Cứu độ cho 
chúng con. Xin ban ơn giúp 
chúng con vững tin vào tình yêu 
và quyền năng phục sinh của 
Chúa mà biết chuẩn bị cho 
cuộc sống mai hậu của chúng 
con bằng đời sống thống hối, 
yêu mến Chúa và yêu thương 
đồng loại. Amen. 

MÙA CHAY 

Xin nhớ kiêng thịt mỗi thứ Sáu 

THÁNG BA 

26 
Chúa Nhật V mùa Chay 

6:30 am: Th. Lễ cộng đoàn 

27 
7 pm: Giải tội Mùa Chay 
(nhiều Cha VN về giải tội). 

31 
6:15p: Ngắm Thương Khó, 
Dâng Hạt, Chặng đàng & 
Tĩnh tâm. 

THÁNG TƯ 

1 

 3 pm: Chầu & Giải tội 
cho Giáo Lý & Thiếu Nhi. 

 6:30 pm: Thánh Lễ Lá – 
Rước lá. 

2 
Chúa Nhật Lễ Lá 

6:30 am: Th. Lễ cộng đoàn 

3 
6:30 pm: Chầu cầu cho 
thai nhi & phò sự sống. 

6 
5:30 pm: Thánh Lễ Tiệc Ly 
– nghi thức rửa chân. 

7 

 12 pm: Chặng đàng @ 
sân trường. 

 5:30 pm: Lễ Hôn Dấu. 
 7pm: Cháo cá @ sân –

Rước tượng chịu nạn –
Ngắm Thương Khó @ 
hội trường. 

8 

 Việt Ngữ, Thiếu Nhi & 
Giáo Lý không sinh hoạt. 

 10 pm: Thánh Lễ Vọng 
Phục Sinh 

9 Chúa Nhật Phục Sinh 

15 
6:30 pm: Thánh Lễ cộng 
đoàn & truyền hình 


