
CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI NHƯ LỜI NGÀI ĐÃ NÓI! ALLELUIA! 
(Resurrexit Sicut dixit Alleluia!) 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 
Quí ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 
 
1- Lễ Phục Sinh: Theo niên lịch Phụng vụ mỗi năm, chúng ta mừng lễ Phục Sinh thường là vào tháng 4 hằng năm, tuy nhiên 
năm nay, lễ Phục Sinh đến sớm hơn rơi vào ngày 31 tháng 3, 2013. Niềm vui Phục Sinh và Tin Mừng Cứu Độ của Chúa 
Giêsu đã xuyên suốt trong vòng 21 thế kỷ qua vẫn vang vọng trong tâm hồn mỗi người Kitô hữu, réo gọi chúng ta hãy mạnh 
dạn ra đi loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay vẫn còn sống trong tăm tối, u mê, ích kỷ, kiêu căng, hận thù, tranh dành 
quyền lực hư ảo. Sự chết và sống lại của Chúa “Phục Sinh” mở ra cho mỗi người chúng ta một con đường: Chỉ có tình 
thương, hy sinh, chia sẻ và nghĩ đến tha nhân mới đem được ánh sáng Phục Sinh đến cho mọi người và phá tan tăm tối cùng 
sự dữ đang bao phủ ngập tràn thế giới hôm nay. 
 
Thánh Phaolô khi nói về biến cố Phục Sinh, Ngài khẳng định: “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của 
chúng tôi thật hư không, và hư không hơn nữa niềm tin của anh em!” (1 Cr.15:14). Toàn thể giáo huấn của Thánh Phaolô 
luôn bắt nguồn và lấy gốc rễ cũng như xoay quanh mầu nhiệm của Chúa Giêsu mà Chúa Cha đã cho Ngài sống lại từ cõi 
chết. Đầu thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô nói: “Đó là Tin Mừng của Thiên Chúa… về Con của Ngài, là Đấng sinh ra 
bởi dòng dõi vua David theo xác thịt, nhưng đã được tuyên xưng là con Thiên Chúa với tất cả quyền năng theo tinh thần 
thánh thiện qua việc sống lại từ cõi chết !” (Rm 1: 3-4). 
 
Lễ Phục Sinh, Anh ngữ  gọi là  Easter, tiếng Đức là Ostara nghĩa là hướng về phía Đông, mặt trời mọc lên báo hiệu cho một 
Mùa Xuân rực rỡ, Thánh Kinh vẫn ví von: “Chúa là Mặt Trời Công Chính!”. Đối với người Do Thái và sách Tin Mừng khi 
nói đến Lễ này gọi là Pâque “Lễ Vượt Qua” cũng đúng vào đầu Mùa Xuân, là dịp người Do Thái ăn mừng lễ rất lớn như ăn 
mừng ngày Tết, nó rơi vào giữa Tháng Tư Dương Lịch, nhưng niên lịch người Do Thái lại là Tháng Giêng. Họ ăn mừng Lễ 
Vượt Qua, đây là Lễ quan trọng nhất của họ, kéo dài cả tuần lễ cũng như Việt Nam chúng ta ăn Tết. Trong những ngày ấy, 
người Do Thái sát tế chiên để ăn tiệc tưởng nhớ đến cha ông của họ được  Thiên Chúa giải phóng khỏi ách nô lệ của người 
Ai Cập. Trong bữa tiệc họ ăn thịt chiên với bánh không men và rau đắng. Mỗi người tham dự tiệc uống 4 ly rượu  để nhớ lại 
lời hứa của Thiên Chúa khi xưa với tổ phụ dân Do Thái: 
(1)- Ta đem các ngươi ra từ ách của Ai Cập. (2)- Ta sẽ giải thoát các ngươi khỏi cảnh làm tôi mọi chúng. 
(3)- Ta sẽ giơ tay chuộc lấy các ngươi. (4)- Ta sẽ nhận các ngươi làm dân riêng, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi. 
 
Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas năm nào cũng vậy, để đáp ứng nhu cầu chuẩn bị đón mừng Lễ Phục Sinh của mọi giáo 
dân, ngoài việc lo cho mọi người chuẩn bị tâm hồn  hòa giải với Chúa trước cả tháng, tôi luôn mời gọi mọi người  đến với 
Chúa, gần với tha nhân qua các việc lành phúc đức tạo được trong Mùa Chay Thánh và dâng lên Thiên Chúa những cành hoa 
gắn vào những cành gai nhọn trước bàn thờ như của lễ dâng Chúa. Tuy nghịch lại với Mùa Chay vì có hoa, nhưng trong sa 
mạc nóng cháy cằn cỗi vẫn nở những nụ hoa tình yêu cho Chúa và cho tha nhân. Kết quả những cành gai nhọn đã nở rộ hoa 
thương yêu trong Mùa Chay Thánh. Bên cạnh đó triển nở thêm những việc làm tôn thờ Chúa như Đi Đàng Thánh Giá trước 
mỗi Thánh Lễ, tĩnh tâm. Năm nay Cộng Đoàn rất vui được gặp gỡ và nghe giảng tĩnh tâm do cha Sáng Lập Giuse Nguyễn 
Đức Trọng nhận về giảng tĩnh tâm cho Cộng Đoàn. Cha Trọng thường nói: Mỗi lần về lại mái nhà xưa sao tôi cảm thấy ấm 
cúng, ấm ấp đầy tình thương. Các bậc bô lão thì năm nào cũng vậy, chuẩn bị ngắm đứng với giọng ngâm nga, cảm động, để 
thức tỉnh mọi người suy nghĩ về tình thương vô bờ bến của Chúa Kitô hy sinh vì nhân loại, cũng là lối ngắm truyền thống của 
cha ông lâu đời để lại. Trong niềm vui Phục Sinh năm nay, với tâm tình của các Môn Đệ Chúa nao nức đi tìm gặp Chúa của 
Thánh Nữ Maria Madalena, Thánh Phêrô, Thánh Gioan Môn Đệ yêu quí của Chúa, chúng ta cùng các ngài mau chạy đi tìm 
gặp Chúa Giêsu Phục Sinh với tâm tình đổi mới trong cuộc sống. Alleluia! Alleluia! 
 
2- Tháng Tư cũng là tháng nhắc nhở chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho những linh hồn bỏ mình vì biến cố đau thương: 
30-4-1975, đã khiến hàng bao triệu người dân Việt Nam lâm vào cảnh tang thương: Nhà tan cửa nát, bao gia đình ly tán, bao 
người bỏ xác tại biển khơi, rừng núi hay trên trận chiến để bảo vệ cho nền dân chủ, tự do của Miền Nam Việt Nam. Bao 
người cố gắng tìm cách đào thoát khỏi chế độ hà khắc, độc tài đảng trị của Cộng Sản để đi tìm cuộc sống ở thế giới tự do. 
Chúng ta hãy dâng lời nguyện cầu cho quê hương Việt Nam sớm được tự do, dân chủ, công bằng xã hội và nhất là người dân 
được no cơm ấm áo.  
 
3- Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ VI qua chủ đề: “Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa” trong ba ngày 18-19-20/10/2013. Cũng là 
dịp kỷ niệm 10 năm Thánh Hiến Đền Thánh, để chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ La Vang đã che chở gìn giữ  Cộng 
Đoàn xuyên suốt, tốt đẹp qua mười năm kể từ ngày Thánh Hiến Đền Thánh. Trong buổi họp Hội Đồng Mục Vụ vừa qua, anh 
chị em đã đề ra những phương án để làm nổi bật những hình ảnh kỷ niệm trong mười năm qua. Ước mong gặp gỡ những 
khuôn mặt thân thương đã đến tham dự, chia sẻ, gặp gỡ trước đây.  

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang 
L.m. Giuse Đồng Minh Quang 
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