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Hiện tượng hồi sinh hay tái sinh vẫn xảy ra thường xuyên trong thiên nhiên. Điều gần 
gũi nhất với chúng ta là sự tái sinh của các cánh rừng của Nước Úc bị cháy rụi bởi thảm 
họa cháy rừng lâu nhất và lớn nhất, đặc biệt tại tiểu bang New South Wales, trong muà 
hè vừa qua. 
Sau khi bị thiêu rụi bởi thảm họa cháy rừng, những chồi xanh hy vọng của xứ sở 

Kangaroo đang vươn mình mạnh mẽ. Thảm họa đã gây ra những thiệt hại về vật chất và con người không thể bù 
đắp được. Nhưng thảm họa cũng mang lại những lợi ích thiết thực cho những khu rừng vì đó là sự tái sinh của thiên 
nhiên mà cả ngàn năm nay vẫn lập lại trong thiên nhiên độc đáo của xứ sở Kangaroo. Theo các chuyên gia, sau trận 
hỏa hoạn, rừng sẽ có thêm nhiều không gian, ánh sáng len lỏi được sâu hơn xuống những tầng cây thấp. Vì vậy, khi 
trời mưa, các hạt mầm bên dưới lòng đất cũng như những cây nhỏ như nấm, dương xỉ sẽ dễ dàng nhận được chất 
dinh dưỡng và độ ẩm. Và chuyên gia cũng cho rằng khu rừng xanh mướt sẽ sớm phục hồi trở lại. Chúng không thực 
sự cần mưa để đâm chồi, chính nhựa sống trong những thân cây cũ là nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển mới. 
 
Sự hồi sinh chẳng những xảy ra trong đời sống của thực vật mà cũng còn xảy ra cho một số loại động vật. Chuyện 
xảy ra bên Mỹ tại nhà riêng ở khu vực vịnh San Francisco, California hôm 15/11/19. Sương giá ở California khiến con 
thằn lằn đóng băng trên cửa sổ và không thể di chuyển. Mẹ cuả cô Riley đã dùng máy sấy tóc sấy lên con thằn lằn 
nhỏ. Sau khi tắt máy sấy, mẹ Riley chạm nhẹ ngón tay lên lưng con thằn lằn để kiểm tra xem nó có thể cử động hay 
không. Con thằn lằn bất ngờ nhảy về phía trước khiến bà giật mình hét lên. Giống như cự đà, thằn lằn bị đông cứng 
trong trạng thái tạm ngừng hoạt động và sẽ hồi sinh khi cơ thể ấm lên. Khi nhiệt độ giảm xuống, máu của chúng bắt 
đầu chảy chậm lại và chúng rơi vào trạng thái hôn mê giống như một giấc ngủ sâu.  
 
Bài Phúc Âm Chuá Nhật Thứ Năm Muà Chay hôm nay, kể cho chúng ta nghe câu chuyện Chuá Giêsu cho người bạn 
thân của mình là Lazarô hồi sinh sau khi đã chết và được đặt trong mộ đá bốn ngày. Chuyện người chết hồi sinh 
không chỉ xảy ra với Lazarô mà cũng đã xảy ra với nhiều người, ở nhiều nơi, và trong tất cả các nước trên thế giới. 
Nhiều trường hợp xảy ra là do bị “heart attack” trái tim ngừng đập và giảo nghiệm lâm sàng đã thực sự “chết”. Có 
lần tôi đọc được một câu chuyện về trường hợp bị chết lâm sàng vì heart attack. Bệnh viện đưa nạn nhân vào trong 
tủ lạnh chờ thân nhân đến lo vấn đề mai táng. Khi mọi thủ tục giấy tờ hoàn tất nhà quàn tới nhà xác mang xác chết 
đi mai táng thì xác chết bỗng động đậy. Các nhân viện mai táng vội hốt hoảng báo cho bệnh viện biết. Các bác sĩ và y 
tá vội mang nạn nhân vào phòng hồi sức và sau đó ông ta trở lại cuộc sống lần thứ hai. Những người có kinh nghiệm 
cận tử giống như vậy thường có một kinh nghiệm “tái sinh tinh thần” hoàn toàn. Họ không còn có thể sống đời sống 
cũ trong cuộc sống thứ hai của mình nưã. Họ hoàn toàn đổi mới trong cách sống và cái nhìn về cuộc sống của họ 
cũng hoàn toàn khác xưa. Họ là một con người mới. 
 
Thánh sử Gioan không nói cho chúng ta biết Lazarô bị bệnh gì mà chết. Nhưng chắc chắn một điều là anh ta đã chết 
hẳn vì nằm trong mộ đã bốn ngày vì thế Martha sợ em mình đã bốc mùi (Ga 11:39). Mục đích của câu chuyện theo 
Thánh Sử Gioan là “Dịp để bày tỏ vinh quang Thiên Chuá: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chuá được tôn vinh.” (Ga 
11:4). Như thế, biến cố Chuá Giêsu cho Lazarô sống lại có mục đích để cho các môn đệ cuả Ngài vững tin vào quyền 
năng của Thầy mình cho dù chẳng bao lâu nữa Thầy cũng sẽ bị giết chết và bị mai táng trong mồ giống như Lazarô. 
Biến cố này cũng để cho các môn đệ đào sâu sự tín thác nơi Thiên Chuá và tìm thấy niềm hy vọng ngay cả khi tất cả 
mọi thứ coi như mất trắng không thể phục hồi được nữa như cái chết. 
 
“Điều minh chứng cuối cùng cho Kitô Giáo là khả năng nhìn được cái mà Chuá Giêsu Kitô có thể làm. Lời nói có thể 
không thuyết phục, nhưng sẽ không có bất cứ một tranh luận nào chống lại Thiên Chuá trong hành động. Có một sự 
thật đơn giản là: quyền lực của Chuá Giêsu Kitô đã làm cho một kẻ hèn nhát biến thành anh hùng, một người nghi 
ngờ trở nên tin chắc chắn, một người ích kỷ trở thành người phục vụ mọi người. Nhưng trên hết, có một sự thực 
lịch sử đơn giản cứ lặp đi lặp lại rằng quyền lực của Chuá Giêsu Kitô luôn biến một kẻ xấu thành một người tốt”. 
(William Baclay). 
 
Chúng ta đang sống những ngày dài bị ‘’cách ly’’ khỏi đời sống bí tích bình thường để quay về với đời sống tâm linh 
bên trong. Đây là lúc chúng ta được mời gọi để đặt niềm tín thác vào quyền năng biến đổi kỳ diệu của Chuá Giêsu 
Kitô ngay cả khi không biết tương lai rồi sẽ ra sao như Lazarô nằm trong huyệt đá lạnh. Lazarô đã được Ngài cho 
sống lại từ cõi chết. Chúng ta cũng tin rằng qua những mất mát của cơn dịch virus Vũ Hán này, thế giới sẽ bước vào 
một trật tự tốt đẹp hơn, vì nhận thức được rằng chỉ có Chuá mới là Đấng Toàn Năng còn con người dù nắm trong 
tay quyền sinh sát cả triệu người cũng chỉ là loài thụ tạo nhỏ bé mỏng dòn, chỉ một con virus vô hình dưới cặp mắt 
bình thường, cũng có thể làm đảo lộn tất cả những gì mà con người đã ra sức thiết lập và củng cố trong hai thế kỷ 
vừa qua.              Lm Nguyễn Mộng Huỳnh                                        


