
Ông Eddie O’Hare phải hy sinh vì ông đã cộng tác với đảng 
cướp Al Capone và đã gây nhiều tội ác, còn Chúa Cứu Thế là 
Ðấng vô tội đã tình nguyện hy sinh vì tội lỗi của nhân loại. Nếu 
ông Eddie O’Hare không hy sinh, con ông có thể mai danh ẩn 
tích, hoặc dời qua xứ khác để ở, và có cơ may thoát khỏi ảnh 
hưởng của đảng cướp. Tuy nhiên, nếu Chúa Cứu Thế không hy 
sinh tính mạng Ngài trên cây thập tự, thì nhân loại không thể 
thoát khỏi nanh vuốt của tội lỗi và tử thần. Không một người 
nào có thể mở con đường tự giải thoát khỏi biển tội lỗi, vì chỉ 
Chúa Cứu Thế là Con Ðường, Chân Lý, và Nguồn Sống. Nếu 
không nhờ Chúa Cứu Thế, không ai được đến với Ðấng Tạo 
Hóa; không bao giờ có ai lên trời, chỉ có Chúa Cứu Thế từ trời 
giáng xuống trần gian. 

Ðiểm cao quý nhất trong sự hy sinh của ông Eddie O’Hare 
là ông đã hy sinh vì tình thương. Vì thương con, không muốn 
con phải vướng vào tổ chức bất lương chuyên cướp của giết 
người nên ông O’Hare quyết định hy sinh cho con. Vì yêu 
thương nhân loại, Chúa Cứu Thế là Thiên Chúa Ngôi Hai, 
Ðấng đã sáng tạo muôn loài vạn vật, đã tình nguyện xuống trần 
làm người, sống với nhân loại để cuối cùng hy sinh tính mạng 
Ngài, đổ máu ra, rửa sạch tội lỗi chúng ta. Theo Lời chính Chúa 
Cứu Thế, đó là tình yêu lớn nhất và cao đẹp nhất. 

Ông Eddie O’Hare đã hy sinh vì ước mong cho con có cơ 
hội sống lương thiện; còn sự hy sinh của Chúa Cứu Thế đã đem 
chúng ta từ cõi chết qua cõi sống, từ tình trạng chống nghịch 
với Ðấng Tạo Hóa đến tình trạng phục hòa với Ngài, và được 
sinh thành làm con cái Ngài. Chúng ta chỉ biết tên O’Hare khi 
đáp máy bay đến Chicago, nhưng khi nhìn lên bầu trời xanh 
thẳm, chúng ta có thể ý thức được tình yêu bao la vô hạn của 
Thiên Chúa, là Ðấng Tạo Hóa và được Lời Chúa nhắc nhở đến 
sự hy sinh của Chúa Giê-xu đã mở cho chúng ta con đường trở 
về với Ðấng Tạo Hóa Chân Thiện Mỹ. 
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Mừng Chúa Phục Sinh

Hy Sinh Vì Tình Thương 

Phi trường O’Hare ở Chicago là phi trường có số máy bay 
cất cánh và hạ cánh nhiều nhất thế giới. O’Hare là tên của một 
phi công thuộc hải quân Hoa Kỳ đã bắn hạ nhiều chiến cơ Nhật 
Bản trong thế chiến thứ nhì, cuối cùng ông tử trận ở giữa Thái 
Bình Dương trong một trận không chiến. Sau khi tử trận, thành 
phố Chicago quyết định lấy tên ông để đặt tên cho phi trường. 

Người ta biết danh phi công O’Hare, nhưng rất ít người biết 
cha của viên phi công này là ông Eddie O'Hare, người từng cộng 
tác với Al Capone, một tên cướp khét tiếng ở vùng Chicago vào 
thập niên 20. Nhờ cộng tác với Al Capone trong nhiều vụ làm ăn 
bất hợp pháp, ông Eddie O’Hare trở nên giàu có. Nhưng ông biết 
chắc thế nào đảng cướp này cũng sẽ giết ông, và ông cũng thừa 
biết một điều nữa là nếu không dứt khoát với đảng cướp, thì đứa 
con trai duy nhất của ông trước sau gì cũng đi vào con đường tội 
lỗi như ông. Ðể con có lối thoát, ông Eddie O’Hare đã quyết định 
hy sinh cho con. Một ngày nọ, ông bí mật đến gặp cơ quan công 
lực để bàn cách loại trừ đảng cướp của Al Capone. Mọi việc đã 
xảy ra đúng như ông dự tính. Ông bị đảng cướp hạ sát. Con ông 
đã có cơ hội sống một cuộc đời lương thiện và trở thành một anh 
hùng được nhiều người nhắc đến mỗi khi họ đáp máy bay xuống 
phi trường O’Hare. 

Tình phụ tử cao đẹp của ông Eddie O’Hare đã cho chúng 
ta một tấm gương đáng phục. Ông đã hy sinh tính mạng mình 
để con ông có cơ hội sống lương thiện. Chúa Cứu Thế cũng 
đã nói đến việc hy sinh tính mạng của Ngài cho nhân loại khi 
Ngài tuyên bố: “Người có tình yêu lớn nhất là người hy sinh tính 
mạng vì bạn hữu.” Nhưng khi đem đặt sự hy sinh của ông Eddie 
O’Hare bên cạnh sự hy sinh của Chúa Cứu Thế, chúng ta thấy có 
những điểm dị đồng như sau: 
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Trong văn chương cổ điển Hy Lạp, danh từ stauros chỉ 
về một cây cột hay cây mộc hình dùng để tra tấn và hình 
phạt những người có tội nặng. Từ stauros lúc đầu chỉ về 
một cây cột thẳng đứng, gốc chôn dưới đất. Về sau người 
ta thêm một cây ngang, ghép thẳng góc với cây cột. 

Căn cứ vào những tác phẩm của các sử gia Hy Lạp là 
Herodotus và Thucydides, nhiều học giả cho rằng Ba Tư 
là nơi đầu tiên có sáng kiến dùng thập tự để xử hình tử 
tội. Nửa sau thế kỷ thứ sáu trước Công Nguyên, Tể tướng 
Ha-man của đế quốc Mã Ðại Ba Tư cho dựng một cây cột 
gọi là cây mộc hình để xử tử ông Mạc-đô-chê, một người 
dân cô thế, một người mà tể tướng căm ghét chỉ vì “dám 
quyết định thờ phượng Ðức Chúa Trời là Chân Thần mà 
thôi,” nhất định không thờ lạy ai, kể cả vị tế tướng nắm 
quyền sinh sát toàn dân. Theo sách Ê-xơ-tê ghi lại,  khi Tể 
tướng Ha-man bắt đầu thi hành một kế hoạch đại quy mô 
nhằm giết sạch những người tin cậy Chúa, Đức Chúa Trời 
đã dùng bàn tay thần hựu của  Ngài để xoay ngược tình 
thế. Chính ông A-suê-ru, hoàng đế Mã Ðại Ba Tư ra lệnh 
xử tử viên tể tướng độc ác đó bằng chính cây mộc hình 
mà ông ta đã dựng để xử tử ông Mạc-đô-chê. Đấng Chân 
Thần đã giải cứu người có lòng trung kiên tin cậy Chúa 
khỏi án tử trên cây mộc hình. 

Người ta tìm thấy tám kiểu cây thập tự dùng trong các 
nhà thờ, các kiến trúc, các cờ xí từ xưa đến nay. 

1. Thập giá quadrata, bốn cánh đều, cũng gọi là thập 
giá Hy Lạp. 

2. Thập giá immisa, cũng gọi là thập giá La tinh, cánh 
gốc dài hơn cánh ngang. 

3. Thập giá commissa, có hình chữ T in, đôi khi cũng 
được gọi là thập giá thánh An-tôn. 

4. Thập giá hình chữ X, hai cây gỗ xếp chéo nhau như 
mẫu tự X, bốn cánh bằng nhau, cũng gọi là thập giá thánh 
Anh-rê. 

5. Thập giá ansata, có hình chữ T in, chính giữa hai 
cánh ngang còn có một vòng tròn trên đỉnh. 

6. Thập giá hình chữ thập ngoặc, có bốn cánh đều 
nhau, mỗi cánh còn chắp thêm một cánh phụ nằm thẳng 
góc với cánh chính, tủa ra theo chiều kim đồng hồ. 

7. Thập giá gồm chữ P chồng lên trên chữ X, hoặc thập 
giá có bốn cánh đều, nhưng trên cánh cao nhất còn chắp 
một chữ P.  Kiểu thập giá này dùng hình mẫu tự trong tên 
của Chúa Cứu Thế viết bằng chữ Hy Lạp. 

8. Thập giá celtic của người Bắc Âu có thêm một vòng 
tròn nhỏ bao quanh điểm giao nhau của chiều ngang và 
chiều đứng. 

Người La Mã không dùng thập tự để xử tử công dân 

Thập tự giá là biểu hiệu của Cơ Đốc giáo. Trong mùa 
kỷ niệm sự khổ nạn, sự chết, và sống lại của Chúa Cứu Thế  
Giê-xu, chúng ta thử tìm hiểu lịch sử cây thập tự.  

Người cổ Ai Cập dùng thập tự để chỉ về sự sống. Kiểu 
thập tự của người Ai Cập gồm một chữ T, ngay ở giữa trên 
nét ngang còn có một vòng tròn. Kiểu chữ thập này được 
gọi là thập tự ansata, thường được giáo hội Ai Cập dùng 
trong các nhà thờ, các ngôi mộ. 

Kiểu thập tự ngoặc đã được dùng rất rộng rãi tại Á 
châu, Âu châu và Mỹ châu. Trước khi Chúa Cứu Thế 
giáng sinh, thập tự thường được dùng để chỉ về mặt trời 
hay ngọn lửa, và do đó cũng chỉ về sự sống. Có lẽ người 
cổ Bắc Âu đã dùng biểu hiệu cây thập tự ngoặc khá nhiều 
nên ông Hitler, nhà độc tài Đức quốc xã đã chọn kiểu thập 
tự ngoặc làm biểu hiệu chính thức của chủng tộc Nhật Nhĩ 
Man (người Ðức), với ý định táo bạo là dùng cây thập tự 
ngoặc này thay thế cây thập tự của đạo Chúa Cứu Thế. 
Nhưng giấc mộng ấy của đảng Quốc Xã đã bị chôn vùi 
cùng với nhà độc tài Hitler dưới hầm trú ẩn trong tổng 
hành dinh quân đội Ðức tại Bá Linh ngày 30/4/1945. 

Thập Tự Giá trong Lịch Sử



La Mã, chỉ dùng để xử tử những người nô lệ, những kẻ 
trộm cướp, sát nhân, đặc biệt các nhà ái quốc của các 
dân tộc bị người La Mã thống trị đã nổi dậy chống chính 
quyền La Mã.  Chúa Cứu Thế không bị xử chém hay xử 
ném nhưng bị đóng đinh trên cây thập tự vì Chúa không 
phải là công dân, và vì viên tổng trấn La Mã cũng như các 
lãnh tụ tôn giáo Do Thái xem Ngài là một lãnh tụ đứng lên 
kêu gọi người dân chống lại đế quốc La Mã. 

Theo luật La Mã, sau khi bị tuyên án tử hình trên cây 
thập tự, người tử tội phải chịu một loạt cực hình trước khi 
chết. Trước hết là một trận đòn kinh khủng bằng roi da 
gồm nhiều sợi dây gai đính móc sắt hay móc kim khí, hoặc 
đính các mảnh xương sắc bén. Trận đòn đau đớn dã man 
đến nỗi thường được gọi là cái chết thứ nhất. Sau trận đòn 
ác liệt ấy, người tử tội phải vác cây gỗ làm chiều ngang 
của cây thập giá đến pháp trường, cũng phải đeo trên cổ 
một tấm bảng ghi rõ tội trạng. Khi đến pháp trường, người 
tử tội bị lột hết áo xống, bị cột chặt hai cườm tay, bị đóng 
đinh vào cây gỗ mình đã vác theo. Rồi toán lính mới kéo 
cây gỗ ấy lên, đóng thẳng góc với một cây cột đã chôn sẵn 
tại pháp trường. Ở quảng giữa cây cột có ghép thêm một 
miếng gỗ như cái nêm làm chỗ tựa để người tử tội không 
bị tuột xuống bởi sức nặng của mình, và cũng để giảm 
bớt phần nào sức kéo làm toạt vết đinh đóng ở hai cườm 
tay. Cực hình ấy kéo dài giờ này sang giờ khác dưới ánh 
nắng thiêu đốt ban ngày và nhiều khi giữa gió lạnh buốt 
ban đêm. Máu liên tục nhỏ từng giọt chậm chậm từ các 
vết thương do roi da đính móc sắt, các bắp thịt bị đinh xé 
toạt, và trong khi da co lại dưới ánh nắng thiêu đốt, các 
đốt xương gãy bị kéo rời ra, càng làm cho cơn hấp hối của 
người tử tội cực kỳ đau đớn. 

Ðối với người Do Thái, khổ hình thập giá là một điều 
kinh tởm nhất, vì người bị xử tử trên thập giá là người bị 
Thiên Chúa lên án và rủa sả. Ðối với người La Mã, tử hình 
thập giá là cái chết ô nhục nhất trong các cách xử tử. Nhà 
văn Ciceron, người La Mã, viết rằng: “Người dân La Mã 
nên gạt bỏ hẳn danh từ thập giá ra khỏi con người mình, 
chẳng những ra khỏi thân thể, nhưng cả trong tư tưởng, 
trong con mắt, trong lỗ tai cũng đừng cho thập giá dính 
dấp vào.”  Thế mà các hoàng đế La Mã, các tổng trấn, các 
pháp quan có quyền xử tử trong đế quốc La Mã, đã tiếp 
tục dùng cực hình thập giá này suốt 300 năm để khủng bố, 
đàn áp những người theo Chúa sau khi đóng đinh Chúa 
Cứu Thế trên thập giá. Mãi đến năm 313, Hoàng đế La 
Mã Constantin quyết định tin Chúa và sau đó ra lệnh bãi 
bỏ lối xử tử cực kỳ dã man ấy. Khi Chúa Cứu Thế chịu 

đóng đinh trên cây thập tự, Chúa phải chịu đau đớn tột 
cùng trong thân thể, chịu cực nhục trong tinh thần trước 
sự sỉ báng cay độc của người Do Thái, nhưng Chúa Cứu 
Thế đau đớn nhất vì phải gánh vác tội lỗi của cả nhân loại, 
và do đó bị tách rời với Ðức Chúa Cha, là Chân Thần, là 
Ðấng Tạo Hóa. 

Tổng trấn Phi-lát ngồi ghế chánh án xử vụ án Chúa 
Cứu Thế Giê-xu đã tuyên bố rằng: “Ta không thấy người 
này có tội gì cả.” Nhưng người Do Thái thét lên: “Ðừng 
tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba” (người bị tù vì tội nổi loạn và 
giết người).  Tổng trấn Phi-lát ra lệnh đánh đòn Chúa Giê-
xu. Bọn lính La Mã đan một vương miện bằng gai đội lên 
đầu Chúa và khoác lên người Ngài một chiếc áo dài màu 
tía rồi xúm lại chế giễu. Họ lại tát vào mặt Chúa. Ông Phi-
lát bước ra sân một lần nữa, tuyên bố với người Do Thái: 
“Này, ta giao người ấy lại cho các anh để các anh biết ta 
không tìm thấy người có tội gì cả.” Khi Chúa Giê-xu bước 
ra, đầu đội mão gai, mình khoác áo dài tía, ông Phi-lát 
nói: “Người ấy kia kìa.” Các thầy trưởng tế và các chức 
dịch vừa thấy Chúa liền reo hò: “Ðóng đinh nó, đóng đinh 
nó trên cây thập tự.” Một lần nữa, ông Phi-lát đáp: “Các 
anh cứ đóng đinh đi, ta vẫn thấy người này vô tội.” 

Bạn nghĩ gì khi nhìn cây thập tự? Chúa Giê-xu vô tội 
đã bị treo trên thập hình, chịu chết để chuộc tội cho chúng 
ta. Nhưng rồi Chúa đã sống lại để ban cho chúng ta sự 
sống vĩnh hằng. Mời Bạn đặt niềm tin nơi Chúa để có sự 
sống vĩnh hằng nơi Chúa Cứu Thế.
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Bác mặt trời vừa thức giấc, chiếu những tia nắng sáng 
rực cả một vùng trời phía đông. Từng cơn sóng nhấp nhô, xô 
nhẹ vào bờ tạo nên âm thanh rì rào. Những cô chú dã tràng 
chui ra khỏi hang, tinh nghịch đùa giỡn trên bãi cát còn ướt 
đẫm sương đêm. Cô gió nhẹ từ biển thổi vào khẽ lay động 
hàng phi lao vươn vai đón chào bình minh. Vạn vật dường 
như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Lâu lắm rồi, Loan mới trở 
lại và đón nhận sự yên lành buổi sáng của biển, thật bình yên 
và thanh tịnh. Ngồi tựa vào ghềnh đá, ngâm đôi chân trong 
dòng nước mát, Loan nghe một thoáng bâng khuâng khi kỷ 
niệm trở về... 

Tuổi thơ và những kỷ niệm của Loan đẹp và êm đềm như 
những con sóng lăn tăn trên mặt biển. Loan cố tìm lại những 
dấu chân trần của Loan, của Hạnh và của ai đó đã từng in trên 
cát ngày nào. Một cơn sóng nhỏ xô vào bờ đã vô tình xóa đi 
mọi dấu tích. Loan thầm trách sao cơn sóng ấy không xóa 
luôn đi những vết thương trong Loan bấy lâu nay. Tại đây, 
bờ biển này đã chứng kiến biết bao kỷ niệm ngọt ngào của 
một tình bạn đẹp, một tình yêu trong sáng. Hồi nhỏ, sáng nào 
Hạnh cũng chạy qua nhà rủ: “Loan ơi! Dậy đi tắm biển.” Có 
những ngày đông, biển động sóng lớn, Loan và Hạnh không 
dầm mình trong làn nước mát của đại dương, nhưng lại chạy 
bộ dọc bờ biển để hít thở không khí trong lành của bình minh. 
Hay những ngày hè nghỉ học, hai đứa rong ruổi trên bờ biển, 
Hạnh lượm những vỏ ốc, vỏ sò về phơi khô, kết thành dây 
chuỗi hoặc làm nhẫn tặng cho Loan. Còn Loan thì nhặt rong 
biển, nấu món canh “rong lá mơ” đãi bạn. Ngày qua ngày, tuổi 
thơ Loan và Hạnh gắn liền với biển yêu thương, với những kỷ 
niệm ngọt ngào và êm đềm. 

Lớn lên, những giây phút Loan và Hạnh bên nhau không 
còn nhiều nữa. Vì bây giờ đã có người quan trọng với Loan 
hơn là Hạnh. Những buổi bình minh chạy nhảy trên bãi biển 
của đôi bạn thưa dần đi, thay vào đó là những buổi chiều tà 
Loan và Nam tay trong tay đi dạo trên biển. Tình yêu của 
Loan và Nam chớm nở ở tuổi đôi mươi, đẹp và trong sáng 
như những ngọn nến lung linh mà Nam đã cắm xung quanh 
hình trái tim vẽ trên cát, bên trong ghi: “N♥L” nhân dịp sinh 
nhật lần thứ hai mươi của Loan. Rồi có những buổi chiều 
hoàng hôn, Nam dắt tay Loan đi dọc theo bờ biển và nói rằng: 
“Sau khi tụi mình tốt nghiệp, anh sẽ dắt tay em đi hết cuộc 
đời, em có đồng ý không?”. Loan đỏ mặt và gật đầu thẹn 
thùng thay cho lời muốn nói. Loan mong thời gian trôi qua 
thật nhanh để Loan sớm được bước chung lối đi về trên khắp 
các nẻo đường cùng Nam.

“Dữ dội và dịu êm. Ồn ào và lặng lẽ…”  là đặc điểm mà 
nhà thơ Xuân Quỳnh đã mô tả về Sóng. Có lẽ biển sẽ không 
đẹp, không cuốn hút lòng người khi biển chỉ có những cơn 
sóng dịu êm mà thiếu vắng những cơn sóng dữ dội, ồn ào. Và 

cuộc đời cũng giống như biển cả, không phải lúc nào cũng êm 
đềm và bình yên như lòng mình muốn. Những cơn sóng ồn ào 
trào dâng khi Loan nhận được lá thư của Nam: 

“Hồng Loan thương mến! 
Anh xin lỗi vì không thể cầm tay em đi hết cuộc đời như 

lời hẹn ước. Mong em hãy tha thứ cho anh. Cảm ơn em những 
ngày tháng ngọt ngào em đã ở bên cạnh anh và sẻ chia cùng 
anh những  vui buồn. Cầu mong em luôn được hạnh phúc.”

Ba tháng sau đó, Loan nhận được cánh thiệp hồng báo hỷ 
của Nam và Hạnh. Mọi ước mơ và lời hẹn ước giờ đây như 
cơn sóng bạc đầu, cuồn cuộn, trắng xóa và tan biến trong chốc 
lát. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt, Loan mất niềm tin vào tình 
bạn, tình yêu và cả niềm tin nơi con người…

h  h  h

Loan thả hồn theo những áng mây trôi lang thang trên bầu 
trời xanh biếc và không biết rằng Huy đã đứng bên cạnh từ 
lâu. 

- Loan nghĩ ngợi gì mà xa xăm dữ vậy?
Loan giật mình quay về với hiện tại:
- Xin lỗi… anh là…
- Mình là Huy “cận” - bạn của Bình Nam đây. Huy cận 

thị chứ không phải nhà thơ Huy Cận nên Loan đừng có nhầm 
nha.

- Cái anh này… bao nhiêu năm vẫn hài hước như vậy. Tuy 
có điều trông anh già dặn và chững chạc hơn trước. 

- Nay Loan làm gì và ở đâu? Cơn gió nào lại đưa người 
xưa về thăm chốn cũ?

- Bây giờ em đang đi dạy ở Đà Lạt. Ở Đà Lạt ngày nào 
cũng núi đồi, cỏ cây với rừng thông vi vu bạt ngàn nên tranh 
thủ những ngày hè đổi gió. Sẵn dịp em về thăm lại vùng trời 
bình yên của ngày xưa. Mới đây mà mọi thứ đã trở vào dĩ 
vãng. Mười năm rồi còn gì, nhanh quá ha anh. 

- Lâu rồi em có gặp Nam và Hạnh không?
- Sau khi chia tay Nam, em xin ba mẹ đăng ký đi dạy tình 

nguyện ở vùng sâu vùng xa để nguôi ngoai nỗi niềm. Em 
được đưa lên Đơn Dương dạy cho người sắc tộc. Sau đó mấy 
năm thì được Sở bổ về dạy tại Đà Lạt cho đến bây giờ. Em 
muốn mọi thứ chôn vùi vào quá khứ để vết thương được mọc 
da non nên lâu nay em không liên hệ với bạn bè cũ. Với em, 
niềm vui bây giờ là những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười 
hồn nhiên của các em học trò mà thôi. Mà em gặp lại người 
phản bội ấy làm gì hả anh?

- Loan à, cả Nam và Hạnh không phải là những người bạn 
xấu như Loan nghĩ đâu. Hãy lắng nghe hết câu chuyện sau 
đây rồi Loan có trách móc hay giận hờn cũng không muộn. 
Trước ngày đám cưới, Nam buồn và tâm sự với anh rất nhiều. 
Thật lòng Nam yêu Loan nhiều lắm. Sau khi tốt nghiệp, đợi 
xin được việc làm nữa là Nam sẽ xin ba mẹ cưới Loan. Nhưng 

Sóng Biển
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vì… Loan biết không? Ba của Nam và bố của Hạnh là hai 
người bạn thân. Sau khi ba mẹ Hạnh bị tai nạn đột ngột 
qua đời. Lời trăn trối trước khi lâm chung của ba mẹ Hạnh 
là nhờ ông bà Hội chăm sóc Hạnh. Điều quan trọng là họ 
muốn lời kết ước thông gia trước kia của hai gia đình trở 
thành sự thật. Dẫu yêu Loan vô cùng nhưng vì chữ hiếu, 
Nam cũng không muốn ba mẹ mắc lời hứa với người quá 
cố nên chấp nhận. Nam chôn vùi tình yêu và nỗi nhớ Loan 
vào trong sâu thẳm và tiến đến hôn nhân với Hạnh. Hạnh 
cũng buồn và thấy có lỗi với Loan nhưng không biết làm gì 
khác vì không còn nơi nương tựa. Cưới xong, cả ông bà Hội 
và vợ chồng Nam đều thấy áy náy với Loan nên đã chuyển 
nhà vào Saigon sinh sống. Sau này có mấy lần Nam viết 
thư cho anh và tâm sự vì nỗi nhớ Loan không nguôi nên 
khoảng thời gian ban đầu hôn nhân Nam và Hạnh không 
hạnh phúc. Anh có an ủi và động viên Nam. Bây giờ Nam 
và Hạnh có hai bé rồi. Bé Cà-rốt và Khoai Tây ngoan lắm. 
Cả Nam và Hạnh đều mong có dịp gặp lại Loan… nhưng 
không dám. 

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Loan. Một 
khoảng lặng ngắt quãng giữa bản tình ca buồn. Huy tiếp lời:

- Anh hiểu và cảm thông sâu sắc với những tổn thương 
mà Loan đã chịu đựng. Nhưng anh muốn nói với Loan 
rằng dẫu con người có thay đổi, tình yêu con người dành 
cho Loan mong manh và dễ vỡ như thế nào, nhưng có một 
Đấng yêu Loan bằng một tình yêu đời đời và vững bền. 
Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm qua, ngày nay và cho 
đến đời đời không bao giờ thay đổi. Cách đây hơn hai ngàn 
năm, Ngài đã đến thế gian để chịu chết và sống lại để cứu 
chuộc nhân loại. Ngài Đức Chúa Trời làm người nên Ngài 
hiểu, cảm thông với những ai đau khổ và buồn phiền như 
Loan vậy đó. Chúa Giê-xu phán rằng: “Những ai mệt mỏi 
và có lòng nặng gánh ưu tư. Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho 
con được yên nghỉ.” Nếu Loan thấy quá mệt mỏi và nặng 
nề, Loan hãy trao gánh nặng đó cho Chúa Giê-xu, Ngài sẽ 
gánh thay, lau khô những giọt nước mắt và ban cho Loan 
niềm vui, sự bình an trong tâm hồn. Ngài cũng sẽ rịt lành 
những vết thương trong Loan và xóa tan những giận hờn 
cay đắng trong trái tim của Loan. 

Huy đưa tay chỉ ra ngoài khơi: Loan thấy chiếc thuyền 
đang lênh đênh trên biển khơi kia không? Có những đêm 
đen mịt mù, hay lúc bão tố chiếc thuyền ấy không định 
hướng được sẽ đi về đâu và đâu là bến bờ an toàn. Nhưng 
Chúa Giê-xu phán: Ta là đường đi, chân lý và sự sống; 
chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. Cuộc đời 
của chúng ta đôi khi trôi vô định như chiếc thuyền kia Loan 
à. Hãy đến với Chúa Giê-xu, Ngài chính là thuyền trưởng 
tài ba sẽ lèo lái cuộc đời của Loan vượt qua những cơn sóng 
ngầm, mọi tảng băng trôi và bão tố cuộc đời để đến bến bờ 
bình an, phước hạnh. Ngày xưa, cũng có những lúc anh 
cùng đường, bế tắc nhưng anh đã kinh nghiệm sâu sắc tình 
yêu, sự dẫn dắt của Thiên Chúa dành cho anh. Mong Loan 
cũng trải nghiệm như anh. 

- Cảm ơn anh đã mang đến cho Loan nguồn tình yêu 
không bao giờ cạn vơi. Từ hôm nay, Loan muốn mời vị 
thuyền trưởng mà anh đã giới thiệu lèo lái chiếc thuyền nhỏ 
của Loan. Sao anh Huy không giới thiệu Đấng ấy từ lâu thì 
Loan đâu có đau khổ đến ngày hôm nay như vầy?

- Anh muốn nói lắm chứ bộ… Tại ai trốn đi biệt tăm… 
không dành thời gian và cho người ta cơ hội.

Những cơn sóng đua nhau vỗ vào ghềnh đá reo mừng 
chúc Loan một ngày mới bình yên và sảng khoái...

Bên ngoài, ánh trăng lung linh chiếu những tia sáng 
xuyên qua khung cửa sổ, mang theo làn gió mát của ngày 
hè. Loan thò tay vào ngăn kéo lấy tờ giấy và cây bút:

“Anh Nam và Hạnh thân mến!
Sáng nay, Loan có dịp được trở lại thăm vùng biển thân 

thương của quê mình. Biển vẫn xanh, cát vẫn trắng, hàng 
phi lao vẫn rì rào trong gió như ngày nào… chỉ thiếu anh 
Nam và Hạnh. Những cơn sóng thầm gọi tên anh Nam và 
Hạnh, trách sao hai người không về thăm người bạn cũ... 

Anh Nam và Hạnh thương mến! Anh Gia Huy đã kể 
cho Loan nghe tất cả những gì mà lâu nay Loan vẫn hiểu 
nhầm và căm ghét hai người. Nếu Chúa không cho Loan 
gặp lại anh Huy, có lẽ anh Nam và Hạnh mãi là kẻ thù 
không bao giờ được xóa tên trong trái tim của Loan. Nhưng 
tạ ơn Chúa, anh Huy đã giới thiệu cho Loan một tình yêu 
cao cả và vững bền. Đấng ấy đã yêu Loan bằng chính mạng 
sống của Ngài. Chúa Giê-xu đã đến thế gian để chịu chết 
và gánh thay tội lỗi cho con người và ban cho con người sự 
sống đời đời. Loan đã tiếp nhận tình yêu của Chúa Giê-xu 
vào lòng. Từ khi có Ngài làm chủ cuộc đời, Loan có sự vui 
mừng và bình an trong tâm hồn. Đặc biệt là Loan không 
còn giận hờn hay căm ghét về chuyện quá khứ của chúng 
mình. Loan biết chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng yêu thương, 
nhân từ mới giúp Loan thoát khỏi những vấn vương ích kỷ 
này. Anh Nam và Hạnh biết không? Bây giờ khi trở về với 
biển, trái tim Loan như sống lại với những ngày tháng tung 
tăng với Hạnh trên bãi cát, Loan nhớ những kỷ niệm ấy vô 
cùng. Loan trân quý những giây phút bên anh Nam… Tất 
cả những kỷ niệm ngọt ngào ấy, Loan đã giấu kín nơi sâu 
thẳm của trái tim. Loan mong ước chúng ta sẽ mãi là những 
người bạn tốt. Mỗi ngày Loan cầu xin Chúa thăm viếng và 
cho anh Nam và Hạnh cũng sớm nhận được tình yêu và sự 
bình an trong tâm hồn nơi Chúa Giê-xu như Loan đã kinh 
nghiệm và viết cho hai bạn đây. Mong sớm gặp lại anh Nam 
và Hạnh...”

Xếp lá thư bỏ vào phong bì. Loan nhờ cánh chim bồ câu 
mang đi bao nỗi niềm mà lâu nay trái tim Loan như cơn 
sóng dâng trào. Ngoài biển, gió vi vu hòa vào tiếng sóng rì 
rào tạo nên khúc nhạc êm đềm ru Loan trong giấc ngủ say.

Ân Điển 
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Nhiều người cho rằng các tôn giáo đều giống nhau, 
tựu trung là hướng về việc làm lành lánh dữ để hưởng một 
cõi vĩnh hằng nào đó.  Điều này đúng cho các tôn giáo do 
con người sáng lập, nhưng Cơ Đốc giáo thì khác.  Sự khác 
biệt giữa Cơ Đốc giáo và các tôn giáo khác trên thế giới 
đã được nhiều học giả trình bày tận tường suốt 2000 năm 
qua.  Hôm nay, nhân mùa Phục Sinh, chúng tôi xin lược 
dịch hai bài ngắn trong quyển “101 lý do để bạn tin” của 
Tác giả Ralph Muncaster, để chia sẻ điểm nổi bật của Cơ 
Đốc giáo: Chúa Giê-xu không chết luôn trong phần mộ như 
những người khác, nhưng Ngài đã sống lại để minh chứng 
cho năng quyền thiên thượng và ấn chứng hy vọng về sự 
cứu rỗi chắc chắn cho những ai đặt niềm tin nơi Ngài.

Đội lính La Mã canh xác Chúa Giê-xu
Các bằng chứng lịch sử, cả với người ở ngoài Hội thánh, 

chứng nhận rằng Chúa Giê-xu là một nhân vật lịch sử có 
thật và Ngài đã bị hành hình bằng cách đóng đinh trên thập 
tự giá.  Tuy nhiên, chỉ có Cơ Đốc nhân tuyên bố rằng Ngài 
đã sống lại từ sự chết. Với người không tin vào sự sống lại 
của Chúa Giê-xu qua ngôi mộ trống, thì câu trả lời thường 
nghe là các môn đệ đã đánh cắp xác Chúa.  Chúng ta sẽ thấy 
câu trả lời đó là không có lý khi tìm hiểu về mức độ chuyên 
môn của những người lính La Mã canh xác Chúa.

Một đội lính gác La Mã thường gồm 16 người lính, nhất 
là để canh gác một tội nhân chính trị quan trọng như Chúa 
Giê-xu. Những người lính này được bố trí mỗi phía có bốn 
người canh vòng quanh phạm nhân.  Buổi tối, họ thay phiên 
với nhau để lúc nào cũng có bốn người trực canh ngay trước 
cửa mộ, trong khi 12 người lính khác nằm ngủ ngay cạnh 
đó.  Bất cứ người lính trực canh nào rời bỏ hàng ngủ hoặc 
ngủ gục sẽ bị quân luật tử hình.

Có người cho rằng những lính canh này chỉ là đội bảo vệ 
đền thờ do các thầy tế lễ phái đến, chứ không phải là lính 
tinh nhuệ của La Mã.  Cho dù là đội bảo vệ đền thờ đi nữa, 
thì nhóm đó cũng sẽ gồm ít nhất mười người thiện chiến.  
Tuy nhiên, các chứng cớ cho thấy đội lính canh này là người 
La-mã vì các lý do sau đây:

1.  Kinh Thánh dùng chữ Hy lạp koustodia để chỉ những 
người lính này và đó là chữ dùng để gọi người lính La Mã 
vào thời đó.

2.  Thống đốc Phi-lát là người ra lệnh phái đội lính đến, 
cho thấy ông là người có quyền sai phái họ. Nếu những 
người canh chỉ là đội bảo vệ đền thờ thì người Pha-ri-si 
không cần đến gặp ông Phi-lát để xin phái người đến canh 
mộ Chúa.

3. Sau khi Chúa sống lại, những người lính đến gặp 
những nhà lãnh đạo Do Thái với tâm trạng lo sợ cho phản 
ứng của Thống đốc Phi-lát, chứ họ không sợ phản ứng của 
các nhà lãnh đạo Do Thái.  Đây là bằng chứng rõ ràng khi 
những thầy tế lễ nói với đội lính: “Nếu điều ấy thấu tai quan 
tổng đốc (họ khai rằng những người lính này ngủ quên), 
thì chúng ta sẽ khuyên giải người, và làm cho người khỏi 
lo sợ.”* Nếu đây chỉ là đội bảo vệ đền thờ ở dưới quyền chỉ 
huy của các lãnh đạo tôn giáo Do Thái thì họ đã bị phạt ngay 
lập tức.  Trong trường hợp này, chúng ta thấy những người 
lính tìm các lãnh đạo tôn giáo để nhờ giúp họ thoát khỏi án 
tử hình quân luật bởi  chính quyền La Mã.

Thật vô lý nếu cho rằng những môn đệ của Chúa, lúc ấy 
đang run rẩy lo sợ và bản thân cũng không phải là người 
giỏi đao kiếm, lại có thể lẻn vào, vượt qua vòng canh và 
trấn áp được đội lính La Mã tinh nhuệ này. Nếu các môn đệ 
cố làm việc này thì chỉ là thất bại và gánh họa vào thân mà 
thôi. Thật ra, họ cũng không có tâm chí nào để làm việc này, 
vì đang nghĩ rằng Chúa, Đấng họ tin là Đấng Cứu Thế, đã 
chết rồi.

Vì thế, việc đội lính La Mã nghiêm trọng canh giữ ngôi 
mộ chôn xác Chúa cho thấy rõ rằng xác Chúa không phải bị 
đánh cắp, mà chính Ngài đã thật sự sống lại như Lời Ngài 
đã phán trước đó.

Ngôi mộ trống
Trời vừa tưng tưng sáng, những phụ nữ rảo bước đến 

ngôi mộ nơi chôn Chúa Giê-xu.  Họ mang theo thuốc thơm 
để tẩm xác Chúa lần cuối theo phong tục Do thái.  Vừa đi, 
họ vừa lo lắng bàn thảo làm sao đủ sức đẩy tảng đá lớn chặn 
trước cửa mộ.  Tâm trạng họ lúc đó chắc chắn rất buồn rầu 
và bối rối vì nghĩ rằng đây là lần cuối cùng họ được nhìn 
thấy người thầy yêu dấu của mình.

Nhưng họ đã kinh ngạc khi đến ngôi mộ. Đội lính canh 
La Mã đi đâu mất, hòn đá chặn cửa mộ đã được đẩy sang 
một bên, và xác Chúa không có bên trong mộ.  Chúa đâu 
rồi?  Ai đã đem xác Chúa đi? Ngôi mộ trống của Chúa Giê-
xu có lẽ là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử.  Đó là nền 
tảng của Cơ Đốc giáo, là một biến cố vô tiền khoáng hậu và 
đầy năng quyền.  Chúa Giê-xu đã phán trước ít nhất ba lần 
rằng sau ba ngày trong phần mộ, Chúa sẽ sống lại.  Lời tiên 
tri được ứng nghiệm cho biết lời đó đến từ Chúa.  Dĩ nhiên, 
chúng ta cũng có những nhân chứng tận mắt thấy Chúa phục 
sinh và họ đã thuật lại điều đó để làm vững tin cho lời tiên 
tri về sự sống lại của Ngài.  Những sự ứng nghiệm là bằng 
chứng cho thấy Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời.

Ngôi mộ trống không có xác Chúa trong đó là bằng 
chứng mạnh mẽ của sự sống lại.  Cả người La Mã lẫn giới 
lãnh đạo Do Thái đều có lý do để trưng ra xác của Chúa.  Họ 
chỉ cần đưa ra xác Chúa thì Cơ Đốc giáo coi như không còn 
nữa.  Cả người La Mã lẫn giới lãnh đạo Do Thái đều không 

Lý Do Tôi Tin 
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Ngày xưa có một chú nhện sống trên một cây kia. 
Những sợi tơ chú nhả ra thật bền chắc, dày, và dính chặt 
hơn mọi thứ tơ nhện khác. Nhiều con bọ, con sâu, hay 
kiến cũng như các côn trùng khác thường bị bắt giữ trong 
mạng tơ nhện, rồi bị rút nước cho khô để đưa vào kho chứa 
lương thực đầy ắp của chú nhện. Nhưng có một điều làm 
cho cuộc sống bình lặng của chú nhện xáo trộn. Vì ngay 
sát cái cây mà chú nhện làm tổ lại là một đường xe lửa, và 
mỗi buổi sáng khi con tàu sùng sục chạy qua, thì ổ nhện 
rung lên dữ dội. Ðôi khi chú cũng bị mất cả những con mồi 
chuẩn bị cho bữa tiệc ngon.

Một hôm chú nhện thấy một phần lưới bị rách nát vì 
con tàu ồn ào kia, chú thét lên: “Ta phải chận con tàu này 
lại mới được. Có thế nó mới không làm khổ ta nữa.” Ðêm 
hôm ấy chú nhện dệt một sợi tơ dài nhất, bện lại cho to, 
rồi khi gió thổi mạnh, chú theo gió bay sang phía bên kia 
đường xe lửa, bám chặt vào một thân cây bên ấy. Thế là 
chương trình bắt đầu. Nhện đu từ bên này sang bên kia để 
dệt những sợi tơ chắc nhất và bền nhất. Chắc chắn là không 
thể nào đứt được. Nhện đắc ý nói: “Ta sẽ niêm phong cẩn 
mật, cũng mời thêm vài chú nhện khỏe mạnh đến canh gác 
nữa. Cốt sao cho mạng lưới này bền bỉ mãi mãi.”

Buổi sáng hôm sau, tiếng còi rú lên từ xa, bao hiệu 
chuyến tốc hành sắp tới. Nhện khoanh tay mỉm cười, nói 
rằng: “Cho nó chết, con tàu phá hại nguy hiểm này!” Con 
tàu chạy rầm rầm qua trước mắt nhện, rú lên điếc cả tai, 
đâm vào mạng nhện như chỗ không có gì, nhện bị văng 
xuống tận đất, và mạng nhện rách không còn thấy dấu tích, 
kéo mất cả chiếc tổ tốn bao công phu xây dựng. 

Ðó là ngụ ngôn về biến cố phục sinh của Chúa Giê-xu. 
Chú nhện khôn ngoan kia tiêu biểu cho Tổng trấn Phi-lát 
và những lãnh đạo Do Thái. Họ đã âm mưu giăng một 
mạng lưới để ngăn cản sức mạnh vô biên của Chúa. Họ 
từng niêm phong hang mộ của Chúa với một đội  lính canh 
gác. Nhưng sức mạnh phục sinh của Chúa Giê-xu đã phá 
tung cả viên đá tảng, làm đội lính gác kinh hoàng, như 
mạng nhện ngăn con tàu tốc hành. Từ đó đến nay, sự phục 
sinh của Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục hủy phá bất cứ uy quyền 
nào trên thế giới nhằm ngăn cản sự rao truyền về biến cố 
phục sinh của Ngài.

CTM

Niềm Tin & Đời Sống
thích Cơ Đốc giáo, vì Cơ Đốc giáo gây bất lợi cho họ cả về 
phương diện chính quyền lẫn giáo quyền.  Chỉ trong vòng 
mấy tuần, tin tức này đã lan ra khắp nơi.  Giới chức quyền 
càng lo sợ nên đã thẳng tay đàn áp các sứ đồ, bắt họ bỏ tù và 
gây nhiều khó khăn cho họ. Có lẽ người ta đã cố gắng mọi 
cách để tìm cho ra xác của Chúa Giê-xu.  Với thẩm quyền 
của chính quyền La Mã và ảnh hưởng rộng lớn của giới lãnh 
đạo Do Thái giáo, chắc chắn họ đã dùng mọi cách thức và thủ 
đoạn, mong tìm cho ra xác Chúa.

Thử tưởng tượng vào thế kỷ thứ nhất tại thành phố  
Giê-ru-sa-lem, dưới sự thống trị của đế quốc La Mã, thật 
không dễ gì để có thể đánh cắp và giấu xác Chúa. Chính 
Thống đốc Phi-lát ra lệnh cho quân lính đến canh mộ.  Sự 
canh gác nghiêm nhặt của 16 người lính La Mã thiện chiến 
là điều đầu tiên khiến cho việc đánh cắp xác Chúa không thể 
thực hiện được.

Thứ nhì, sự kiện này xảy ra vào ngày Sa-bát của người 
Do Thái. Trong ngày Sa-bát, người Do Thái giới hạn mọi 
hoạt động, cho nên việc đánh cắp xác Chúa vào ngày Sa-bát 
là điều không thể thực hiện được theo quy luật của người Do 
Thái.

Thứ ba, Giê-ru-sa-lem tương đối là thành phố nhỏ, việc 
đánh cắp và giấu xác Chúa không phải là điều dễ làm.

Cuối cùng, chắc chắn các quan chức dùng đủ mọi cách, 
từ việc dụ dỗ, mua chuộc, đến bức hại, hăm dọa, để điều tra 
vấn đề tường tận và nhất là bằng mọi giá, phải tìm cho ra xác 
Chúa.

Bằng chứng thật rõ ràng, minh bạch.  Ngôi mộ của Chúa 
chỉ còn là ngôi mộ trống.  Không ai có thể trưng ra xác Chúa 
để ngăn chận sự phát triển của Cơ Đốc giáo.  Các quan chức 
hẳn đã cố gắng nhiều lắm nhưng vẫn không làm gì được.  Sự 
sống lại của Chúa, sự lan tràn của Cơ Đốc giáo và sự chống 
đối của người Do Thái đều đã được Kinh Thánh báo trước.

Ngôi mộ trống giữ vị trí quan trọng trong sự phát triển Cơ 
Đốc giáo, vì là bằng chứng cho thấy Chúa Giê-xu thật là Đức 
Chúa Trời.
* Ma-thi-ơ 28:14.  

Bình Minh lược dịch
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Sống Để Làm Gì?

Văn hào Nga Leo Tolstoy kể chuyện về một ông già đóng giày tên Martin. Một ngày kia, vợ ông 
lâm trọng bệnh qua đời, ông đau buồn vô cùng. Ít lâu sau, đứa con trai duy nhất cũng mắc bệnh và 
chết. Ông lâm vào cảnh tuyệt vọng. Có lần một người bạn đến thăm ông, ông than thở: “Bây giờ tôi 
còn sống cho ai nữa đây? Vợ chết, con cũng chết rồi?” Người bạn nói: “Sống cho Chúa, Martin ạ! 
Sống cho Chúa đi!” Ông Martin hỏi: “Làm sao mà sống cho Chúa được?” Người bạn nói: “Chúa 
Giê-xu đã chỉ cho chúng ta một hướng đi, ông cứ mua Kinh Thánh về đọc, ông sẽ tìm ra cách làm 
sao để sống cho Chúa. Kinh Thánh giải thích rất là rõ cho ông!”

Nghe lời bạn, ông Martin ra hiệu sách mua một quyển Kinh Thánh Tân Ước. Càng đọc, ông 
càng hiểu rõ Chúa muốn ông làm những gì và sống cho Chúa nghĩa là gì! Tâm hồn ông lâng lâng 
nhẹ. Nhưng khi đọc đến Bài Giảng Trên Núi của Chúa, trong đó có câu, “Ai vả ngươi má bên này, 
hãy đưa luôn má bên kia cho họ,” ông Martin suy nghĩ không biết làm sao có thể làm được điều 
Chúa dạy. Ông liền cầu nguyện: “Xin Chúa giúp con vì chuyện này khó quá, con làm không được.” 
Sau đó ông dần hiểu ra là Chúa dạy về đức tính khiêm nhường, chứ không phải có thái độ nhu 
nhược hèn nhát. Khi bằng lòng sống cho Chúa, ông Martin cảm thấy mình không lẻ loi nữa. Làm 
bạn với Kinh Thánh khiến ông khôn ngoan hơn và bình an hơn.


