
Phục Sinh - Easter - Pâques?

Lễ Phục Sinh là một ngày lễ của những người tin Chúa. 
Ngoài ý nghĩa kỷ niệm Chúa Giê-xu phục sinh, đó còn là 
dịp mở hội mùa xuân trên nhiều miền đất, nhất là ở tây 
phương.

Phục Sinh người Mỹ gọi là Easter, từ này phát xuất từ 
chữ Eostre là tên một nữ thần mùa xuân của người Teuton. 
Tại Pháp, người ta gọi Lễ Phục Sinh là Pâques, từ này phát 
xuất từ chữ pasch, nghĩa là Vượt qua, có liên hệ tới Lễ Vượt 
Qua của người Do Thái. Lễ Vượt Qua kỷ niệm cuộc ra đi 
khỏi Ai Cập của người Do Thái sau biên cố thiên sứ đi qua 
từng nhà giết hại con đầu lòng, trừ những nhà nào có giết 
chiên cừu lấy máu bôi trên cửa thì được miễn trừ.  Phục 
Sinh được xem là lễ “Vượt Qua” của Cơ Đốc giáo.

Trứng được dùng trong Easter có lẽ chỉ là tượng trưng 
cho mùa xuân, vì đó là bí quyết của sự sống. Người ta dùng 
trứng màu vì sau mùa đông ảm đạm, màu sắc trứng làm cho 
vui vẻ hơn và phù hợp với mùa hoa nở.

Riêng chú thỏ trong Easter là do người Đức thêm vào, 
về một phương diện, thỏ tượng trưng cho sinh sản dồi dào 
phong phú.

Hoa huệ trong Phục Sinh tương trưng cho sự sống lại 
vinh quang của Chúa Giê-xu, tương đương với những bông 
hoa nở rực sau màu đông chết chóc.
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Sự Hy Sinh của Chúa Cứu Thế

Vào một ngày mùa xuân gần 2000 năm trước, một vụ 
hành hình đã xảy ra bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem mà đến 
nay cả thế giới vẫn còn nhắc đến. Thời ấy, chưa có phương 
tiện truyền thanh, truyền hình, hay báo chí như ngày nay, 
nhưng dù nếu có thì đó cũng không phải là điều đáng đưa 
lên bản tin, và nếu có đăng tin thì chắc cũng không mấy 
ai quan tâm. Bởi người dân sống dưới sự đô hộ của chính 
quyền La Mã thì việc bị kết án và xử tử là một chuyện bình 
thường. Hôm ấy, có ba tử tội bị hành quyết, và một trong 
ba người đó chính là Chúa Giê-xu. Ngài vô tội nhưng đã bị 
đối xử như hai tên cướp và cũng bị đóng vào thập giá. Cả 
ba người đều bị đóng đinh trên cây gỗ hình chữ thập nhưng 
chỉ duy một cái chết có ý nghĩa và ảnh hưởng đến cả nhân 
loại. Ðó là sự chết của Chúa Giê-xu. Sự chết của Ngài vô 
cùng đặc biệt với những đặc điểm sau:

1. Chết thế. Nói như vậy nghĩa là Chúa Giê-xu không 
đáng chết nhưng Ngài đã tình nguyện nhận lấy cái chết thế 
cho chúng ta. Ðối với mọi người thời đó, Chúa Giê-xu chịu 
chết vì bản án của người La Mã, nhưng thật ra Chúa Giê-xu 
chịu chết vì bản án của Thiên Chúa: “Người nào phạm tội 
thì phải chết.” Chúa Giê-xu vô tội, nhưng Ngài đã đứng ra 
nhận bản án thế cho chúng ta.

2. Sự chết của một người vô tội. Chúa Giê-xu phải là 
Ðấng vô tội thì sự chết thế của Chúa mới có ý nghĩa. Nếu 
Chúa chết thế cho chúng ta mà Chúa cũng có tội thì Ngài 
không thể cứu được ai. Tổng đốc Phi-lát, người xử Chúa đã 
tuyên bố rằng: “Ta không thấy người này có tội lỗi gì cả.” 
Sở dĩ ông Phi-lát vẫn để mặc cho Chúa bị xử tử là vì ông 
muốn làm vừa lòng người Do Thái, và ông lo sợ địa vị của 
mình bị lung lay.

3. Sự chết không phải là kết thúc. Chúa Giê-xu đã sống 
lại sau ba ngày. Dù Chúa vô tội, dù Chúa chết thế, nhưng 
nếu Chúa không sống lại, thì cái chết của Chúa cũng không 
có ý nghĩa gì và Ngài cũng không thể cứu ai.

Chết là con đường chung và là điểm dừng cuối cùng của 
nhân loại. Chỉ có Chúa Giê-xu, Đấng duy nhất sống lại sau 
khi chết. Ước mong trong Mùa Thống Khổ và Phục Sinh 
năm nay, Bạn sẽ hiểu được giá trị sự chết của Chúa và bằng 
lòng tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của cuộc đời 
Bạn.
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Chúa Giê-xu xuống thế gian làm người. Chúa Giê-xu sống 
trên đất 33 năm, sau đó Ngài chịu đóng đinh trên thập tự 
giá vì tội lỗi của nhân loại. 

Hành trình của Chúa Giê-xu thật đơn độc. Chúa không 
hề phạm tội nhưng lại bị kết tội vì những lời chứng dối. 
Những người từng nghe Chúa giảng dạy đều tránh xa Chúa 
vì sợ liên lụy, ngay cả môn đệ gần gũi Chúa nhất cũng chối 
bỏ Ngài. Người thân của Chúa cũng chỉ đứng nhìn Ngài 
từ xa. Vào thời điểm đó, không một ai bênh vực, bảo vệ 
Chúa. Ngài thật sự rất cô đơn. Nhưng vì yêu thương con 
người nên Chúa vẫn tiếp tục cuộc hành trình cho đến cuối 
cùng để con người nhận được sự cứu rỗi.

Chúng ta biết ơn những nhà lãnh đạo đã hy sinh thời 
gian, công sức, mọi tự do cá nhân để phục vụ đất nước của 
mình. Bên cạnh những hy sinh đó họ vẫn được những ưu 
đãi đặc biệt mà quốc gia đó dành cho họ. Còn Chúa Giê-xu 
thì khác, Ngài đã hy sinh chính mạng sống mình để mọi 
người trên thế gian được sự sống, Ngài không nhận được 
một ưu đãi nào ngoài những lời mắng nhiếc, phỉ báng, 
những lằn roi trên thân thể, những chiếc đinh đóng trên tay 
và chân Ngài. Máu của Chúa đã đổ ra, Ngài chịu mọi đau 
đớn vì tình yêu tuyệt đối Ngài dành cho nhân loại. Vậy thì 
tại sao con người lại chối bỏ Chúa, Đấng không hề phạm 
tội đã chấp nhận chết thay vì tội lỗi của con người?

Nhân mùa tưởng niệm sự chết của Chúa Giê-xu trên 
thập tự giá, Chân Trời Mới ước mong Bạn dành thời gian 
suy ngẫm về sự sống mình đang có thuộc về ai? Sau khi 
chết sẽ thế nào? Ai có thể cứu Bạn khỏi địa ngục đời đời? 
Làm sao để nhận được sự cứu rỗi và sự sống vĩnh cửu nơi 
Thiên Quốc? Mời Bạn đến với Chúa Giê-xu để tìm được 
câu giải đáp.

Thiên  Đăng

Con Đường Vinh Quang
Trong năm 2016 vừa qua, không riêng tại Hoa Kỳ mà cả 

thế giới đều quan  tâm đến cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc 
giữa hai ứng cử viên tổng thống là ông Donald Trump thuộc 
đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton thuộc đảng Dân Chủ. 
Ở đây xin không bàn về chính trị, không so sánh quan điểm, 
hoặc tư cách của hai ứng cử viên tổng thống mà mời Bạn 
dành chút thì giờ suy ngẫm về hành trình cuộc đua của họ.

Trong suốt thời gian tranh cử, ngày nào các hệ thống 
truyền hình, truyền thông, cũng như các trang mạng đều 
đưa tin về hai ứng cử viên này, khen có, chê có, dèm pha 
có, có khi giới truyền thông chỉ dùng một câu trong bài nói 
chuyện để chỉ trích, khiến người nghe hiểu sai về cách nhìn 
của ứng cử viên đó. Những người trong ban vận động đã 
dùng đủ mánh lới, thủ đoạn moi móc những chuyện quá khứ 
của hai ứng cử viên để đả phá nhằm hạ uy tín đối phương. 

Có thể thấy bà Hillary Clinton thật sáng giá, bà được 
nhiều chính giới và tài tử ủng hộ, tài trợ. Hệ thống truyền 
hình, truyền thông có vẻ nghiêng về đảng Dân Chủ nhiều 
hơn. Bà được mọi người trong đảng đứng chung, ngay cả 
đương kim tổng thống cũng giúp vận động cho bà. Cuộc 
đua của bà thật vẻ vang, và bà thường xuyên dẫn đầu trong 
các cuộc thăm dò. Nhiều quốc gia trên thế giới mong muốn 
bà Hillary có thể trở thành chủ nhân của Tòa Bạch Ốc. Mọi 
người đều cho rằng chiến thắng của bà là điều chắc chắn.

Hành trình của ông Donald Trump thì khác. Ông không 
được nhiều chính trị gia hay giới tài tử ủng hộ như bà 
Hillary. Ngay cả một số Thượng Nghị Sĩ trong đảng Cộng 
Hòa cũng không ủng hộ ông, thậm chí họ còn chỉ trích, chê 
bai, cũng như khuyên ông nên từ bỏ cuộc đua, nhường cho 
người khác xứng đáng hơn. Không chỉ vậy, ông Trump còn 
bị cho là người có bệnh “tâm thần.”  Từ người dân cho đến 
người lãnh đạo cao cấp đã có người còn mạnh miệng nói 
rằng họ “sẽ dọn sang nước khác nếu ông Trump đắc cử.” 
Bên cạnh ông chỉ có người thân, những người trong ban 
vận động, và một số bạn bè, nếu so sánh với bà Hillary về 
số người ủng hộ thì ông Trump còn thua xa. Những người 
đồng tình với chính sách của ông thì lại không dám công 
khai ủng hộ vì nhiều lý do khác nhau. Chiến thắng của ông 
thật mong manh.

Không ai ép buộc bà Hillary Clinton hay ông Donald 
Trump phải tham gia tranh cử để rồi chịu nhiều tai tiếng, 
dị nghị, ngay cả những người thân ít nhiều gì cũng bị ảnh 
hưởng. Cả hai người đều tự nguyện chấp nhận cuộc đua có 
thể vì lòng yêu nước, yêu dân hay vì danh vọng, quyền lợi. 
Nhưng dù sao nếu không có những người như họ thì ai sẽ 
đứng ra lèo lái quốc gia này. Vinh quang mà họ muốn đạt 
được thật không dễ, họ phải chấp nhận một giá nào đó.

Cuộc đua vào Nhà Trắng đã gây bao xôn xao, tốn bao 
giấy mực, nhiều bí mật quốc phòng bị tiết lộ, cả thế giới 
quan tâm, theo dõi... Cho dù sự việc chấn động thế nào thì 
cũng chỉ một thời gian rồi dần dần cũng sẽ chìm vào quá 
khứ. Nhưng có một hành trình chỉ vỏn vẹn một tháng đã 
xảy ra gần 2000 năm đến nay vẫn được nhắc đến. Đó là 
Hành Trình Khổ Nạn của Chúa Giê-xu. Thiên Chúa đã yêu 
thương nhân loại đến nỗi đã ban Con duy nhất của Ngài là 
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Công Cuộc Cải Cách Giáo Hội
Năm 2017 là năm kỷ niệm 500 năm Công Cuộc Cải 

Cách Giáo Hội Cơ Đốc (1517 – 2017), mời quý độc giả 
tìm hiểu sơ lược về Công Cuộc Cải Cách này.

Công Cuộc Cải Cách Giáo Hội trong thế kỷ đã làm 
thay đổi thế giới sâu xa nhất kể từ khi Hội Thánh bắt đầu 
và lan rộng.  Đây không phải chỉ là một việc làm đơn lẻ, 
cũng không lãnh đạo bởi một người.  Phong trào thay đổi 
lịch sử này đã diễn ra qua nhiều giai đoạn và nhiều thập 
niên. Tuy nhiên ảnh hưởng cuối cùng thật vĩ đại.  Sử gia 
nổi danh của Hội Thánh là ông Philip Schaff, đã viết:

“Công Cuộc Cải Cách Giáo Hội Cơ Đốc trong thế kỷ 
16, bên cạnh việc giới thiệu Cơ Đốc Giáo, là một sự kiện 
vĩ đại nhất trong lịch sử.  Công Cuộc Cải Cách Giáo Hội 
ghi dấu sự chấm dứt của thời trung cổ và khởi đầu của 
thời hiện đại.”  

Trọng tâm của Công Cuộc Cải Cách Giáo Hội là sự tìm 
lại Phúc Âm chân chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cuộc 
phục hồi này ảnh hưởng không so sánh được đối với Giáo 
Hội, quốc gia, và cả dòng văn minh Tây phương.

Dưới sự hướng dẫn của bàn tay Đức Chúa Trời, hoàn 
cảnh thế giới đặc biệt sẵn sàng cho cuộc cải chính. Giáo 
Hội lúc đó đang cần một cuộc cải cách.  Tình trạng đen 
tối tâm linh đã xâm nhập vào Hội Thánh thời trung cổ. 
Kinh Thánh là quyển sách đóng kín. Sự ngu dại tâm linh 
cai quản tâm trí con người. Phúc Âm bị bóp méo. Truyền 
thống Giáo Hội thắng hơn chân lý thiêng liêng. Thánh 
khiết cá nhân bị bỏ quên. Các truyền thống thối tha của 
con người bao phủ lên hàng giáo phẩm. Sự nhũng đoạn vô 
đạo đầu độc cả lý thuyết lẫn thực hành.

Mặt khác, một ngày mới bắt đầu. 
l Các nước phong kiến đang nhường chỗ cho các nước 

tân tiến. Cuộc tìm tòi đất mới lan rộng. 
l Ông Christopher Columbus tìm ra Tân Thế Giới năm 

1492. 

Tìm Thấy và Cứu Vớt
 Trước đây, chim bồ câu được dùng trong việc đưa thư, đưa 

tin tức ngoài mặt trận nhờ có bản năng định hướng. Với bản 
năng này, chim bồ câu có thế tìm đúng hướng và bay thẳng về 
chuồng sau khi được đem qua những vùng không quen thuộc. 

Ngoài ra, người ta còn tìm cách huấn luyện chim bồ câu để 
dùng vào việc cứu người chìm tàu ngoài biển. Loại chim này 
được tập để khi nhận thấy những mảnh vải nhỏ màu đỏ, màu da 
cam, hay màu vàng thì liền bay đến. Nhờ có cặp mắt rất nhạy, 
chim bồ câu có thể thấy ba màu này ở giữa màu xanh thẩm của 
nước biển hay giữa màu trắng xóa của các lượn sóng. Sau khi 
được huấn luyện, chim bồ câu được đưa ra biển bằng trực thăng. 
Ở đây, bồ câu được thả ra để tìm những chiếc phao trôi nổi dập 
dồi trên sóng biển, mỗi phao đều có gắn mảnh vải đỏ, vàng, hay 
da cam. 

Ðặc tính của mắt chim bồ câu có thể nhận thấy những mảnh 
vải có ba màu này, dù chỉ là những chấm nhỏ xíu giữa mặt biển 
bao la. Điều này cho chúng ta liên tưởng đến Thiên Chúa là 
Đấng thấy và biết rõ mọi sự.

Ðã có lần chúng ta gặp cảnh hoạn nạn rồi chán nản thất vọng 
vì nghĩ rằng: Tiếng kêu mình không thấu trời. Nhưng khi nghĩ 
như vậy, chúng ta đã quên rằng, nếu Thiên Chúa có thể tạo dựng 
cặp mắt bén nhạy tinh tường của chim bồ câu thì Ngài lại càng 
có thể thấy từng con người nhỏ bé chúng ta, với mọi hoàn cảnh 
éo le chúng ta đang gặp. Chẳng những Thiên Chúa thấy hoàn 
cảnh bên ngoài của con người, mà Ngài cũng thấu rõ tâm trạng 
bên trong cách rõ rệt nữa. 

Nên nhớ chim bồ câu cũng chỉ là một loài thọ tạo, nó có thể 
thấy người chìm tàu nhờ những mảnh vải màu, rồi bay sà đến 
chứ nó không có khả năng cứu vớt người. Người điều khiển 
chim bồ câu nhờ đó mà biết được chỗ người mắc nạn rồi tìm 
cách cứu vớt, nhưng nhiều khi khả năng con người cũng chỉ có 
hạn, việc cứu cấp người bị chìm tàu cũng không thể hoàn hảo 
một trăm phần trăm. 

Trong khi đó, Thiên Chúa thấy, biết, và có thừa khả năng để 
cứu giúp chúng ta. Lúc nào Thiên Chúa cũng giàu lòng nhân ái 
đưa cánh tay toàn năng của Ngài đem chúng ta đến bến bờ hạnh 
phúc. Thánh Kinh chép:  “Trước khi tạo nên ngươi trong lòng 
mẹ, Ta đã biết ngươi rồi.”* Trong việc cấp cứu người chìm tàu, 
chúng ta thấy có những trường hợp: Tìm mà không thấy, thấy 
mà không cứu, thấy mà không đủ khả năng cứu, và cứu mà 
không cứu đến nơi đến chốn. 

Nhưng theo những Lời Thánh Kinh cho chúng ta biết: “Có 
ai nuôi một trăm con chiên, chẳng may một con thất lạc, mà 
không bỏ chín mươi chín con kia trong rừng để lặn lội đi tìm cho 
ra con chiên lạc hay sao? Khi tìm được rồi, người ấy vui mừng 
vác nó lên vai về nhà, mời bạn hữu láng giềng đến, hớn hở nói: 
Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên thất lạc.”** 
Thiên Chúa bảo đảm với chúng ta rằng Ngài tìm kiếm và thấy 
rõ chúng ta, Ngài thấy rồi thì cứu chúng ta với quyền năng tuyệt 
đối của Ngài, và Ngài đã cứu thì cứu toàn vẹn, cứu cho đến đời 
đời và đem chúng ta vào thiên đàng hạnh phúc với Ngài. Phần 
của chúng ta là chỉ đưa đức tin ra tiếp nhận ân phúc cứu rỗi của 
Thiên Chúa để kinh nghiệm đời sống bình an và sung mãn.

CTM

Trích trong Kinh Thánh sách * Giê-rê-mi 1:5; **Lu-ca 15:3-6
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l Các đường thương mại được mở ra. Tầng lớp trung lưu nổi dậy. 
l Cơ hội học hành được gia tăng. Tri thức được nhân rộng. 
l Việc sáng chế ra máy in của ông Johannes Gutenberg năm 1454 đã góp phần phổ biến tư 

tưởng. Dưới các ảnh hưởng này phong trào phục hưng lên cao điểm. Hơn thế nữa, một cuộc 
thay thế sâu xa hơn trong hoàn cảnh thế giới sẽ được Công Cuộc Cải Cách đưa đến, tạo nên 
những thay đổi quan trọng, đặc biệt là trong Giáo Hội của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Vào đầu thế kỷ 16, Đức Chúa Trời dấy lên một loạt những gương mặt ý chí rất mạnh mà 
lịch sử gọi là Các Nhà Cải Cách. Trước đó cũng đã có các nhà cải cách Giáo Hội, nhưng 
những người nổi danh trong giai đoạn này là những học giả uyên bác. Các vị này am hiểu 
Kinh Thánh vững vàng và can đảm đối đầu với mọi chống đối. Họ được trang bị bằng niềm 
tin sâu nhiệm đối với chân lý và tình thương của Giáo Hội Chúa Cứu Thế đến nỗi đưa họ đến 
chỗ đem Giáo Hội trở về với tiêu chuẩn của Thánh Kinh.  Đây là những ánh sáng cho một 
ngày tăm tối.

Theo Sử gia Stephen Nichols thì các nhà cải cách Giáo Hội không coi họ như những nhà 
sáng chế, phát minh, hay sáng tạo, nhưng chỉ xem những nỗ lực của họ như là việc phục hồi 
lại. Họ không tạo ra điều gì mới nhưng chỉ làm sống lại những gì đã chết. Họ trở về với Kinh 
Thánh và thời đại các Sứ Đồ, cũng như Giáo Hội thời các Giáo Phụ như Thánh Augustine 
(năm 354-430) để tìm ra khuôn mẫu cho Giáo Hội và cải tạo Giáo Hội. Công thức của các 
nhà cải cách là “ecclesia reformata, simper reformanda” nghĩa là Giáo Hội được cải cách và 
luôn luôn được cải cách.

Sứ điệp của các nhà cải cách được thu gọn trong năm khẩu hiệu (gọi là năm Solas) của 
Cuộc Cải Cách:  

l Sola Scriptura    Chỉ tin vào Thánh Kinh 
l Sola Christus      Chỉ tôn thờ Chúa Cứu Thế 
l Sola Gratia           Chỉ nhờ ân sủng 
l Sola Fide               Chỉ bởi đức tin 
l Sola Deo Gloria   Vinh quang chỉ thuộc về Chúa 
Khẩu hiệu đầu tiên, sola Scriptura là điểm chuẩn của phong trào Cải Cách.
Khi các nhà cải cách nêu cao khẩu hiệu “chỉ tin vào Thánh Kinh” mà thôi, họ biểu lộ cam 

kết đối với thẩm quyền của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Mục sư James Boice tóm tắt 
niềm tin căn bản của họ:  “Thánh Kinh là thẩm quyền tối hậu của chúng ta – không phải hàng 
giáo phẩm, không phải giáo hội, không phải các truyền thống của giáo hội hay những Công 
Đoàn Giáo Hội, cũng càng không phải những thông tin cá nhân hay những cảm nghĩ khách 
quan, mà chỉ Kinh Thánh mà thôi.”

Phong Trào Cải Cách tin rằng thẩm quyền tối hậu thuộc về Kinh Thánh. Các solas khác 
như sola Christus, sola gratia, sola fide và soli Deo Gloria đều phát xuất từ sola Scriptura cả.

Người khởi đầu cho cuộc cải cách là ông Martin Luther (1483-1546), một tu sĩ dòng 
Augustine, người đã đóng 95 Luận Đề chống lại Giáo Hội về việc bán bùa xá tội lên cửa 
nhà thờ Castle tại Wittenberg, Đức quốc ngày 31/10/1517.  Những người nối tiếp là các ông 
Ulrich Zwingli (1484-1531), Hug Latimer (1487-1555), Martin Bucer (1491-1551), William 
Tyndale (ca. 1494-1536), và Jean Calvin (1509-1564).  Các vị này đều cam kết tin vào lời dạy 
của Chúa trong Kinh Thánh và ân sủng của Đức Chúa Trời.

Công Cuộc Cải Cách Giáo Hội trong thế kỷ 16 khởi xướng đã thay đổi cộng đồng Cơ Đốc 
giáo và Phúc Âm được rao giảng ra trên toàn thế giới. 500 năm qua, nhiều người đã đặt niềm 
tin nơi Chúa và Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời được phổ biến khắp mọi nơi. 

Nguyễn Sinh
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Giê-ru-sa-lem. Sau khi Chúa chết, người ta đã tẩm liệm và 
để xác Ngài trong ngôi mộ đá, theo tục lệ của người Do 
Thái. Nhưng sau ba ngày, Chúa đã sống lại, gặp gỡ các môn 
đệ, dặn dò mệnh lệnh rao truyền Tin Mừng cho muôn dân, 
rồi Chúa thăng thiên, trở về trời, với lời hứa một ngày kia, 
Chúa sẽ trở lại để đem tất cả con cái Chúa đoàn tụ bên Ngài.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có niềm tin như thế, đặc 
biệt là các hoàng đế La Mã. Ba trăm năm tiếp theo là ba 
trăm năm Hội Thánh Chúa chìm ngập trong sự bức hại.  
Trong thời gian này, các hoàng đế dùng nhiều phương cách 
nhằm xóa bỏ mọi kỷ niệm của Cơ Đốc giáo khỏi xã hội và 
lòng người.  Đại đế Hadrian, lên ngôi vào năm 117 SCN, 
đã truyền xây cất đền thờ thần Venus tại nơi Chúa bị đóng 
đinh, và xây cất đền thờ thần Jupiter tại ngôi mộ nơi Chúa 
phục sinh. Đại đế Hadrian cho rằng việc xây cất các đền thờ 
của thần khác tại dấu tích của Chúa sẽ khiến người ta quên 
đi những kỷ niệm về Ngài. Thế nhưng sự thật hoàn toàn 
ngược lại. Chính những đền thờ đó lại là điểm chỉ rõ ràng 
nhất cho người ta biết chính xác đâu là nơi Chúa bị đóng 
đinh, và đâu là phần mộ nơi Chúa đã phục sinh. Chối bỏ sự 
thật không khiến sự thật biến mất. Điều đó giống như một 
người nhắm mắt giữa ban ngày để chỉ thấy bóng đêm trong 
ánh mặt trời chói lọi.

Mãi đến năm 313 SCN, với sắc lệnh Milan do Đại đế 
Constantine ban hành, sự bức hại Cơ Đốc giáo mới chấm 
dứt.  Khoảng năm 326 SCN, Đại đế Constantine đặc phái 
mẹ ông là bà Helena, một Cơ Đốc nhân, đi tìm và phục hồi 
các di tích về Chúa Giê-xu tại xứ Do Thái. Dò tìm theo các 
đền thờ do Đại đế Hadrian xây cất tại các thánh tích, và theo 
lời truyền miệng của các Cơ Đốc nhân trải qua nhiều thế hệ, 
bà Helena đã nhanh chóng và chính xác tìm ra hang đá tại 
Bết-lê-hem, nơi Chúa Giê-xu giáng sinh, đồi Gô-gô-tha nơi 
Chúa bị đóng đinh trên thập tự, và ngôi mộ trống, nơi Chúa 
đã phục sinh. Điều đặc biệt về địa điểm đồi Gô-gô-tha mà 
bà Helena đã tìm ra, đó là một nơi nằm trong vòng thành 
Giê-ru-sa-lem. Có lẽ người ta sẽ cho là kỳ lạ và có thể là 
không chính xác, vì pháp trường xử tội nhân bị đóng đinh 
trên thập tự phải là nơi ở ngoài vòng thành, chứ không thể ở 
trong vòng thành được. Thế tại sao địa điểm của bà Helena 
chỉ ra lại là nơi nằm trong vòng thành? Thế nhưng chính 
chi tiết này đã tỏ cho biết sự chính xác của địa điểm.  Lịch 
sử cho biết, khoảng 15 năm sau biến cố Chúa bị đóng đinh 
trên thập tự, Vua Herod Agrippa I (Hê-rốt Ạc-ríp-ba) đã ra 
lệnh dời vách thành Giê-ru-sa-lem, mở rộng ra theo hướng 
Bắc. Sự di dời vách thành này khiến vị trí đồi Gô-gô-tha, 
vốn nằm phía ngoài của tường thành cũ, bây giờ trở thành 
nằm phía trong của tường thành mới. Nếu bà Helena không 
biết chắc địa điểm, có lẽ bà đã chỉ định một nơi bên ngoài 
vách thành để tưởng niệm sự đóng đinh của Chúa.  Nhưng 
sự kiện bà chọn lựa một nơi nằm trong vách thành cho thấy 
bà đã tìm đúng địa điểm. Ngay tại nơi đó, bà đã phá đổ đền 
thờ của các thần ngoại giáo và xây cất lên một đền thờ để 
thờ phượng Chúa.  Các nhà khảo cổ đã tìm được di tích nền 
móng của ngôi đền thờ bà Helena đã xây để kỷ niệm nơi 
Chúa bị đóng đinh và phục sinh.

Trong bài viết ngắn ngủi này, chúng ta nêu lên ba nhân 
vật:  Đại đế Tần Thủy Hoàng, Đại đế Augustus, và Chúa 
Giê-xu. 

Sống để Chết - Chết để Sống
Năm 221 trước Công Nguyên, ông Tần Thủy Hoàng 

gồm thâu lục quốc Hàn, Triệu, Ngụy, Yên, Sở, Tề, thống 
nhất Trung Hoa, khai mở nhà Tần, trở thành vị Đại Hoàng 
Đế đầu tiên của một xứ sở rộng lớn vào bậc nhất của thế 
giới thời đó. Với chính sách trung ương tập quyền và sự cai 
trị hà khắc, Đại đế Tần Thủy Hoàng mong ước vương triều 
của mình sẽ kéo dài hằng nghìn năm, nên muốn con cháu 
đời sau tiếp nối các danh hiệu Tần Nhị Thế, Tam Thế, cho 
đến vạn thế. Ông Tần Thủy Hoàng cũng là người thường 
được sử sách nhắc đến với ý muốn được sống trường sinh 
bất lão. Ông dùng nhiều thì giờ, tài lực, nhân lực để tìm 
phương thuốc trường sinh.  Tiếc thay Trời chẳng chiều lòng 
người, 11 năm sau, năm 210 TCN, Đại đế Tần Thủy Hoàng 
đột ngột băng hà ở tuổi 49. Sử sách cho rằng ông chết vì 
uống thuốc thủy ngân do ngự y chế ra, nhằm giúp ông sống 
bất tử. Chỉ vài năm sau, năm 206 TCN, nhà Tần sụp đổ 
dưới tay Lưu Bang, để bắt đầu cho đời trị vì của nhà Hán.

Nhà Hán kéo dài được 400 năm.  Chính trong thời kỳ 
nhà Hán, Trung Hoa đã đem quân đánh nước Nam Việt, 
đổi tên là Giao Chỉ, chia thành 9 quận, mỗi quận do một 
Thái thú cai trị. Vào đầu thế kỷ thứ nhất, có Thái thú Tích 
Quang, cai trị quận Giao chỉ, và Thái thú Nhâm Diên, cai trị 
quận Cửu Chân, là hai vị Thái thú nhân chính, dạy dân làm 
ruộng, trồng trọt và học điều lễ nghĩa, dân chúng rất thương 
mến và biết ơn.  Sau này sử sách Việt Nam có nhắc đến. 
Năm 34 SCN, Tô Định được cử làm Thái thú quận Giao 
chỉ, tính tình tàn ác, bạo ngược. Hai chị em Trưng Trắc 
và Trưng Nhị khởi binh đánh đuổi Tô Định, sau đó xưng 
vương và đóng đô tại Mê Linh. Ba năm sau, Mã Viện đem 
quân sang đánh, hai bà thua trận phải trầm mình ở dòng Hát 
giang. Giao Chỉ trở lại thần phục nhà Hán.

Trong khi những biến cố này xảy ra tại châu Á, thì bên 
kia đại lục, vào năm 27 TCN, ông Caesar Augustus (Sê-sa 
Au-gút-tơ) nổi lên, trở thành vị Đại Đế đầu tiên của Đế 
quốc La Mã. Đại đế Augustus là một nhà lãnh đạo tài ba, 
và trong niềm kiêu hãnh đó, muốn dân chúng tôn thờ mình 
như một vị thần, mở đầu cho truyền thống tôn thần của các 
đại đế La Mã. Trong thời kỳ này, nước Do Thái ở dưới sự 
cai trị của Đế quốc La Mã. Đây là người đã ra lệnh kiểm tra 
dân số toàn đế quốc, khiến đôi vợ chồng Giô-sép và Ma-ri 
phải từ Na-xa-rét trở về quê quán ở Bết-lê-hem để hoàn 
tất sổ sách hộ tịch.  Đại đế Augustus qua đời năm 14 SCN, 
nhường ngôi cho con trai riêng của vợ là ông Tiberius. Đại 
đế Tiberius cử ông Pontius Pilate (Phi-lát) làm Tổng đốc 
xứ Giu-đê từ năm 26 đến năm 36 SCN. Cơ Đốc nhân và 
ngay cả những người bên ngoài Hội Thánh, trong mọi thời 
kỳ đều quen thuộc với tên của Tổng đốc Phi-lát, vì đây là 
người đứng ra xử vụ án chính trị/tôn giáo nổi tiếng trong 
lịch sử loài người: Vụ án của Giê-xu, người Na-xa-rét.

Mỗi mùa Lễ Thống Khổ, người ta đều nhắc đến vụ án 
này, là vụ án mà quan tổng đốc đành lòng xử chết một người 
vô tội, chỉ vì sợ áp lực của dân chúng.  Để chiều theo tiếng 
la ó giận dữ của đoàn dân, Tống đốc Phi-lát đã ra lệnh đánh 
đòn Chúa Giê-xu, rồi đem đóng đinh trên cây thập tự, tại 
pháp trường gọi là Gô-gô-tha, Đồi Sọ, ở phía ngoài thành 
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Đại đế Tần Thủy Hoàng muốn bất tử, nhưng ông đã chết 
sớm và ngày nay lăng mộ được tìm thấy tại phía bắc núi Ly 
Sơn, thuộc tỉnh Thiểm Tây, cách Tây An 50 cây số về phía 
Đông. Cái chết của ông xác nhận Lời Chúa phán rằng, con 
người ai nấy đều phải qua một lần chết. 

Đại đế Augustus muốn được dân chúng xưng tụng và 
thờ phượng như vị thần, nhưng rồi cũng chết, với lăng mộ 
được tìm thấy tại thành phố Rome, ở Ý. Cái chết của ông 
chấm dứt ảo tưởng rằng ông là thần. Ông chỉ là con người. 
Ngày nay có nhớ đến ông, họa chăng người ta chỉ còn nhớ 
đến chữ August, là tháng 8 trong Tây lịch, được đặt theo tên 
của vị hoàng đế này. 

Đại đế Tần Thủy Hoàng, Đại đế Augustus và tất cả con 
người chúng ta, sống để chết. Dù sống nghèo hay giàu, 
chúng ta đều bình đẳng ở chỗ ai nấy đều sẽ chết. Chết vì tội 
lỗi của chúng ta. Chết theo quy luật Chúa đã định.

Duy chỉ có Chúa Giê-xu, Ngài là Thiên Chúa Chí Cao, 
đến thế gian để chết thay tội lỗi con người. Chúa chết để 
chúng ta được sống. Chúa chỉ ở trong phần mộ ba ngày. Sau 
đó, Ngài đã sống lại và sống mãi mãi. Danh hiệu của Ngài 
là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu, nghĩa là Đấng Tự Có và 
Còn Mãi. Không con người hay thần linh nào có danh hiệu 
này. Lời kêu gọi trong mỗi mùa Phục Sinh là, người nào tin 
rằng Chúa Giê-xu chết thay tội lỗi của mình, thì người đó 
sẽ được sự tha thứ và sẽ được sống vĩnh viễn cùng Chúa. 
Đó là sự thật mà chúng ta cần mở đôi mắt tâm linh để thấy 
và nhận lấy món quà vinh diệu đó. Câu hỏi đặt ra cho bạn 
hôm nay: Bạn đang sống để sẽ chết mãi mãi trong tội lỗi 
của mình, hay bạn tin rằng Chúa Giê-xu đã chết thay để bạn 
được sống mãi mãi trong ân sủng của Thiên Chúa?

Bình Minh

Những Tấm Lòng
Năm 2012, một tai nạn giao thông xảy ra tại thành phố 

Cardiff, xứ Wales, vương quốc Anh, đã cướp đi sinh mạng 
của một phụ nữ. Mọi người đều thương cảm và thán phục 
trước sự hy sinh của người mẹ để cứu hai con 8 tuổi và 
1 tuổi của mình. Một chiếc xe tải lao về phía ba mẹ con, 
trong khoảnh khắc ấy, người mẹ chỉ biết dùng hai tay với 
hết sức lực của mình đẩy hai con ra khỏi vùng nguy hiểm. 
Còn người mẹ đã phải hứng trọn cú lao thần tốc của chiếc 
xe ấy. Dù sự việc đã qua nhiều năm, nhưng đến nay người 
dân tại Cardiff vẫn mang hoa đến đường Cowbridge Road 
West, nơi xảy ra tai nạn, để bày tỏ lòng thương tiếc cho 
người mẹ trẻ.

Năm 2014, một phụ nữ Nhật Bản đã hy sinh thân mình 
để bảo vệ đứa con trong trận động đất. Những người lính 
cứu hộ đã tìm được xác người mẹ trong tư thế khom người 
để che chở đứa con ngay dưới ngực mình. Đứa bé 3 tháng 
tuổi được bọc trong chiếc khăn, nằm an toàn trong vòng tay 
người mẹ ngay trên nền ngôi nhà sập đổ hoàn toàn sau trận 
động đất. Người ta tìm thấy chiếc điện thoại di động nằm 
cạnh bên với dòng tin nhắn: “Nếu con có thể sống sót, hãy 
nhớ rằng, mẹ rất yêu con.” Câu chuyện đã khiến hàng vạn 
người rơi lệ.

Năm 2016, tại Việt Nam, trên các trang báo liên tục đăng 
tin về một người mẹ phát hiện mình bị ung thư phổi khi đang 
ở tuần thứ 19 của thai kỳ. Tình mẫu tử thiêng liêng đã khiến 
người mẹ từ chối mọi phương pháp hóa trị và xạ trị để bảo 
vệ sinh mạng bé bỏng đang hình thành trong bụng. Cũng vì 
thế mà chị phải chịu bao đau đớn do căn bệnh ung thư hành 
hạ. Càng cảm động hơn khi chị chấp nhận phẫu thuật lấy 
thai nhi trong tình trạng không gây mê. Không thể tưởng 
tượng cơn đau đớn chị chịu từ những lằn dao rạch trên thành 
bụng mình để đứa con sinh ra được an toàn. Hai y tá giữ chặt 
chị hai bên trong khi phẫu thuật đã không cầm được nước 
mắt. Cuối cùng, đứa con đã cất tiếng khóc mạnh mẽ chào 
đời, nhưng niềm vui làm mẹ chỉ được 17 ngày, người mẹ trẻ 
đã ra đi sự thương tiếc của người thân và bè bạn.

Trên đây là những câu chuyện đã chạm đến lòng không 
biết bao nhiêu người. Những thông tin và hình ảnh về họ 
được truyền tải khắp nơi cách nhanh chóng trên các trang 
mạng xã hội. Ai ai cũng đều cảm kích trước sự hy sinh vô 
bờ bến của người mẹ. Họ đã không nghĩ đến thân mình, tất 
cả chỉ vì tình yêu dành cho con. Những tấm lòng hy sinh đó 
thật cao cả, thật đáng để mọi người trân trọng và nhớ đến. 
Cả thế giới thán phục trước tình mẫu tử thiêng liêng.

Nhưng có bao giờ chúng ta nhận ra rằng mình thật bất 
công khi không biết, không nhớ, hay chối bỏ một sự hy sinh 
lớn lao hơn và vô cùng cảm động của một người. Chính 
Người đã trải qua rất nhiều đau đớn để cứu cả nhân loại 
trong đó có chúng ta.

Chúng ta cảm thán vì người mẹ chịu những lằn dao mổ 
không được gây mê để cứu con mình. Có ai nghĩ đến những 
lằn roi trên cơ thể Người, và những vết đinh đóng vào tay và 
chân, kể cả vết giáo đâm vào hông của Người không? Máu 
đã đổ ra trên thân xác Ngài, đau đớn dường bao. 

Chúng ta cảm động vì người mẹ hứng chịu ngôi nhà sụp 
đổ đè lên người mình để bảo vệ đứa con nhỏ. Có ai nghĩ 
đến một Người không hề phạm tội mà giờ đây tội lỗi của cả 
thế gian, trong đó có chúng ta đã chất hết lên mình Người. 
Những tội lỗi đó còn nặng nề gấp trăm ngàn lần những khối 
bê tông đè lên thân thể người mẹ. 

Trong giây phút kinh hoàng không có sự chọn lựa và 
với bản năng, người mẹ trẻ đã làm tất cả để cứu hai con 
của mình. Còn Người thì sao? Người đã được báo trước về 
những đau đớn mà Người phải chịu, Người có đủ quyền 
năng để thoát khỏi những lằn roi quất vào thân thể mình. 
Nhưng Người đã chấp nhận mọi đau đớn, cũng như chọn 
giải pháp chịu chết trên cây thập tự, tất cả vì Người muốn hy 
sinh cho chúng ta. Bởi sự chết của Người chúng ta được tha 
tội. Người đã dùng chính cái chết của mình làm của lễ chuộc 
tội cho cả nhân loại? “Chính Ngài là tế lễ chuộc tội chúng 
ta, không những vì tội của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì 
tội của cả thế gian nữa.”

NGƯỜI chính là Chúa Giê-xu. Ngài đã trải qua những sỉ 
nhục, bị người ta hành hạ, nhổ nước miếng vào mặt, dùng 
roi đánh vào người máu chảy đầm đìa. Ngài bị treo lên cây 
thập tự trên một ngọn đồi giữa trời trưa nắng. Những dấu 
đinh trên tay, chân và mão gai trên đầu làm cho máu đào 
tuôn chảy. Làm sao chúng ta có thể quên sự hy sinh lớn lao 
này?
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Người mẹ chấp nhận hy sinh không chút đắn đo vì đó là 
con của họ. Còn Chúa Giê-xu đã hy sinh cho cả cho những 
ai từ chối Ngài. Thánh Phao-lô, từ một người chống đối 
Chúa Giê-xu trở nên sứ đồ của Ngài, đã nói rằng “Vả, họa 
mới có người chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có 
người bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời 
tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn 
là người có tội thì Chúa Cứu Thế vì chúng ta chịu chết.” 

Nhìn lại sự hy sinh của người mẹ, có người thắc mắc về 
những đứa con của họ. Chúng sẽ trưởng thành ra sao nếu 
thiếu vắng người mẹ? Không ai có thể biết trước. Nhưng 
sự hy sinh Chúa Giê-xu lại khác. Chúa có cả một chương 
trình hoàn thiện cho nhân loại. Ngài đã sống lại sau ba ngày. 
Chính sự sống lại của Ngài là một bảo đảm cho tương lai 
của chúng ta. Chúng ta không cô đơn vì Ngài đã hứa rằng, 
“Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ đến cùng 
các ngươi.” Chúa Giê-xu không bỏ rơi chúng ta, Ngài đã 
sai Đấng An Ủi đến, để dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta, an 
ủi chúng ta trong những lúc khó khan, hoạn nạn.  Chỉ cần 
chúng ta không quay mặt khỏi Ngài, chúng ta tin và tiếp 
nhận Ngài vào lòng thì ngay trong cuộc sống trên đất hiện 
tại chúng ta có Đấng An Ủi bên cạnh. Ngài sẽ an ủi mỗi khi 
chúng ta cô đơn, dẫn dắt chúng ta từng bước trên đường đời. 
Chúa hứa: “Khi Ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ 
rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu 
thì các ngươi cũng ở đó.” Quả là một lời hứa ngọt ngào.

Chúng ta luôn cảm động trước những tấm gương hy sinh 
của người mẹ, nhưng sao chúng ta lại bỏ qua một sự hy sinh 
mà qua đó cuộc đời chúng ta hôm nay và mãi mãi về sau 
luôn được bảo đảm? Tội lỗi trong quá khứ được tha, hiện tại 
có được sự chăm sóc của Đấng An Ủi, và tương lai đời đời 
của chúng ta được Ngài lo liệu. Tình yêu của Ngài là một 
tình yêu không có điều kiện. Ngài đã yêu chúng ta ngay khi 
chúng ta lầm lỗi. 

Có một câu hát “Ngày xưa mẹ cho con một cái bánh, con 
quấn quít theo mẹ cả ngày. Ngày nay mẹ cho con cả cuộc 
đời con vẫn từ chối mẹ.” Nhiều người đã rơi lệ chỉ vì câu hát 
này. Nhưng sao chúng ta lại vô cảm với sự hy sinh của Chúa 
Giê-xu! Sao chúng ta lại không rơi nước mắt khi nghĩ đến 
hình ảnh Ngài bị khổ nhục trên thập tự giá cho đến chết để 
gánh tội cho chúng ta. 

Chúng ta phải tin như thế nào? Phải tin rằng trong cuộc 
đời mình, không thể không phạm một tội nào. Một lời nói 
dối, một chút ghen ghét, một phút giận dữ đã là tội. Nên 
chúng ta cần tin rằng, Chúa Giê-xu đã gánh hết mọi tội của 
chúng ta trên cây gỗ của thập tự. Ngài yêu chúng ta, bằng 
lòng đem chính thân Ngài chịu chết thay cho chúng ta. Bởi 
cái chết của Ngài mọi tội lỗi chúng ta đã được tha khi chúng 
ta tiếp nhận Ngài. Chúa Giê-xu đã sống lại, thăng thiên và 
Ngài sẽ trở lại để đem chúng ta vào một đời sống vĩnh hằng 
đầy phước hạnh.

Trong những ngày tháng Tư sắp đến, cả thế giới kỷ niệm 
sự Thống Khổ của Chúa Giê-xu và sự Phục sinh của Ngài. 
Còn bạn thì sao? Đừng cứ sống trong vòng luẩn quẩn của 
sự sợ hãi, mặc cảm, và ray rứt về những lỗi lầm của mình. 
Đừng cố gắng làm việc công đức để chuộc lại những tội lỗi 
mình đã gây ra. Chỉ hãy làm một việc thật đơn giản và dễ 

dàng là tìm đến với Chúa Giê-xu, quỳ gối xuống tiếp nhận 
Ngài vào lòng. Mọi tội lỗi của  bạn sẽ được trắng như tuyết, 
vì Chúa đã gánh hết tội cho bạn qua cái chết của Ngài trên 
thập tự giá rồi. Ngài sẽ ban cho bạn Thần An Ủi. Cuộc đời 
bạn sẽ không cô đơn nữa. Bạn sẽ không còn chiến đấu với 
những cám dỗ trong cuộc đời này một mình. Ngài sẽ dạy 
dỗ, dìu dắt, và thêm sức để bạn vượt qua mọi thử thách. 
Và khi bạn nhắm mắt tắt hơi, Ngài sẽ đón bạn vào cõi vĩnh 
hằng đầy phước hạnh.

Chúa Giê-xu đang dang rộng vòng tay để chờ đón bạn 
đến với Ngài.

Blessings

Bằng Chứng Chúa Giê-xu Phục Sinh

Trong số những bằng chứng cho thấy Chúa Giê-xu phục 
sinh, có hai bằng chứng quan trọng sau đây:
1. Nhân chứng:

Chúa Giê-xu thực sự đã sống lại từ cõi chết và hiện ra 
với:

- Ma-ri (Ma-đơ-len) (Giăng 20:14; Mác 16:9)
- Hai phụ nữ từ mộ trở về (Ma-thi-ơ 28:9, 10)
- Phi-e-rơ (Lu-ca 24:34; I Cô-rinh-tô 15:5)
- Hai môn đệ về Emmaus (Lu-ca 24;  16:12,13)
- Mười sứ đồ, không có Thô-ma (Lu-ca 24:36-43; 
   Giăng 20:19-24)
- Mười một sứ đồ có cả Thô-ma (Giăng 20:26-29)
- Bảy sứ đồ trên hồ Ti-bê-ri-át (Giăng 21:1-23)
- Một đám đông hơn 500 môn đệ trên núi ở Ga-li-lê 
   (I Cô-rinh-tô 15:6)
- Gia-cơ (I Cô-rinh-tô 15:7)
Thông thường, một vụ án chỉ cần vài nhân chứng là đủ 

chứng minh sự thực, nếu có trên 500 nhân chứng về sự kiện 
Chúa Giê-xu phục sinh thì không ai có thể phủ nhận được.
2. Sự im lặng của giới lãnh đạo tôn giáo và quan quyền 
    đương thời:

Giới lãnh đạo tôn giáo và quan quyền Do Thái cũng 
như Tổng trấn Phi-lát vẫn còn tại vị sau khi Chúa Giê-xu bị 
hành hình, được chôn trong mồ mả, và sống lại.  Năm mươi 
ngày sau khi Chúa chết và sống lại, người ta kỷ niệm Lễ 
Ngũ Tuần. Lúc ấy được tràn đầy Chúa Thánh Linh, Sứ đồ 
Phi-e-rơ đứng lên rao giảng cho đám đông dân chúng trong 
dịp lễ. Nội dung của bài nói hôm ấy là về Chúa Giê-xu phục 
sinh. Giới lãnh đạo tôn giáo và quan quyền Do Thái cũng 
như La Mã có mặt ngay tại đó hoàn toàn im lặng, không 
phản đối, cũng không lên án ông Phi-e-rơ loan tin thất thiệt. 
Hàng ngàn người tin Chúa chỉ sau khi Chúa bị bắt chưa đầy 
hai tháng mà giới cầm quyền vẫn phải yên lặng, vì không 
thể phủ nhận việc Chúa Giê-xu thật sự phục sinh.

Các nhân chứng đông đảo và việc giới lãnh đạo chính 
quyền và giáo quyền im lặng đã hùng hồn chứng minh rằng 
Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết.

CTM
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Chaân Trôøi Môùi

vaên phaåm nguoàn soáng 
phaùt haønh

Với sự cộng tác của: 

Bình Minh, Blessings, 

Nguyễn Sinh, Thiên Đăng, 

Thiên Kim, Tô Đình Đài, 
Vĩnh Phước.

Tiến Trình Phục Sinh
                    Lu-ca 24:1-12; 36-44

Tìm chi, Ngài đã sống lại rồi,
Khổ đau, chết.. dĩ vãng mà thôi,
Chiụ nhục hình vì người đời phản,
Nay Ngài sống lại và đã về trời !

Hảy nhớ, các anh em ơi,
Trang sử xưa, nhớ để biết  đời,
Tội lỗi loài người Ngài gánh chịu,
Cha trời ngoảnh mặt, lệ tuôn rơi !

Ngài chúc mừng khi gặp anh em,
Trăng xưa còn đọng bên thềm
Các môn đệ nghi ngờ khiếp sợ,
Sợi thương, sợi nhớ lại dịu êm.

Ta đang đói, cần miếng ăn
Tình  đệ huynh ấm áp trong lòng,
Ta chết đi để tìm sư sống
Nước trời mở hội Hoa Đăng.

Giờ đây lo chuyện tương lai,
Thánh linh đầy dẫy quyền oai
Sẽ đến thay ta dìu dắt..
Danh Cha vang dội khắp trong, ngoài…

                                            Bác sĩ Tô Đình Đài
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