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O I T sông lai ph'ân thàn-lhè cùa B ú c 
^ Chúa Jêsus-Chrisl chính là lúc tõ 
ra bâc toi-thucrng cùa nang-hrc Ngài . 
« T h e o tbnn-linh cùa *thánh-dirc, thi 
bôu su sõng lai cùa Ngài lù trong kê 
chê't, duo-c tò ra là Con Birc Chúa TrcVi 
có quyc?n-phép» (Rô-ma 1: 4). Vì sir 
sõnglai ÌỲ là suchirng-quyeì sau-cùng 
Ngài tirchirng láy. Vì su s8nglai san 
kbi chiu dóng đinh trên Thãp-tu-giã 
dfi phá tan nhfrng moi l ioàinghi cùa 
ciic môn-dô. Không có sy sõng lai, 
.ii ho dàuh chiu lo-buon. Kỳ-niêm vè 
giro-ng tõt và vè suday-dõcùa Ngài tài 
nào 1am vũng đ u g c dúc-tin cùa môn-
dô ? Ngoài suchet cùa N g à i , cãn phài 
có bién-dông khác U t ra mó-i đár. 

Bà'iig dã chét trèn Thàp-tir-giá bong-
nhièn song lai, vày nên càc môn-dò 
vui-ve xiet hao I 

Lúc &ỳ, lòng môn-dô nây ra mòt tia 
sang chói-Iòa. Ho không sai-lãm, mà 
Birc CInia Jèsus cũng không phIiih-gat 
ho. Thàt quâ Ngài là Đâ'ng Christ, là 
C ú u - C b ú a cùa ho vAy. 

Có nhièu nguòi nói răng: « S u song 
!;.'i cùa lliàn-thê Ngài chang quan-h^ 
cho dirc-tin. C b ! ciĩn nhàn-biet Ngài 
song, và sõng lai phiìn thièng-lièng là 
dũ. Song ho quên r.ang sau khi dóng 
dinh Ngài , thì các mòn-dÔ buôn-ràu, 
và nhcV su sông lai cùa Ngài nèn ho 
unVi d u o c vui-mùng. N6u Ngài không 
s8ng lai, thì công-vièc cùa Ngài kè tir 
khi chè't là het. Suchè't chì là su thãt-
bai sau cùng vãy. 

Nhirvày .cácHôi -Tbánhdi hành-
làp và dircrc vũng-vàng trâi q ivt&ì 
may Ihe-kỳ sao nôi? Bô-i su ìg lai 

S U R - M A R N E , SEINIÌ (PlIÁl') 

cùa Ngài , các min-dô incVi biêt susong 
cùa Ngài khõng h3 thay-dòi. Nè'uNgà.i 
không song lai, bLÍt-quá là su*kỳ-ni vra 
mòt nguòi chè't vì dao, hoăc raòt ngirò-i 
chê't vì sirlììin-lòi.kièu-ngao cùa minh; 
ngucVi ãy nòi rang: « T a là su sõiig.D 
raà nay ô- duó-i rao-mà; xung rang: 
« T a là su s ing G Ù a thè'-gian,» nià nay 
dành phuc su t8i-tăm . 

BúcCl iúa Jèsussonglai cách rìit la-
lùng, cũug nhu khi Ngài giáng-sanh. 
Không có su dác-lhâng do Ngài phuc-
sanh, tliì Ng i i giáiig-sanh cfing châng 
có nghĩa gì là cao-xa. 

II 
Susong lai (ihan thàn-thè cùa Birc 

Chũa Jèsus-Christ là bâng-cfV vũng-
vàng ve su cúu-chuòc chúng ta. 

Nôii Ngài khôrig ra khôi mô-mA, thi 
sao clning ta biet tõi-loi mình ciã bi 
hình-phat và tiêu-dièt? Ng«ài chè't tò 
chet thay cho chúng ta, ch6 khôiig 
phiìi vì Ngài mà Ngài chê"t. 

Vì cc'r clning ta nên Ngài chhi a ricri 
Thâp-t ir -g iâ: vì Ngài hièp mòt vcVi 
la trong su hình-phat, nên Ngài chiu 
dóng dinh và rùa-sâ trèn cày gô. Vi 
lòng nho-n-tir inà Ngài chui dau-d6n. 
Ngài cũng là Bâng giâi-hòa. Ngài vì 
cliúng ta chi.u rùa-să, lai cũng làm cl»o 
chúngta dirgc vinh-hiên. BcVi N g à i , 
nho-n-loai diro-c cúu-chuòc và dìlc-
tháng. N3u Ngài không s8ng lai, ta 
không chăc gì d u g c tha tôi. Chiing ai 
cát khòi chiuig ta su vui-vê ngày Phué-
sanb, vi biè't r&rig có sirdoán-phat, lít 
cũng có ngáy hòa-thuân, có su dóng 
dinh. tát cũng có su s8ng lai. 
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Str sÔng â'y l à phăn cùa chúng ta, 
cũng nhir str chêt thuôc vê chúng ta 
vây. Nè'u không có str sông lai, tát 
chúng la không có Cúu-Chúa. 

Víi, Đ ã n g thiing str chcT tlã hit}n ra 
vór chúng ta mà phán raiig:((Ta thuòng 
cr cting các nguai luôn cbo den tân-
thè',» hììi'. cho lòng chúng ta d u a c 
đììy sir bình-an. L a i húa áy lai dã 
úng-nghièm. 

« B a i vì Ta s6ng, nên các nguo-i cũng 
:>"!!•:.•• Nêu Ngai không s6ng lai, thi 
nban-loai ciĩngchitngcòn, Hôi -Thánb 
cũng hct, tin-dõ cũng không có. 

I I I 

Si.r sông lai cùa Đirc Chiia Jèsus-
Christ là tang-chúng vũng-vàng vecy 
sõng lai cùa tin-dõ sau năy. X u a k i a , 
kbi Birc Chúa Jêsus chua giáng-lhe, 
thì linh-hõn bíu-tlict v8n vân durrc tô 
ra cho các nbà thi-nho-n, các bâc khôn-
ngoan và các díing tiên-tri, song chĩ 
l à su bãt-mãn mà tbôi. 

l i ' i can phâi có su kbâi-thj khác; 
nói cho đúng, thì ho căn phãi có su 
sõng lai cúa Đ ú c Chúa Jêsus. 

B a n g khi Ngài chju chét trên T b â p -
ty-giti, các môn-dõ dã có thè thãy duac 
Ngài là Đang hang s6ng. 

Thoat đâu ho cũngsa-hãi , sau ít làu, 
su so- lièn tiêu-tán-, vi Chúa à truác 
mat bo , tõ ra quyên-phép cùa str sõng 
b:it-(lii}t & trong tliãn-ilu' Ngài . Sau 
năy cbúng ta cũng vây : « N h u chiuig 
ta d ã mangânh-tuong cùa nguò-i thtiòc 
vè d:ii , thi chting ta cũngsè mang tinh-
tuorig cùa ngirài thuôc vi3trò-i.» 

« N g à i sê bién-hóa thân-thè hén-inat 
ci.-i chúng ta ra giong nhu thãn-lbè 
vinh-hièn N g à i . » Chúng la «vui-niirng 
l&in mõt cách không xiêT kc và vinb-
hieTin kbi chúng ta nghĩ dên str s6ng 
dcí i d c i i : vi chúng ta sS cbâng vào cõi 

dò- i dtVi tói-lăin, song sê vào nai sáng-
liini', sung-su(Vng, vui-vè la-lùng,yên-
thtrorng vò-han. 

IV 

St.r s6ng Iai cua B ú c Chtia Jèsus còn 

chúng ví suthãng trân sau-cùng cùa 
N g à i . Ncu Ngài khòng sõng lai, tbì 
nhirng su tuang-lai cũa Ngài có gì 
đáng lin? Néu Ngãi khòng sõng lai, 
thì các môn-dô sao hay thang thc'-gian 
đè tôn Ngài làm Vua? Các truyt}n-kỳ 
cùa nliũng sách Tin-Líinb cbĩ tô ra su 
thâ't-bai, su ngã lòng, nbirt là sau kbi 
Chúa b] dóng đinh lai là lúc birVOng 
mòn-dò (ItrtVng n b u bj cbòn. 

The mà sau khi bo thâ'y Cbúa sÔng 
la i , su khùng-khiép tiêu-lnn, lòng bo 
sôi-nòi, VQÌ đemTin-Lànhtruyiín kbsìp 
moi n(ri. Khp-ãy Bt'rc Chúa Jêstis tbàt 
là V u a , và là Vua lliaiig tràn dòi dcVi 
cìia ho. Ho dã tôn-vinh ngáy ciia Chúa 
là ngay nioi mât dìTi sê lliã'y Ngái , CÙ 
dén nbũng kê lãy guam dâmNgài cũng 
\'ây. Ngày ãy là ngây trai múi díít uiái 
sê d u a c vũng-lâp. Sirhi-vongcao-xa 
vè su tái-tao muôn vàt duy chĩ có su 
sõng lai cùa B ú c Chtia Jêsus iuó-i làm 
cho thiinh su thtrc durrc. 

Sy diic-thâng ciia ngày sông lai làm 
dííu-hièu cho ngày sau-cùng, là ngày 
Thiên-dàng thãng dja-nguc, sy sõng 
thsing str chê't rây . Neu không có 
ngày sông lai vê-vang, thì Tbàp-ty-giá 
chĩ là ành-huàng dáng ghê-gám cho 
các tluVi-dai vi-lai, nhan-loai chĩdirng 
vào dia-vi thát-vong do tôi-ác mình. 

Song, may thay, sy song lai cùa Ngài 
chinb líi cái tia sáng chieTt vào giũa 
nai i • 11 i .1111. tuy('t-\r-ng ãy. Sy s6ng 
lai cii:i Ngài (Icin tin cho ta biê't Ngiii 
là Bang chet vi chúng ta. Cũng cho 
ta biet sy giài-cúu thay vi hình-phnt. 
S y s6ng lai ãy tôcho ta biêt lòng nhan-
tir cùa Ngài theo lê thât, sy công-binh 
v;i sir Unro'iig-xól cii;i Ngài : Ai tin 
N g à i , thi sy vinh-hièn bày-tô cbo biet 
sõ-pbân sau năy thoát khôi sy ghé-so*. 
Ngài gin-giũ chúng ta, soi-dãn cbúng 
ta, vì Ngài là ánh sáng Ici ra tù trong 
mò-niii. Cuôc tuang-lai không phâi 
càu khó giâi, vi sy bi-măt d;ì giiii-
quyc iy buôi sáng ngày Ngài s6ng 
lai - •ch-già: Mnc-sir Ngtiyèn-iíin-
Thii. •nirane. 


