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{ÌO'I dón-bà kia, sao ngirrri khóc?» ( ( ì i . 20: 18). Bó lá lò-i phán 

diroe chép tnrtVc-tièn cúa Chúã .lèsus trong ngày lê Phuc-sanh 

111ii- nluil, sau khi N'gài đã ehiu Ihàm-hinh I'rèn oày Ihàp-tir dc 

ciru-chuòc loài iigtròi hu-inàl. Ngày nay Xgài oũng hôi râng: 

"I lõi the-gian buou-Ihiini, sao ngtro-i rèn-sicc dirói gánh nãng 

lôi-lòi và nhiriig ke'l- pia kinh-khiep cũa nó? Sao moi ngiriri 

vã inoi niróv khòng lin-cày nliau? Sao cõ niiiy inirrri Irièu ngtrtVi daii-dt'rn, àu-

s:in \i tliâl-iighiòp'.' Sao có licng đSn v:i vièc dir-bj ve ciiòc chicn-tranh ghê-

girm litrn hê't? Sao moi ngtriri và moi nirtVcdeu ngã lòng và so' ciiòc tirong-lai'.'» Ni'ti Ihe-gian dè v dè'n càu hói ay, nc'ti Ihe-gian hat-oluróc Ma-ri Ma-do-len 

llniir xira inà nghe lieng Ihirirng-xõl cùa Birc Chúa .lcsus, là Biíng dã tha inoi lòi 

Cho l)à ã'y, ncti the-gian iíu-iiìin và nhàii Ngài làin Ciru-Chúa. lãin Vua. Ihì linh-

liuili sè thay-dòi la-lùng hiĩ'l inii'y : Moi ngiriri và inoi nin'rc sê tht5r-hút khòng-

khi công-bình và hõa-binh, sè hái tliroc dóa hoa hi-vong, yèu-lhirirng và vui-vê. 

(Vi, uóc chi chimg la, là iihiTng kc «diroc biè't Ngài, và quyen-phép sir siing lai 

ciia Ngàin (I 'hi l . .'t: I I I ) , kip ( I Ì I U K inoi pluro'ng-phiip, nhir càu-nguycn, tlàng lien 

v;i hiìu vièc tle làni chtrng ví Bà'ng sdng lai cho nuiõn-vàn ngiriri cũng diroc 

bièì, nhir vày Ihi giong than-khóc biioii-tliàm cùa llie-gian sè dòi ra tiéng ca-luit 

vui-vè văngra tir lám lòng loàn-lháng dãy-dày hi-vong dã giri vào Biíng phán 

riing: «Ta là sir sdng lai và sir sdng» (Gi. II : '2.')). 
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QuySn-phép sÓng lai tháng điro*c hoan-nan dò'i nay 

^ ( i Ã V nay Búv Cluia Jèsus ciing hõi inòn-do và lĩòi-lliánh Ngiii ri'ing : «$ao 

iigtroĩ khf>6?» Quã thál, bày giir quì Sa-lan dirtrng nitV-inaiig quycn-phép 

vii btV-cõi cùa nó inòl cách inau-chóng và ròng-rãi litrn inoi khi. Các giáo-sir 

gi;i vá lè dao lac kco vò-sd tin-dõ ye'u-dudi lìa-xa Birc Chúa TnVi. Tinh-cánh 

eo-hep do nan kinh-te klriing-hoiing cùng cáin-dô biê'l bao lin-do Ihôi nòp pliiìn 

iinnVi, lioitc thòi diìng lien ròng-rãi cho Cluia! Tinh-ciinh ay lai gây cho IIIIÌÌ'MI 
|òi-l(V Birc Chúa Tiò'i lo-láng ve phìin vàt-chà'l lani-llitVi ho-n là ve phìin Ihicng-

liéngcòn niãi. Trong nlrieu niróc, vã nhirl lã mróc Birc, luiìng sóng yéu nirtVc 

ciitli iigõng-ctiong dã gãy ni'ii sir phàn-bièl nòi-gidng và lin-nhàn nhirng lè dao 

lluil Irái vtVi LtVi Birc Chíia Trt'ri. N'hieu nh;i-tli<V bèn Birc có iliín chfr (tVan.» 
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(ìòn ò' inrcVc Mv Ihi bèn canh dãu-hièu thàp-ttr-giá ciia Biíng Chrisl lai có kèin 

'thêm dau-hièu hàng con chim irng inàn lain. Bên nucVc Nga, nlnrng kt* ghét 

dao dã bô tù, dein ctày và giét chet hàng trăm, hàng ngàn môn-dô thãt cùa Chúa. 

ìlrri anTi ein yèu-dãu, dirong khi xem-xél nhĩrng dau-hiiju (drong ngày sau-r6t» 

(II Ti 3 : 1), chúng ta hãy nghe tieng phán êm-diu ciia Chúa song lai. và sõng 

dcri dcVi: «C;ic ngtro'i sê có str hoan-nan trong the-gian, nlurng hãy cir VÍfng lòng, 

ta dã thâng thè'-gian rô i !» (Gi. 16: 33). ( ) i ! Ngtiyèn chúng ta dirrrc «quyèn-

phép str sõng lai ciia Ngài,» ngõ hiìti cliúng ta có thê làm trori mang-ljnh nay 

cùa Ngà i : «Khá gifr trting-tín c.ho dê'n c-hêt, roi ta se han cho ngtro-i mũ triêu-

thièn ciia str song» (Ivhãi 2 : 10)! ^ . ^ 

Quyèn-phép sÒng lai tháng cttro*c str ehtet 

' T ' R O N G thcri-kỳ nghiêm-trong năy, chúng ta càng làu càng thã'y rõ riĩng moi 

s.tr <V dcVi thàt khôhg chác-chán. Nlnrng chãng có gì inatt qua bâng str song 

ctĩa loài ngirc'ri: dc'i l:ĩ cãm-tircrng cùa eluing ta khi ngliĩ den str c.het thè-thâm 

ctĩa vua Alberl ì", nircVc Bĩ, xáy ra diroc it bũa nay. «Cop c.hè't de cla, ngtriri ta 

chêì dè tiêĩig,» doi vcVi mòt vua trir-danh, cao-tlnrong và anh-lnĩng thnVng 

à'y, cluing lii không Ihè khòng hièp ctĩng moi ngtrcVi cV khăp thê-gióĩ ni;ĩ lo UVi 

chia hiion vcVi nircVc Bĩ Irong dip dau-cló'n nììy. So là, nliàin huòi trtra no, niòt 

iriinh vua nircVc Bĩ lang-lăng dao choi iion-núi dê ngani ciinh clep-dè đáng yèu, 
thì niìy, vua chãng clnit ngò- r&tig thình-lình mình phâi dê'n irng-haii trtrcVc măt ' 
Báng cltrng nèn minh ! LcVi ctĩa tièn-tri A-infít thàt điĩng vcVi dc'ri vua : ccNgiroi 

khá sira-soan mà găp Birc Chúa TrcVi ngtrcri» (A-môt 4 : 12). HcTi các ban đôc-
giii yèu-dáu, các ban d;ĩ tin Btĩc Chúa Jèsus-Chri.st de dtro'e ctru-rSi clura? Hcri 

anh em tín-do, anh em có nhcV qtiyen kliiè'n Chúa Jèsus song lai dê anh em ăn-
(V xirng-dáng vcVi dao Tin-lành v;ĩ làm clu'rng ve Ngài, clên liõi nê'u thình-lình 

phâi gãp Birc Ghúa TrcVi, thì anh em lchoi hj ho-tlien, ehìing? 
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Quytìri-phép siíng lai lã hi-vong eim tín-dÒ 
\ f ()"l dàv chánh-plnĩ N'ga dã dcm vê lir nirtVc Anli bò hài-ccít ctĩa Karl Mar.v. 

H;ĩi-c6t ciĩa nhà xã-hôi-hoc ày se chro-c dán Nga siĩng-bái nlur Ihi-thê ctĩa 

I.énine, là ngircri giăi rcĩ yà llnrc-hành I v-thuvet cũa Kqrl Mar.v. 'l'hi-the cũa I.énine 
cliõn dirng v;ĩ dtro'c g'uT-gìn can-thàn trong vtrcVn còng ctia thành Moscoii: Ngoi-

khen Birc Chúa TrcVi! Chiĩng ta là mòn-clò Bãng Christ, nôn chang can qũì gôi 

trtróc. mc)-inã hoìíc hài-ccíl níio, châng CÌÌn IhcV-lay nlnTng vàt haychel và lur-nat. 

A-lè-lu-gia ! Nhâm lè Phuc-sanh tliir nhirt, Biic Cluĩa TrcVi hàv-lô sir khòn-

ngoan \;ĩ qtiyen-phép rát inirc bc'ri de mo-niií trõng-không. Mô-m;i cháng c'áin-

giũ- nòi Cb-úa 'èsus, là Cú'u-Clnia cluĩng la. N'ííài song lai, và hièn nayngoi bên 

lnĩu Búc (•' i "òi de ciìu thay cho dàn Ngài. Birc Chúa Jèsus là Irái dâu 

mùa cỳ,a tfsh ' Ilõ-i dcĩc-giâ yèu-c|tií, Itĩc Cluĩa tliinh-linli lái-lãin, có 

chãng anh rc yi*irtVc la nhir có chép trong I T ê 4:1(>, 17— «Sê có tiè'ng 

kêu lcVn v.ĩ lli 'i-sn hVii cimg tièĩig kèn cùa Birc Clnĩa Trò i . Ihì cliinh 

minh Clui:. >i giáng xuong : hav gicV nluTng kê chet trong Bà'ng Christ 

sê sc'ing lai .. .-'I. Kĩ' ilĩ'ii cluĩng la lã ke siing, iná còn (V lai, sè cùng nhau 

•; ií! li-ii viVi iihirn^ iiíitriri â'y... iiuĩ gáp Cluia. nlur vày cluĩng ta sc 

liiòn»7—7'. A'. Iì. 


