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KHONG MONG LAI T H A Y !! 
i l ' - T I I À N dac-thang! Thày 

dã g("ri Ihàn lír-ái trong 
inò-phan u-niiiili, inôii-dd 
dánli ngàiii-iigiii lli(r-lhàn 
trèn ddi (ìò-gò-tha, ciiin 
lliãv cdi lòng phíi mòl 

l)ĩrc aián tdi-tăm, sàTi-thâm. Ôi thòi, 
ho đã lììni to! Báy làu yên tri Ngái sc 
phiic-hdi thanli-the ciia luyên-dàn bd 
mát tĩr x i r a , nèn lio dã liiên tron làm-
bòn, thàn-thè mà lêo-dèo tbeo Ngài, 
tin chác Ngài là Đang Mê-si tlieo lò-i 
lui;i. Nhirng bày gid- hao nhicu lii-
yongđâ lan thành tro-bui, Uè tlui dìic-
tháng, (2húa dã chet, nui lai cliet hd-
nhuc trèn cày Ihàp-tir nhir inòt tên 
dai-ác mói là miiòn phììn đau-đán 
ch('r! Ho tirô-ng Ngái dfmg sĩrc toàn-
nănglid tliàn, cá den dng Plii-e-ro" tánh 
nóng nlur lira cũng dã tuôt girom phd 
Chúa, iilnrng nay Ngài thàt chet, c.òn 
hi-vong gi ? 

Khôny mony lai tl;ay ld'i Chũa 
i r n y - n y h i ê m ! 

r I " ' A I nghe Clnia day-dõ, inièng doc 
và óc hièu lĩri tiên-tri, la thay, 

mõn-dô vàn cliãng tin rang Clnia sê 
sông lai ! «Tír dó Bĩrc Cbúa Jêsus 1110! 
td c.ho mòn-dd hiet ìàng mình phãi... 
bj giet, dên ngày tbĩr ba phài sõng la i ,» 
áy dáy, lĩri Chúa àn-căn day-bão cr 
Ma-thi-o 16: 21 cdn văng-vâng hên tai, 

cho nèn ho dángnghe cliung lĩri Biíng 
phuc-siinh qud' năng hai ngirĩri dã dircrc 
đăc-ân cíing di và trd-cbuyèn vdi Ngài 
trèn duòng vè làng Km-nia-úl: «Hõi 
nhĩrng kè dai-ddl, cd Idng chàm tin 
lòi các dang tiên-tri ndi ! » (Lu 24 : 25). 
Nlnrng cliínli mõn-dd khòng nioiig-
cbcr Clu'n phuc-sanh lai là bang-CÓ" 
ìnanh nhĩrt dè bài-bác kè xiróng lèn 
cái màu-tluiyet inòn-dd ăh trdm di-hài 
ciìa CUúa rdi ddn huyen ràng Ngài dã 
phuc-sanh. Ngày gia hinli tliàp-tir, 
mòt ngày tln'r sáu u-uat àm-tham, dã 
qua, lióng niò'-mit hao-phii măl dfít khi 
Ghúa trút linh-hôn cliãng qua là bitu-
liièu cùa ludng sdng tliat-vong dau-
dón tràn-ngàp Idng inòn-dd yè'u-duoi. 
Nlurng nay Ngàidãhi viii-lãp, và nliiinh 
hoa hi-vong tircri-dep cùa hocũng tàn-
héo mà l)i vùi chung. 

K h ô n g m o n g Ia i t h á Y C h ú a 

p h u c - s a n h rÒi t 

V J A - R I , me Ngài, báy giò ô; trong 
nbà cùa Giăng, nidt mòn-dd yèu-

quí. Cliúng tôi tir bdi l)à có tiõng-
niong Clnia sdng lai kbòng ? Theo luàt-
pháp Mòi-se thì sáu giĩr tõi là hêl ngày 
Sa-bát, nèn Ma-ri Ma-do-len và máy 
hà dã thành-kính liău vicc Bĩrc Chúa 
Jèsus, cliãc tlu'rc sn6*t dêin sira-soan 
tliudc tbom, mõl-diro-c và hr-hòi dè 
dè'n sáng di xĩrc xác Báng hien-minh. 



TH A N I I - K I N H BAO 

Că dên cácli sù-a-soan ái-kinh ày cũng 
tô ra ho châng mây-may hi-vong Ngài 
sông lai. Thât khó tin-tirong răng ho 
ăn-cãp di-hài ciia Chúadăt trongphììn-
niõ dã dóng á'n và có dòi lính Rô-ma 
canh-phòng ngliièm-cíìn. Ho có ngò 
dàu c.ái biê'n-dông dôc-nhírt vò-song 
kia lai thirc-hièn ! Mà thuc-hièn lliât 
chól Nìiy dây: «Khi mcV sáng, các 
ngutVi đòrj-bà ãy lây thuôc thoru dã 
sùa-soan dem dê'n mô Ngài. Ho thây 
hòn dá dã lăn ra khôi cùa m ô ; nlurng 
biróc vào, k h ô n g thâ'y xácDĩ rc Clnia 
.lêsus» (Lu 24 : 3 ) . Câu hói cùa thiên-
sĩr caiili-giũ niò-phan cũng có tbc dem 
ĩrng-dung cho nlurng ai sàu-thàni vì 
ngucVi bà-con yèu-dãu dã ngù yèn trong 
Cbúa : «Sao các ngircri thn ngircVi sõng 
trong vòng kè chê't?» (Lu 24 : 5) . Tòàn-
thâng Tir-than và mô-mà, «Ngài dã 
sõng la i» (Lu 24 : 6) , và nhC" Ngài cluing 
ta cũng sl sõng. Cúng lòng và cbàm 
hièu, các mòn-do nghe mây bà vè báo 
thì «kbông tihj cho lòi áy nlnr là hir-
không» (Lu 24: 11). Ben khi Bĩrc 
Chĩia Jêsus lĩiy lòng yèu-tlnrong, nhin-
nbuc vô-cùng mà hièn ra cbo bo « i ò » 
Ngài, báy gicr lio mói sũng-sò' mà tliât 
lòng tin. «Nhung vì có môn-dô vui-
mírng, nên cbua lin cbac và lã'y làm 
la, thi Ngài phán rang: Ô* dày các 
nguoi có gì ăn không? Môn-dô dâng 
cho Ngài mòl miê'ng cá niróng. Ngài 
nbân láy mà ăn triróc măt inôn-dô» 
(Lii-ca 24 : 41-43). Ò ! Vui quá ! Vièc 
kbông ngĩr đã xây dên ! Cĩru-Chúa 
bangsõngdã toàn-thangTir-thăn ! MÌ3-
m à tróng ! Di-hài Ngài mát I Ngàibic'u 
ra nhir niòt Dãng hang sóng ! Anh em 
còn dòi hàng-có nào nũa niói chiu tin 
Ngài dã phuc-sanb? 

K h ô n g m o n g l a i t h à y q u y è n -

p h é p p h u e - s a n h ! 

A I cũng hiì't hiiy tuăn sau biên-dòng 
phi-lhuĩrng áy, Phi-e-itr manh-

dan giãng râng Đĩrc Cbúa Jèsus sông 
Jai. Neu có tbè diroc, St ngirò-i Giu-
da dã dem di-liài Cbúa den má bit 

mièng cái ông Phi-e-ro inói <' ' úi-
duoi, nbút-nhi': l, mà bâygiòinanb-mt 
buóng-bĩnb la. Mòn-dò buõn dôi ra 
vui. Nlnrng kê mói dãy str-sct, kinb-
khiep (Lu 24: 37), bày gicrvui-vê, can-
diim, di lám chĩrng vê Dĩrc Chúa Jêsus, 
làp duoc H<)i-Tli:inh dau-tièn vì rao-
giâng Ngài dã sông lai. Lò-i cbĩrng 
cùa các sĩr-dô và giáo-hĩhi khòng cô gì 
mo'-bô, vien-vòng, quii Ibàl, Hòi-Tliánh 
dau-lièn dircrc làp trèn môt bién-dông 
khi ã'y rat dê chĩrng-llnrc. Lai ìura, 

nêu Pbao-lô tbàt chiu khô và hììu vit;c 
Dáng Cluist trong hai nurai lăni năin 
đãng-đãng, tbì ông CŨng thàt phiii hoi-
câi, vi moi vièc ông lám dã baldììu vói 
sir thay-doi thình-lình â'y, vói sir nhìn-
xem Dáng Christ phiic-sanh tfên con 
thròng Da-mách. Còn nêu P h a o - l ô 
thàt hôi-ciii, thì Dà'ng Cbrist cũng thàl 
sông lai tir trong kè chet, vì Phao-lô 
tuyên-bõ ràng phâm-cácb cùng sir-
ngbièp cùa mình là do nghe và thííy 
Dáng Christ pbuc-sanh. 

K h ô n g m o n g l a i t h á y Ciru-

^ C h ú a t á i - l â m t 

/ ~ \ I ! Nguyên chúng ta ngày nay «biét 
Ngài và quyen-phép sir sông lai 

cua Ngài» ( P h i l . 3 : 10) , vì T in-Lánh 
chĩ hcrn tôn-giáo khác có the thõi! 
Cĩru-Chúa chúng ta dã sông lai, liang 
sõng, tbirc-tai dòi dòi , và ci'r sông dè 
cau thay cbúng ta ! Các hình-bóhg, 
bieu-bièu và lòi tiên-tri trong Ciru-U'óc 
dêu tô cho cliúng ta biét Dìíng Cbrist 
pliuc-sanb sê trò lai trj-vì niuôn nuó'c, 
tliàt hièp vói bon hai trăm lăn Tàn-L"óc 
day rang Ngài sáp tái-làm. Dău nliìn-
nbàn và hièu thãu cái cho'n-Iỳ rõ-rêt 
năy, nhung chúng ta có thàt hãng giò 
hàng phút tròng-chò T à n - L a n g cùa 
Giáo-Hòi không? X u a kia các môn-dô 
khòng mong mà lai thã'y Cbúa phuc-
sanb thè nào, thì chang bao làu chúng 
la cũng sè tháy bien-dông ngircri dòi 
khòng ngcr có, tĩrc là Clnia tái-Iàm 
trong vinh-quang Ngài, the áy. «Nhur 
vày, cliúng ta sê cr cùng Cbúa luòn 
luôn» (1 T ê 4 : 17). — T. K. B. 


