
BITC CHUA JESUS SONG L A I 
(I Cô-riiih-tò lõ : 3-1) 
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T OAI nguò-i không ni klioi chô't. lai lcVi dir-ngòn đó rang: «Hcri anh 
«Vì (Tã đinli cho loài ngircVi phái em, la thàt có thê nói cách vũ'ng-vàng 

chê't môt lãn roi chiu phán-xét» (Hê vói anli em ve tô Ba-vít ràng ngircVi dã 
9: 27). Vâ, cíìng clnra có ai chê'l rõi chê't và clĩôn ròi, ngày nay niò-mâ 
mà (Itvo'C sòng 
lai tihir t>t'rc 
Cliúa Jèsus. 

Trên bô lieh-
str loài ngtrò-i 
và t'rong ca bô 
Kinh-Thánh, 
chĩ Bt'rc Chúa 
Jèsus dă chiè'm 
diro'c cái t(u yên 
dăc-bièt «lír kè 
chê't song lai .» 
Có ai so-sánh 
(Itroc sir song 
lai v ó i N g à i 
không? Quvc'l 
riíng khòng . 
«II(Vi vua các 

n tr ()• c 
chnng 

A i 
nén so-

Ngài? A y là 
đèu Ngài dáng 
(Iiroc. Vìtrong 
nhũ'iig ngirò'i 
k h ô n - n g o a n 
cùa các niróc 

n gtro't c o rt cy 

ô n g U u j l ' n h - k i n i - I . i i y è n v ã q u i - q u y o n 

tô ra sir vinh-hicn mình, chang có ai 
giong nlnr Ngài» (Giè 10 : 7). 

I. Chúa sÔng l a i . l à m ú*ng-
nghiêm lò*i tiên-tri.—I.ò-i vua t>a-vit 
nói tiên - tri vè sir song lai cũa Búc 
Chúa Jêsus quà dã úng-nghièm. Sau 
khi Ngài ngir lên tròi, Sú-dò Phi-e-ro 
giâng dao cho dân Y-so-ra-ên có nhi'íc 

giũa c'húng ta. 
N h ir n g , v ì 

ngtròi là Đâ'ng 
tiên-tri, và biêt 
Đúc ChúaTrcVi 
dă the húa vó'i 
ngirò'i se cho 
m ô t h à u -1 ir 

n g tr ò' i n g o i 
trên ngai mình, 
Ihì ngtrcVi dã 
tháy trucVc \ì\ 
nói t r i róc vè 
siv song lai cùa 
T>à'ng Chr is t 
r a n g : N g à i 
chăng bj de nci 
A m - p h ũ, v à 
xác-thjt Ngà i 
chang tháy su* 
hu*-nát» (Sú-dò 
2 : 29-31). Lc?-
lùng thay, lòi 
t i ê n -1 r i đ ij 
d tr cr c ú" n g -

nghiêtn tir làu rôi, Ihe mà «lòngngiròi 
cirng-còi, trí-khòn loi-lăm, xa c.ách sir 
song ci'ia Bi 'rc Chún T r ò i » (Êph. 4 : 18), 
nên không nhàn Ngài tìr kê chet sông 
lai! Thàm-chí các môn-do là kè dã 
tìrng nghe Chúa phán tnró'c ve Ngài 
phái chiu chê't và song lai, nhung khi 
Ngài song lai rôi, hò cũng không biêt! 

"i 
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Ho lai 1am tirôrig rãng ngircYita láyxác 
Ngài d i ! Vì vây, Ngài hiên dê'n nià 
quô' ho rãng: « H õ i nhũ-ng kê dai-dôt, 
có lòng chàm tin 1 cVi các dáng tiên-tri 
nói ! Há chang phài Bâng Christchiu 
tlnrmig-khó thê ay, mói điro*c vào sir 
vinh-hiên mìnli sao?» (Lii 24: 25-26). 

Birc Chúa Jêsus chiu chê't và song 
ai không phâi là viêc tình-ecY dâu, 
èn là viêc Bi'rc Chúa TrcYi dinh trirc'rc 
hi sáng-thê'. Bi'rc Chúa .ĩêsus cũng 
'ng phán tnrác cho môn-dò Ngài 
âng: «Chúng ta di lên thành Giê-ru-
a-lem, và Con Ngirò-i se bi hat nôp 
ho các thãy lê-lê câ và các thày thông-
iáo, bon dó sê luâri giê't Ngài. Ho sê 
ôp Ngài cho dân ngoai híìu dê nhao-
áng, dánh-dàp, và dóng điiih trên 

cây thàp-tir; dên ngày thi'r ba, Ngài se 
sõng lai» (Ma 20: 18-19). 

Kinh-Thánh Tàn-U'óc chúng rS 
Chúa sõng lai ircYc hmi trăm lììn, ta há 
không tin duoc sao ? Ta châng nhfrng 
tin mà thôi, song lai phai làm chúng 
cho nguò-i làn-càn mình nũa. Dãu bi 
nguòi dòi khinh-rê mìa-mai, la cíing 
inăc kè. Bìrng sa, cir lànã chirng di, 
vì ho không biè't. Coi kìa ! Phao-lô, 
Phi-e-ro* và các sir-đô khác dèu chiu 
biêt bao nõi khô mùi cay, bi đánh, bi 
dâp, bj giam, bi cùm, chiu đòi-khát, 
chiu lanh-lêo, chiu xua-duôi vì sirlàin 
chúng Chúa Jêsus tír kê cbét sông lai. 
Mà ho có nao-núng chút nào không? 

Hõi anh chi yêu-dáu, có noi guong 
dó khòng? 

I I . Chúa soncj lai. làm nguon -
gÔc dao Tin - Lành. — Có ké nói : 
«Nguon-gôc cùa dao Tin-Lành là Đirc 
Chúa Jêsus chiu chê't trèn cky. thàp-lir 
g iá .» Râ't đúng, nhirng mà chira dú ! 
Phài có sir song lai mói du-o-c. Ngài 
chiu chè't dê chuòc tôi, và song lai dê 
xirng công-bình. «Ngài dã bi nòp vì tòi-
lôi chúng ta, và sông l'ai vì su xirng 
công-bình cũa chúng ta» ( R ô 4: 25). 

Bao nào cũng khoe rang có nguòn-
góc. Phâi, nhirng chĩ có nguôn-góc 
cùa sir chê't chó* không có nguôn-góc 

cùa sir song. Ãy cũng nhir cây già ô* 
sa-mac, không nút lòc lúc mùa xuân. 
Kìa, các giáo-chù cùa các dao dèu chê't 
mà không diroc song lai. Ho có duoc 
inòt sir sõng lai, LÀ sir song lai nliâm 
ngày đoán-xét chung, y nhu' lcYi Chúa 
phán : «Ai làm dfr thì song lai dè bi 
xét -doán» ( G i . 5: 29). « B m lòng 
ngiroi cúng-còi, không ăn-năn, thì tu-
chãp-chi'ra cho minh sir giân vè ngày 
thanh-nò, khi se hi^n ra sir phán-xét 
công-bình cùa Bi'rc Chúa Trò i , là Bâng 
sê trã lai cho moi ngiròi tùy theo công-
viêc ho làm : Ai bên lòng làm lành, 
tìm sir vinh-hièn, sir tôn-trong và sir 
chìing hê chê't, thì báo cho sir sóng 
dcri d ò i ; còn ai có lòng chong-trâ, 
không vàng-phuc LE thàt, mà vàng-
phuc sir không còng-hình, thì báo cho 
ho sir giân và cmi thanh-nò» (Rô 2 : 
5-7). Ho sê song lai trong ngày cuoi-
cùng, chó hiên naj' hài-cót ho còn nam 
yên noi dáy phàn-mô. 

Còn Bi'rc Chúa Jèsus thì khác. Chúa 
phán ráng : «Bìrng so chi, Ta LÀ Báng 
tnrcVc het và LÀ Bâng sau-cùng, là 
Bâng sÓng. Ta dã chê't, kìa nay Ta 
sông đòi dòi , cam chìa-khóa ci'ia sir 
chêt và Â m - p h ù » (Khâi 1: 17-18). 
ccChúa LÀ su- sông lai và sir sông» (Gi. 
11 : 25), nên Ngài làm nguòn-gôc song 
cùa dao Tin-Lành. Nêu Ngài không 
sông lai, thì dao Tin-Lành Ià dao chêt, 
các lòi phán cũa Ngài thành ra v ô -
hièu, sir giâng cùa các si'r-đô và cùa 
chúng ta hóa ra luông công, clirc-tin 
anh em cũng là vô-ích, vì chúng ta còn 
ô* trong lòi-ác mà thôi ( I Cô 15: 14-17). 

I I I . Chúa sõncj lai de ciru moi 
ngvrcri.—Ci'ru ai? Ciru. kê cày mìnb 
trong xác-lhit chăng? Cúu kê tham 
loi phi-nghĩa chăng? Cúu kê theo 
liuìt-pháp bè ngoài, bô deu hê-lrong 
cùa đao, trong lòng dììy tôi-ác chăng? 
Cúu kê kièu-cang, khóng vâng-phuc 
chon-lỳ chăng? Không. Chí cúu kê 
nào tin Ngài. 

Kinh-Thánh chép ráng: ccVây, riê'u 
mièng nguroi xung Búc Chúa Jésus ra 
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và lòng ngiroi tin ràng Búx Chúa TrcVi 
dã khiè'n Ngài lír kè chet sông lai, thì 
ngiroi sê đtro*c ciVu ; vì lin bcri trong 
lònĩ-ĩ 111 à dtro'c su công-bình, còn bôi 
mièng làm chú*ng mà đuo*c sir ciru-rSi» 
(Rô' 10: 9-10). Phao-lô khòng ho-lhen 
vè Tin-Lành dó, «vì là quyen-phép cua 
Đt'rc Chi'ia TrcVi de ciru nioi kê tin.» 

Vày, kè không tin thì sao? Xin lâ'y 
ItVi Cht'ia inà đáp câu hôi tló : «Hãy di 
khì'íp thc-gian, giâng Tin-Lành cho 
moi ngttcVi. Ai tin và chiu phép báp-
tèm, se dtroc rSi; nhirng ai châng tin, 
sè hi đoán-phat» (Mác 16: 15, 16). Ai 
tin Con (Búc Chúa Jèsus) thi đu*o*c su: 
sóng dcVi d ò i ; ai khòng chju tin Con 
thì chang thâ'y su song đàu, nhtrng 
c o t i thanh-nò ci'ia Bi'rc Cluia Tròi vâh 
fftrên ngtrò-i dó» (Gi. 3: 36). Ilfri quí 
tlòc-giã, nên chti-y ilcn chiV «a i» trong 
fiai câu dó, chó* đfrng kc inlnh giàu-có 
lang trong roi, khòng chiu tin Chúa. 

IV. Chúa sÒng lai, L À M t iêu-
chuan cho tín-do.—Chúa sông iai, 
phàin ai tin Ngài, ch&C se du-o-c song 
lai. Clitia phán: «Vi Ta sóng thì các 
n^inri cũng sê song» (Giăng 14: 19). 
«Bãng Christ dã tír kê chet sô'ng lai, 
Ngài là trái dâu niùa ciia nlnmg Uè 
ngiì. Và, vì chtrng bò*i mòt ngtròi mà 
có sir chet, thì eíing hõi mòt ngtnVi inà 
có str sông Iai cùa nhfrng kê chê't... 
Bâ'ng Chrisjt là trái dau inùa ; rôi tó"i 
ttgày Bang Christ den, nhũng kê thuòc 
ve Ngài sê song lai» ( I Cô 15: 20-23). 
Thê' thí, «h<ri anh em, chúng tôi 
kliòng muoii anh eui không hiet ve 
phan ngu'òi dã ngi'i (qua d ò i ) , htiu 
cho anh em chó' buòn-rau nhtr nginVi 
khác không có sir tròng-cày. Vì neu 
bhúng ta tin Btrc Chúa Jêsus dã chet 
và sóng lai, thì cũng vây, Búc Chúa 
Tròi sè dem nhfrng kè ngù trong Bi'rc 
Chtia Jèsus cùng dè'n vói Ngài .» 

«Nhirng có kè sê nói rang: Ngirò'i 
che't sõng Iai the nào, lây xác nào mà 
trô-lai? IIõ-i kè dai kia, vàt gì ngtroi 
gieo, néu không chet di triróc dã, thì 
không sÔng lai duo-c... Su sóng lai 

cũa kè chet cũng nhir và) ' . Thàn-the 
dà gieo ra là htr-nát, mà song kai là 
không hay hir-nát; dã gieo ra là nhuc, 
mà sông Iai là vinh ;.. . dã gieo ra là 
thê huyet-khí, niã song lai là thèthièng-
liêng. Nê'u dã có the huyè't-khí, thì 
cũng có Ihê thiêng-liêng ; ay vây, có 
lòi chép râng: Nguò-i thtV nhút là A-
datn dã nên linh-hòn song. A-dam 
sau het là Than ban sir sõng. Nhtrng 
chăng phai thê Ihièng-lièng dê'n trircVc, 
áy là thê huyê't-khí; rôi thê thièng-
lièng den sau.» (I Cò 15 : 35-46). 

Bõi \(Vi chúng ta là ke tin, Chúa 
Jêsus chang nhfrng làm liêu-chuân vê 
sir song lai, song còn ve nhièu phirong-
dièn khác nfra. Chúa thánh-sach, thì 
ta cũng nên thánh-sach (I Phie 1 : 15); 
Chúa nhu-mì khièm - nlurò'ng, thì ta 
cũng nên khièm-nhirò'iig nhu-mì (Ma 
11 : 29); Cluia yèu-tlnrong, thì ta cftng 
nèn yèu-llurong nlnr Ngài (Gi. 15 : 12). 
Chúa khôngdõi-trá trong I<Vi nói( IPhie 
2 : 22), thì ta há dám doi-trá sao? 
Chúa chiu khò vì ta, thì ta có bàng 
Iòng vì Ngài và vì anh em minh mà 
chiu khò dê noi dà'u cho'n Ngài khòng? 
(I Phie 2 : 21). Hõi anh em trong 
Bà'ng Christ! Hãy ngam xem liêu-
chuandó, và phâi làm theo. Hãj' bât-
chUtVc StV-dò Phao-lò, coi moi sir thuòc 
vê dò'i nay nlnr là str Io, thì mói có thê 
biô't Chúa, biè't quyèn-phép sir sông 
lai và sir thòng-còng tlnro'ng-khó cúa 
Chúa. Chúng ta có diroc Ngài làm 
cho nên giong nliir Ngài trong str chet 
ciia Ngài, thì mói mong diro-c sóng lai 
tir trong kê chê't (Phil . 3 : 8,10). Bàng 
chang, e ràng ta sê song lai nham lúc 
đoán-xét, theo nhu* có chép trongsách 
Khai-huyên 20: 11-15. 

Ket-Iuân.—Ngoi-khen quyen-năng 
Chúa ! Ai dám sánh diroc vói Ngài? 
Ma-qui và sir chê't ìr dtrói choií Ngài, 
vì Ngài là Báng tháng moi sir. Vày, 
Ngài mói làm irng-iighiêm lòi lièn-tri, 
làm nguôn-gôc song cúa dao Tin-Lành, 
Cttu nhũng kê có lòng tin-cày thàt, 
làm tiêu-chuan de chúng ta noi theo. 


