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KÈ CHÉT SÉ SÓNG LAI C H Ă N G ? 
• 

HŨ'NG ai đirng quanh mô-mâ, thtrong-khóc kê yêu-đáu đã qua dòi, 
han phâi cho càu hói trêri tĩày là quan-trong lám. Rò-ram trong 
hóng tôi, nhi'cu nhà tiiè't-hoc ngoai-dao day râng linh-hôn cir sõng, 
còn thàn-the lan thành bui dát. Chi dao Tin-Lành quã-quyê't vói 
chúng ta rang thàn-thê loài ngiròi sê sòng lai dê hièp-nhirt vói 
linh-hòn và tàni-lhân. «Thàn-thê dã gieo ra là nhuc, mà sông lai 

là vinh ; dã gieo ra là yê'tt, mà sông lai là manh.w Qui-hóa thay, tia sáng hi-
vong ìíy I Nó viê't trên phãn-mô moi tin-do ltri ciia Bt'rc Chúa Jêsus dã phán 
ràng: «Ta là sir s5ng lai và str song» (Gi. 11 : 25). 

C õ i thiên-nhíên chirng-thirc s i r s o n g I a i 
<( D À Y giò- Đáng Christ dã tìr kè chet sông lai, Ngài là trái dău mùa ciia nhfrng 

U kê ngù» ( I Cô 15: 20). Trong Kinh-Thánh có dũ bàng-có- đon-so- inà vô-
dich khiê'n chúng ta tin ràng Đâ'ng Christ dã phá tan xièng chet dê sông lai. 
N.ào nhfrng vày thòi, cõi thièn-nhièn cũng làm chirng nfra. Kìa, xuàn vê ! Cõ-
cày lai dtrcrm vê xanh-tuo-i, hôt giõng gieo duái dât den bèn nây chòi, trăm hoa 
(lop mal đua nò', và niuòn vàt dtwng nhtr thòa-mãn. Mat tròi lăn rôi lai moc, 
chi Hàng khi khuyét, khi tròn. Nhfrng còng-lè thièn-nhiên dó ttro-ng-ttra vó*i 
biê'n-tlòng la-lùng, tirc l à str sóng lai cũa loài nguò-i. «Các ngtrai há không doc 
lòi Birc Chúa Tròi phán vè str sông Iai cùa kê chê't râng: Ta là Bórc Chúa Tr<Vi 
cùa Ap-ra-ham, Birc Chúa TnYi cùa Y-sác, Birc Chúa Trcri cùa Gia-cop, hay 
sao? Birc Chúa Trò-i không phâi Chúa ciia kê chê't, nhirng cũa kc sông» (Ma 
22: 31-32). Birc Chúa Trò-i phán lòi tiên kia vì Ngài vãn thàm-giao vói Áp-ra-
' am, Y-sác và Gia-cop, còn Chúa Jêstts tuyên-bÓ ràng ba òng áy vãn song. 
Hãn Chúa không phán nhtr thê' vè nhfrng kê dã tuvcl-dièt. Vâ, lcVi dó dánh dô 
íhtiyêt day raiig linh-hôn kê quá-cô hiên diro-ng niê ngũ, châng biet chút gì. 

Điri phuc-sanh khác hãn đò*i tràn-tuc 
D Á O The Friend nói răng lúa (gao) trong bên Mỳ là viêc tình-cò-. Năm 1694, 

môt chiê'c tàu biên di lìr cù-lao Madagascar dìin thành Lwerpool, thình-lình 
gãp bão, nên phài trú tai hâi-càng Charleston. Thay đát ô- đây có thê tròng lúa, 
vièn chúa tàtt bèn tăng quan tòng-trftn mòt riării lúa. Nhò- dó mà hièn nay 
gao là môt trong các thò-sân nhièu nhirt ciia mien nam ntrcVc Mỳ. Truyên nay 
kliitMi cliúng ta nhó* ràng môt mình Bãng Christ sông lai trtró-c hê't đê ban cho 
inoi tín-đô str sông phuc-sanh, de thàn-the ho cũng dtroc sông lai vinh-hiên nhir 
Ngài. Btro-c Búc Thánh-Linh soi-bão, các sir-dô dèu dã rao-truyen lê đao cao-
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sièu và quan-trong áy. Str song lai chính là môt cách sanh-hoat mói giõngnhu-
cuôc đòi cùa các thiên-sir. Không có cirói-gâ, không có sir chê't, dia-vi tín-đô 
song lai khác han khi ho a tràn-gian, không còn vân-viro-ng trhirng noi đau-
đón, khò-sâu. Sir song lai là vièn ngóc quí cùa Tin-Lành, là tinh-hoa cũa moi 
lòi Dirc Chúa Jêsus day-dõ. Quyèn-phép frirc Thánh-Linh càng hành-đông 
trong chúng ta, thì chúng ta càng manh-me quyét tin sir sông lai. 

Ngày phuc-sanh eó ánh-hircrng đ£n đô*i ta 
/ ^ Ó kê thuât rãng su- thâu-góp lem (cò)bat dãu ô" Luàn-dôn, kinh-thành nuóc 
^ Anh. Môt bà giáo-su* kia muón hoc-trò chú-ỳ đen các ngoai-bang, nèn dã góp 
nhièu tem ngoai-quôc cho cluing, bâó dán tem niróc nào vào đia-phân niróc ây 
trong sách đja-dir. Thãy hay hay, chúng bèn tìm nhieu tem khác. Nhieu 
giáo-su noi girong áy, rôi lãn lăn tành thích góp tem tràn-lan khap the-giói. 
Tín-đô có bôn-phàn khien moi ngirò'i chú-ỳ đen Đăng phue-sanh, nên cãn tò rõ 
ânh-tu'crng cũa Ngài trong cuôc sanh-hoat hăng ngày. Cuôc sanh-hoat áy chiu 
ânb-huông rát lón cúa ngày sông lai hâu dê'n. Đôi vói môt viêc tàm-thuòng 
nhir đãi khách, Đúc Chúa Jêsus-Christ cũng day-dõ ràng : «Hãy mòi nhfrng kê 
nghèo-khó, tàn-tàt, què, đui, tlii nguo'i sê diroc phuó-c, vì ho không thê trâ lai 
cho ngiroi ; dén kỳ nguòi công-bình sóng lai, nguoi sê đtfoc trâ» (Lu 14: 12-14). 
Hãy ngira trông kỳ trong-thê ây. Hãy hành-đòng theo nhũng luât-lê công-
bình, cho'n-thirc. f>ê sau nay (iiroc trong-thirong, chúng la phâi đem lòng 
thánh-sach, khiêm-nhirò'ng, vò-kỳ nià ciru-giup nhũ-ng kê nghèo-nàn, sau-khô. 
Hãy nhó ràng ngày phuc-sanli vinh-hiên mói la lúc Chúa «iră công» chotín-đõ. 

Tôi-nho*n song lai ehiu đoán-phat 

nPAI cù-lao Trinité (Nam-My) có giông doi hút máu. Nó lón bàng con chuôt, 
• lông xám, răng thira, ban ngày ngù trong hóc dá, dtín đêm bay ra hút máu 

ngiròi và v(it ngũ say, làm cho tê-lièt mà chet. Chánh-phũ xir áy co tìm ra môt 
thú* thuõc tiêm (chích) de eúu nhũng ke bi giõng doi kia hút máu. Than ôi ! 
Loài ngiròi ngú say trong tôi, bi ma-qui «hút» mat linh-hôn, dê'n nôi lircmg-
tâm tê-Iiêt, chang biet mình duong mác vòng nguy-hiêm. Đáng so- thay, Đúc 
Chúa Jêsus và các sú-dò day ràng sir song lai di dôi yói su phán-xét! Nhũng 
ai choi-bõ on cúu-roi nhirng-không, thì sê chang khôi phai irng-hàu truó'C «tòa 
lón và tráng» cũa Chúa đê «bi hình-phat hu-mát dòi d ò i » (Khâi 20: 11 ; II Tê 
1 : 9). Hõi đôc-giâ yèu-quí, neu anh em còn ó' dirói nanh-vuot ma-qui, thì hã}' 
kíp xin Chúa «chích» sir song phuc-sanh cũa Ngài vào l inh-hõn mình, đê 
duoc tái-sanh và có hi-vong thàn-thê sê song lai vê-vang vói moi thánh-dò. 

Hõ*i chuông Phuc-sanh, hãy đ<S vang-lù*ng t 

MÔT nhà thiên-văn làm vièe tai thiên-văn-dài dung trên núi Wilson bên Mỳ, 
nói rang mình dã đo tlráy lirth-ván (nébuleuse) vân-hành mõi giây đông-

hô đuo-c 24.400 dăm, nghĩa là quá môt phàn tám súc mau cũa ánh sáng. Mau 
lam, nhirng cũng cliua mau bang lòi tin-dô càu-nguyên Cúu-Chúa phuc-sanh, 
là ôâ'ng dã phán vói ho rang : «Nay , Ta thuòng ò' cùng các nguoi luôn cho 
đên tân-thê» (Ma 28: 20)., Vày, duo-ng khi kỳ-niêm ©áng phuc-sanh, chúng ta 
hãy núc lòng mirng-rõ'. A-lê-lu-gia ! Tình-hình thé-giói. càng tói-tăm, thì hi-
vong cũa chúng ta càng sáng-Iáng. Chúng ta tin chac ràhg tòi-Iôi và đau-dón 
chi còn «cho đên hùng đông 16 ra, và bóng tôi tan đ i » (Nhã-ca 2 : 17). T i u ó c 
lúc hìrng đông, trò-i toi nhir mirc, nhirng báy giò sao mai, là t)iêu-hièu Chúa 
tái-lâm, mói chói-Iòa hon het. Vây, hoi anhem, duo-ng khi chò ngày thàn-lhê 
mình đuoc vinh-hiên, hãy mùng hát và soi sáng cho Chúa khap noi !—T. K. B. 


