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Ngày Thứ Sáu Tốt Lành  

Kính thưa quý vị,
Chúng ta đang bước 
vào những ngày 
chuẩn bị Lễ Phục Sinh. 
Trong ngày thứ sáu 
tức là 3 ngày trước lễ 
Phục Sinh, nhiều quốc 
gia và dân tộc khắp 
nơi trên thế giới, trong 
đó có Úc Đại Lợi, sẽ 
trang trọng tổ chức Lễ 
Thương Khó, kỷ niệm 
một con người mang tên Giê-xu, 
hơn 2000 năm trước, đã bị hành 
hình và chết treo. Trong tiếng Anh, 
người ta trang trọng gọi ngày thứ 
sáu kỷ niệm này là Good Friday, hay 
trong tiếng Việt có nghĩa là “Ngày 
Thứ Sáu Tốt Lành”. Có điều gì tốt 
lành khi một người bị hành hình 
cho đến chết? Con người mang tên 
Giê-xu, một thợ mộc xứ Do-thái, bị 
nhà cầm quyền thời đó lên án như 
một người nổi loạn nguy hiểm 
nhất. Giê-xu đã bị xử tử trong một 
cái chết cực kỳ thê lương và nhục 
nhã. Người đã bị đánh đập dã man, 
bị đóng đinh trên cây thập tự, chịu 
đựng bao đau đớn cho đến khi kiệt 
sức tàn hơi mà chết. Có điều gì 
đáng quý trong cái chết đau 
thương này, mà nhân loại vẫn ngày 
nay vẫn tưởng niệm Người và trang 
trọng gọi ngày thứ sáu đau buồn 
này là Good Friday - Ngày Thứ Sáu 
Tốt Lành? Con người Giê-xu này là 

ai vậy? Cái chết đau 
thương của Người có 
quan hệ gì đến quý vị 
và tôi không?
Quý vị thân mến,
Chúng tôi xin mượn 
câu chuyện ngụ ngôn 
của ba cái cây để minh 
họa những nét chính 
yếu nhất về con người 
thật mang tên Giê-xu.
Ngày xưa, trên một 

đỉnh núi kia, có ba cái cây nhỏ mọc 
gần nhau. Một hôm, ba cây này tâm 
tình, trao đổi những ước mơ của 
nhau. Cây thứ nhất ngước nhìn 
những ngôi sao lấp lánh như 
những viên kim cương trên trời cao 
và ước mơ rằng ngày nào mình sẽ 
trở nên cái rương gỗ xinh đẹp, ôm 
lấy những ngọc ngà, châu báu của 
thế gian. Cây thứ nhì nhìn xuống 
dòng suối lững lờ trôi dưới chân núi 
và ước mơ rằng ngày nào mình sẽ 
trở nên một chiếc thuyền buồm 
vững chãi, lướt bao sóng gió, cùng 
hải hành với những vị quân vương 
gan dạ và đầy uy quyền. Cây thứ ba 
nhìn xuống những cánh đồng dưới 
chân núi, nơi có nhiều người đang 
làm việc và ước mơ rằng mình sẽ ở 
lại trên núi này, cứ tiếp tục mọc lên 
mãi, trở thành một cây cao nhất 
trên đất này, đến nỗi ai ai cũng phải 
ngước lên, để rồi nhìn thấy tận 
Thiên Đàng và nhận ra Thiên Chúa 
ở trên trời cao kia.
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Trải qua bao mùa mưa nắng, ba cái 
cây nhỏ ngày nào giờ đây đã trở 
thành ba cây thật cao. Một ngày nọ, 
những người thợ mộc lên rừng, 
đốn ba cái cây này xuống và mang 
về nhà họ. Cây thứ nhất, thay vì trở 
nên một cái rương quý giá, ôm lấy 
ngọc ngà của thế gian, thì lại trở 
nên một cái máng gỗ đơn sơ, đựng 
đồ ăn cho bầy gia súc. Cây thứ nhì, 
thay vì trở nên một 
chiếc tàu buồm đồ sộ, 
thì lại trở nên một 
chiếc thuyền đánh cá 
đơn sơ, nồng nặc mùi 
cá, chỉ được các ngư 
phủ dùng trong một 
cái hồ nhỏ. Cây thứ ba, 
thay vì trở nên cây cao 
nhất để nhắc nhở mọi 
người về Thiên Chúa, 
lại bị gọt ra thành 
những đòn cây và bị 
bỏ lăn lóc trong nhà kho.
Bao ngày tháng trôi qua, ba cái cây 
kia rồi cũng quên đi những ước mơ 
của chúng, cho đến một ngày nọ, 
khi một vì sao thật sáng, xuất hiện 
trên bầu trời…
Một thiếu nữ thật trẻ, mang tên 
Ma-ri, cùng đi với chồng là Giô-sép, 
lỡ đường trong đêm, không kiếm 
được phòng trọ, đã hạ sanh một hài 
nhi mang tên Giê-xu ngay trong 
một chuồng nuôi súc vật. Hài sinh 
Giê-xu được Ma-ri bọc trong khăn, 
đặt nằm trong máng ăn của súc vật. 
Chẳng bao lâu, các gã chăn chiên 
ngoài đồng được thiên sứ hướng 
dẫn, tìm đến để chiêm ngưỡng hài 

nhi Giê-xu. Rồi sau đó, ba nhà 
thông thái từ phương Đông xa xôi, 
theo ánh sao dẫn đường, tìm đến 
thờ lạy và dâng lễ vật cho hài sinh 
Giê-xu. Cây thứ nhất, được làm 
máng cho súc vật ăn, mới chợt 
nhận ra, mình đang ôm giữ báu vật 
lớn nhất trong cả vũ trụ, đó chính là 
Thiên Chúa Ngôi Hai, đã hạ sinh 
thành người, trong hình hài một bé 

sơ sinh.
Hơn ba mươi năm trôi 
qua, kể từ đêm Người 
giáng thế, một đêm 
nọ, Giê-xu và các bạn 
bước lên chiếc thuyền 
đánh cá đơn sơ. Sau 
một ngày giảng giải về 
tình yêu của Thiên 
Chúa cho bao nhiêu 
người, Giê-xu mệt lả 
người và ngủ thiếp 
trên thuyền, cho đến 

khi sóng gió nổi lên, nước ngập vào 
thuyền, tình cảnh thật nguy ngập. 
Các bạn của Giê-xu thật bối rối, lo 
sợ và đánh thức Người dậy. Người 
liền quở gió và ra lệnh cho biển: 
“Yên lặng đi!” Gió liền ngưng bặt và 
biển lặng yên! Cái cây thứ nhì, được 
làm chiếc thuyền đánh cá đơn sơ, 
chợt nhận ra mình đang chở Đấng 
Uy Quyền, Vua Của Muôn Vua, 
Đấng Chủ Tể của cả vũ trụ.
Khoảng ba năm sau đó, vào một 
ngày thứ Sáu, những tên lính La-mã 
lôi ra những đòn cây bị bỏ lăn lóc 
sau nhà. Những tên lính hung dữ 
này đóng những đòn cây này lại 
thành cây thập tự. Người tử tội 
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Giê-xu, lúc đó thân người rướm 
máu vì bị đòn roi vật vã, phải gánh 
cây thập tự lên trên đồi Gô-gô-tha. 
Người ta hành quyết Giê-xu bằng 
cách đóng đinh Người trên cây 
thập tự. Lúc ấy là khoảng 12 giờ 
trưa, mặt trời không chiếu sáng 
nữa. Bóng tối bao trùm khắp nơi 
cho đến 3 giờ chiều, thì Người tắt 
thở. Bức màn trong Đền Thờ thình 
lình bị xé làm đôi. Bức màn biểu 
tượng sự ngăn cách giữa Thiên 
Chúa thánh khiết tuyệt đối và loài 
người tội lội đã bị xé bỏ. Giê-xu, 
Thiên Chúa Ngôi Hai, Con Một của 
Thiên Chúa, đã hy sinh mạng vàng, 
lãnh bản án tội thay cho cả nhân 
loại, để nối kết loài người trở lại với 
Thiên Chúa. Cái cây thứ ba, lúc đó 
làm cây thập tự mà Giê-xu đang bị 
đóng đinh, mới chợt nhận ra rằng 
mình là cái cây cao nhất trong cả 
hoàn vũ. Bất kỳ ai muốn biết Thiên 
Chúa yêu mình như thế nào, chỉ cần 
nhìn lên cây thập tự rướm máu trên 
đồi Gô-gô-tha năm xưa. Thiên Chúa 
yêu thế gian đến nỗi đã ban Con 
Một, để ai tin vào Con của Ngài thì 
khỏi phải chết, nhưng được sống 
muôn đời.
Quý thính giả thân mến,
Trong cuộc đời của quý vị và tôi, 
chắc có đôi lần chúng ta mắc nợ. 
Đó có thể là nợ tiền mua xe, nợ tiền 
mua nhà hay nợ tiền mua một món 
đồ nào đó. Nếu mắc nợ thì phải có 
trách nhiệm hoàn trả món nợ nó. 
Nếu không hoàn trả món nợ theo 
đúng kỳ hạn, chúng ta sẽ bị lôi thôi 

với pháp luật.
Quý vị có biết chúng ta đang mang 
một món nợ thật lớn mà dầu cố sức 
đến đâu, chúng ta không bao giờ 
có thể hoàn trả lại được? Đây 
không phải là món nợ tiền bạc, nợ 
vật chất nhưng là món nợ tội với 
Thiên Chúa.
Món nợ tội thật sâu sắc vì chúng ta 
đã phủ nhận Đấng Tạo Hóa trong 
suy nghĩ, trong lời nói, trong hành 
vi và trong mọi mặt của đời sống.
Món nợ tội thật to lớn, dầu chúng 
ta có cố công tu sửa, làm lành, lánh 
dữ, thu thập công đức, cũng không 
sao “đoái công chuộc tội” được như 
lời Thiên Chúa đã khẳng định 
“Chúng con tất cả đều ô uế, xấu xa. 
Cả đến những việc đạo đức của 
chúng con cũng như giẻ rách thối 
tha, bẩn thỉu.” (Ê-sai 64:6).
Tất cả chúng ta đều sẽ héo rụng 
như lá vàng mùa thu, để rồi chịu 
phán xét như luật công bình của 
Đấng Tạo Hóa đã ghi: “Theo như đã 
định cho loài người phải chết một 
lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 
9:27)
Tội lỗi sẽ như gió, đùa chúng ta đi 
vào nơi xa cách vĩnh viễn với Thiên 
Chúa, phân ly chúng ta đời đời với 
suối nguồn của phước hạnh và 
thương yêu.
Kính thưa quý thính giả,
Biết chúng ta bất lực trước món nợ 
tội to lớn, Thiên Chúa Ngôi Hai đã 
tự nguyện giáng trần, sinh ra làm 
người. Người xuống đời không 
phải để kết tội, nhưng cứu vớt loài 
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người ra khỏi hệ quả khủng khiếp 
của tội lỗi. Giê-xu, chính Người là 
Thiên Chúa Ngôi Hai, Đấng thánh 
khiết và vô tội, nhưng đã bằng lòng 
để bị đóng đinh, chết đau thương 
trên cây thập tự, lãnh thế bản án tội 
của cả nhân loại, trong đó có quý vị 
và tôi.
Thiên Chúa bằng lòng tha thứ mọi 
tội lỗi cho những ai tin nhận vào sự 
hy sinh và chết thế của Con Một của 
Ngài, như lời Kinh Thánh tuyên bố: 
“Thiên Chúa đã hủy bỏ tờ cáo trạng 
với các luật lệ ràng buộc, đem đóng 
đinh vào cây thập tự” (Cô-lô-se 2:14)
Quý thính giả thân mến,
Chính vào một ngày thứ Sáu cách 
đây hơn 2000 năm, nợ tội của 
chúng ta đã được trả, sự công bằng 
của Thiên Chúa đã được thực hiện. 

Chính vào ngày thứ Sáu đau thương 
này, Thiên Chúa đã vì yêu thương 
tất cả chúng ta, đến nỗi hy sinh 
chính mạng sống của Con Một của 
Ngài, làm của lễ chuộc tội cho cả 
loài người.
Bao gian ác của chúng ta, Thiên 
Chúa đã xóa bôi, khi Con Một của 
Ngài bị treo trên cây thập tự. Tờ nợ 
tội của chúng ta, Thiên Chúa đã xé 
bỏ khi những cây đinh oan nghiệt 
đóng vào tay, vào chân của Con 
Một của Ngài.
Ngày thứ Sáu đau thương của Con 
Một của Thiên Chúa, nhưng là Good 
Friday, là ngày thứ Sáu tốt lành cho 
chúng ta, là như vậy…

(Theo “Phát Thanh Hy Vọng”)

Vì yêu nhân thế Chúa hy sinh
Oan trái Ngài cam gánh thập hình
Thân báu vùi chôn nơi mộ địa
Mạng vàng tự hạ chốn u minh

Tử thần bó gối nằm thua trận
Cứu Chúa vung tay sống hiển vinh
Bẻ gãy xích xiềng vòng tử nghiệt
Ban ơn cứu rỗi mọi người tin.

Trần Nguyên Lam Bửu

Chúa Phục sinh



Nhiều người cho rằng các tôn 
giáo đều giống nhau, tựu trung là 
hướng về việc làm lành lánh dữ để 
hưởng một cõi vĩnh hằng nào đó. 
Điều này đúng cho các tôn giáo do 
con người sáng lập, nhưng Cơ Đốc 
giáo thì khác. Sự khác biệt giữa Cơ 
Đốc giáo và các tôn giáo khác trên 
thế giới đã được nhiều học giả trình 
bày tận tường suốt 2000 năm qua. 
Hôm nay, nhân mùa Phục Sinh, 
chúng tôi xin lược dịch hai bài ngắn 
trong quyển “101 lý do để bạn tin” 
của Tác giả Ralph Muncaster, để 
chia sẻ điểm nổi bật của Cơ Đốc 
giáo: Chúa Giê-xu không chết luôn 
trong phần mộ như những người 
khác, nhưng Ngài đã sống lại để 
minh chứng cho năng quyền thiên 
thượng và ấn chứng hy vọng về sự 
cứu rỗi chắc chắn cho những ai đặt 
niềm tin nơi Ngài. 
Đội lính La Mã canh xác Chúa 
Giê-xu 
Các bằng chứng lịch sử, cả với 
người ở ngoài Hội thánh, chứng 
nhận rằng Chúa Giê-xu là một nhân 
vật lịch sử có thật và Ngài đã bị 
hành hình bằng cách đóng đinh 
trên thập tự giá. Tuy nhiên, chỉ có 
Cơ Đốc nhân tuyên bố rằng Ngài đã 
sống lại từ sự chết. Với người không 
tin vào sự sống lại của Chúa Giê-xu 
qua ngôi mộ trống, thì câu trả lời 
thường nghe là các môn đệ đã 
đánh cắp xác Chúa. Chúng ta sẽ 

thấy câu trả lời đó là không có lý khi 
tìm hiểu về mức độ chuyên môn 
của những người lính La Mã canh 
xác Chúa. 
Một đội lính gác La Mã thường gồm 
16 người lính, nhất là để canh gác 
một tội nhân chính trị quan trọng 
như Chúa Giê-xu. Những người lính 
này được bố trí mỗi phía có bốn 
người canh vòng quanh phạm 
nhân. Buổi tối, họ thay phiên với 
nhau để lúc nào cũng có bốn người 
trực canh ngay trước cửa mộ, trong 
khi 12 người lính khác nằm ngủ 
ngay cạnh đó. Bất cứ người lính trực 
canh nào rời bỏ hàng ngũ hoặc ngủ 
gục sẽ bị quân luật tử hình. 
Có người cho rằng những lính canh 
này chỉ là đội bảo vệ đền thờ do các 
thầy tế lễ phái đến, chứ không phải 
là lính tinh nhuệ của La Mã. Cho dù 
là đội bảo vệ đền thờ đi nữa, thì 
nhóm đó cũng sẽ gồm ít nhất mười 
người thiện chiến. Tuy nhiên, các 
chứng cớ cho thấy đội lính canh này 
là người La-mã vì các lý do sau đây: 
1. Kinh Thánh dùng chữ Hy lạp 
koustodia để chỉ những người lính 
này và đó là chữ dùng để gọi người 
lính La Mã vào thời đó. 
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Lý Do Tôi Tin
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2. Thống đốc Phi-lát là người ra lệnh 
phái đội lính đến, cho thấy ông là 
người có quyền sai phái họ. Nếu 
những người canh chỉ là đội bảo vệ 
đền thờ thì người Pha-ri-si không 
cần đến gặp ông Phi-lát 
để xin phái người đến 
canh mộ Chúa. 
3. Sau khi Chúa sống lại, 
những người lính đến gặp 
những nhà lãnh đạo Do 
Thái với tâm trạng lo sợ 
cho phản ứng của Thống 
đốc Phi-lát, chứ họ không sợ phản 
ứng của các nhà lãnh đạo Do Thái. 
Đây là bằng chứng rõ ràng khi 
những thầy tế lễ nói với đội lính: 
“Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc 
(họ khai rằng những người lính này 
ngủ quên), thì chúng ta sẽ khuyên 
giải người, và làm cho người khỏi lo 
sợ.” (Ma-thi-ơ 28:14) Nếu đây chỉ là 
đội bảo vệ đền thờ ở dưới quyền chỉ 
huy của các lãnh đạo tôn giáo Do 
Thái thì họ đã bị phạt ngay lập tức. 
Trong trường hợp này, chúng ta 
thấy những người lính tìm các lãnh 
đạo tôn giáo để nhờ giúp họ thoát 
khỏi án tử hình quân luật bởi chính 
quyền La Mã. 
Thật vô lý nếu cho rằng những môn 
đệ của Chúa, lúc ấy đang run rẩy lo 
sợ và bản thân cũng không phải là 
người giỏi đao kiếm, lại có thể lẻn 
vào, vượt qua vòng canh và trấn áp 
được đội lính La Mã tinh nhuệ này. 
Nếu các môn đệ cố làm việc này thì 
chỉ là thất bại và gánh họa vào thân 
mà thôi. Thật ra, họ cũng không có 
tâm chí nào để làm việc này, vì đang 
nghĩ rằng Chúa, Đấng họ tin là 

Đấng Cứu Thế, đã chết rồi. 
Vì thế, việc đội lính La Mã nghiêm 
trọng canh giữ ngôi mộ chôn xác 
Chúa cho thấy rõ rằng xác Chúa 
không phải bị đánh cắp, mà chính 

Ngài đã thật sự sống lại 
như Lời Ngài đã phán 
trước đó. 
Ngôi mộ trống 
Trời vừa tưng tưng sáng, 
những phụ nữ rảo bước 
đến ngôi mộ nơi chôn 
Chúa Giê-xu. Họ mang 

theo thuốc thơm để tẩm xác Chúa 
lần cuối theo phong tục Do thái. 
Vừa đi, họ vừa lo lắng bàn thảo làm 
sao đủ sức đẩy tảng đá lớn chặn 
trước cửa mộ. Tâm trạng họ lúc đó 
chắc chắn rất buồn rầu và bối rối vì 
nghĩ rằng đây là lần cuối cùng họ 
được nhìn thấy người thầy yêu dấu 
của mình. 
Nhưng họ đã kinh ngạc khi đến 
ngôi mộ. Đội lính canh La Mã đi đâu 
mất, hòn đá chặn cửa mộ đã được 
đẩy sang một bên, và xác Chúa 
không có bên trong mộ. Chúa đâu 
rồi? Ai đã đem xác Chúa đi? Ngôi mộ 
trống của Chúa Giê-xu có lẽ là sự 
kiện quan trọng nhất trong lịch sử. 
Đó là nền tảng của Cơ Đốc giáo, là 
một biến cố vô tiền khoáng hậu và 
đầy năng quyền. Chúa Giê-xu đã 
phán trước ít nhất ba lần rằng sau 
ba ngày trong phần mộ, Chúa sẽ 
sống lại. Lời tiên tri được ứng 
nghiệm cho biết lời đó đến từ Chúa. 
Dĩ nhiên, chúng ta cũng có những 
nhân chứng tận mắt thấy Chúa 
phục sinh và họ đã thuật lại điều đó 
để làm vững tin cho lời tiên tri về sự 



sống lại của Ngài. Những sự ứng 
nghiệm là bằng chứng cho thấy 
Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. 
Ngôi mộ trống không có xác Chúa 
trong đó là bằng chứng mạnh mẽ 
của sự sống lại. Cả người La Mã lẫn 
giới lãnh đạo Do Thái đều có lý do 
để trưng ra xác của Chúa. Họ chỉ 
cần đưa ra xác Chúa thì Cơ Đốc giáo 
coi như không còn nữa. Cả người La 
Mã lẫn giới lãnh đạo Do Thái đều 
không thích Cơ Đốc 
giáo, vì Cơ Đốc giáo 
gây bất lợi cho họ cả 
về phương diện 
chính quyền lẫn giáo 
quyền. Chỉ trong 
vòng mấy tuần, tin 
tức này đã lan ra khắp 
nơi. Giới chức quyền 
càng lo sợ nên đã 
thẳng tay đàn áp các 
sứ đồ, bắt họ bỏ tù và gây nhiều 
khó khăn cho họ. Có lẽ người ta đã 
cố gắng mọi cách để tìm cho ra xác 
của Chúa Giê-xu. Với thẩm quyền 
của chính quyền La Mã và ảnh 
hưởng rộng lớn của giới lãnh đạo 
Do Thái giáo, chắc chắn họ đã dùng 
mọi cách thức và thủ đoạn, mong 
tìm cho ra xác Chúa. 
Thử tưởng tượng vào thế kỷ thứ 
nhất tại thành phố Giê-ru-sa-lem, 
dưới sự thống trị của đế quốc La 
Mã, thật không dễ gì để có thể 
đánh cắp và giấu xác Chúa. Chính 
Thống đốc Phi-lát ra lệnh cho quân 
lính đến canh mộ. Sự canh gác 
nghiêm nhặt của 16 người lính La 
Mã thiện chiến là điều đầu tiên 
khiến cho việc đánh cắp xác Chúa 

không thể thực hiện được. 
Thứ nhì, sự kiện này xảy ra vào ngày 
Sa-bát của người Do Thái. Trong 
ngày Sa-bát, người Do Thái giới hạn 
mọi hoạt động, cho nên việc đánh 
cắp xác Chúa vào ngày Sa-bát là 
điều không thể thực hiện được 
theo quy luật của người Do Thái. 
Thứ ba, Giê-ru-sa-lem tương đối là 
thành phố nhỏ, việc đánh cắp và 
giấu xác Chúa không phải là điều 

dễ làm. 
Cuối cùng, chắc 
chắn các quan chức 
dùng đủ mọi cách, 
từ việc dụ dỗ, mua 
chuộc, đến bức hại, 
hăm dọa, để điều 
tra vấn đề tường tận 
và nhất là bằng mọi 
giá, phải tìm cho ra 
xác Chúa. 

Bằng chứng thật rõ ràng, minh 
bạch. Ngôi mộ của Chúa chỉ còn là 
ngôi mộ trống. Không ai có thể 
trưng ra xác Chúa để ngăn chận sự 
phát triển của Cơ Đốc giáo. Các 
quan chức hẳn đã cố gắng nhiều 
lắm nhưng vẫn không làm gì được. 
Sự sống lại của Chúa, sự lan tràn 
của Cơ Đốc giáo và sự chống đối 
của người Do Thái đều đã được 
Kinh Thánh báo trước. 
Ngôi mộ trống giữ vị trí quan trọng 
trong sự phát triển Cơ Đốc giáo, vì 
là bằng chứng cho thấy Chúa 
Giê-xu thật là Đức Chúa Trời. 

(Bình Minh lược dịch)
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ĐÊM GHẾT-SÊ-MA-NÊ

Hoàng hôn giăng bủa mông lung
Kim ô khuất bóng chập chùng non cao

Thánh thi xúc cảm ly tao
Chúa, tôi…chầm chậm đi vào vườn xưa. 

Thoảng trong mấy khắc canh thừa
Chìm vào giấc ngủ bộn bừa bầy tôi

Chúa đi một quãng lên đồi
Ngài bèn cầu nguyện đơn côi một mình. 

Mồ hôi tựa máu nguyên sinh
Từng giọt đổ xuống thấm tình Cha ôi!

Trăng mờ thổn thức lẻ loi
Nếu được Cha cất chén rời Con ngay. 

Nhưng không theo ý Con đây
Mà theo Thánh ý Cha nên trọn là…

Bỗng đâu gươm gậy lâu la
Bọn đông áp đến Giu-đa dẫn đường. 

Tàn đêm gió lạnh mờ sương
Giê-xu bị bắt giữa vườn sầu cay

Ngày mai lên “đoạn đầu đài”
Thân treo cây gỗ chết thay muôn người. 

Ghết-sê-ma-nê hỡi ngươi!
Chặng đường thương khó của Người năm xưa

Đêm nay kỷ niệm âm thừa
Nhắc ta nhớ lại như vừa đêm qua.

Tình yêu vĩ đại sơn hà
Một đêm Chúa đã vì ta chết rồi

Nguyện lòng trung tín không thôi!
Truyền rao danh Chúa…núi đồi hoang ca. 

Tin Lành ân điển cho ta
Ấy đêm khổ nạn giảng ra mọi miền

Ghết-sê-ma-nê cổ viên
Một đêm Thánh sử lưu truyền nghìn thu.

Hồ Thi Thơ
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Nhà bác học Pasteur nói: "Càng 
nghiên cứu khoa học, tôi càng tin 
vào Đức Chúa Trời".

Nhà bác học Becquerel nói: "Nhờ 
nghiên cứu khoa học, đã dẫn tôi đến 
Thượng Đế và tôi có đức tin".

Nhà bác học Newton nói: "Tôi đã 
thấy Thượng Đế qua viễn vọng kính".

Platon nói: "Những ai có một chút trí 
khôn, đều phải kêu cầu Đức Chúa 
Trời trước khi bắt đầu công việc của 
họ, dù việc lớn hay việc nhỏ".

Nhà bác học Duclaux nói: "Nếu sự 
sống đầu tiên xuất hiện trên mặt đất 
do tình cờ, nơi mà mọi vật đều có 
luật, thì sự xuất hiện tình cớ đó kỳ dị 
như hòn đá tự nó bò lên sườn núi".

Khi bàn về Kinh Thánh:
Charles Dickens nói: "Kinh Thánh 
Tân Ước chính là quyển sách tốt 
nhất đã từng và sẽ được biết đến 
trên thế giới".

Isaac Newton nói: "Kinh Thánh có 
nhiều biểu hiện chắc chắn về tính có 

thực hơn bất cứ một câu chuyện nào 
chống lại sách đó".
Victor Hugo nói: "Nước Anh có hai 
cuốn sách: Kinh Thánh và 
Shakespeare. Nước Anh sinh ra 
Shakespeare; còn Kinh Thánh làm 
nên nước Anh".

Chateaubriand nói: "Tiêu hủy sự tin 
kính theo Phúc âm, thì mọi làng phải 
xây nhiều nhà ngục và phải có nhiều 
lý hình".

Nhiều nhà khoa học cũng xác quyết 
niềm tin của mình:
Giáo sư James Simpson, người phát 
minh ra phương pháp gây mê trong 
phẫu thuật, khi được hỏi về những 
phát minh của ông, ông đã trả lời: 
"Phát minh quan trọng nhất của đời 
tôi là tìm được Chúa Cứu Thế Giê-su".

Newton- Cha để của Thuyết chuyển 
động và Định luật vạn vật hấp dẫn 
xác nhận rằng: “Lực hút Trái đất chỉ 
giải thích sự chuyển động của các 
hành tinh nhưng không thể làm rõ 
ai, khi nào và bằng cách nào đã đưa 
các hành tinh vào vị trí chuyển động 
như vậy. Chính Chúa trời là người 

Các  Nhà Khoa Học

Càng ngày con người càng nghĩ rằng họ làm được tất cả mọi sự. Và vì thế, 
không có chuyện “Chúa tạo ra con người mà chính con người tạo ra Chúa”. Họ 
bảo rằng niềm tin Kinh Thánh là phản khoa học, đi ngược lại với sự tiến bộ của 
thời đại. Đây là một số ý kiến của những nhà khoa học lỗi lạc nhất:

Nói Gì
 Về  Đức Chúa Trời
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điều khiển và sắp đặt vạn vật. 
Người là bất diệt, là vĩnh cửu...”.

Nhà bác học Edison đã ghi vào sổ 
lưu niệm khi ông đến viếng tháp 
Ei�el: "Edison hết sức 
khâm phục và ca ngợi 
tất cả các kỹ sư, trong 
đó gồm cả Đức Chúa 
Trời".

Văn hào Bossuet nói: 
"Những chân lý đời đời 
không thay đổi [của 
luân lý] buộc ta phải tin 
rằng có một Đấng Tạo 
Hóa".

Triết gia Brubetter nói: "Đã từ lâu, 
tôi cố gắng tìm kiếm một nền luân 
lý vô tôn giáo. Trước hết, tôi thấy 
rằng điều nầy khó thực hiện; sau 
tôi thấy rằng quá liều lĩnh; cuối 
cùng tôi thấy rằng không thể được. 
Tôi là một người thuộc nhóm Tự Do 
Tư Tưởng. Tôi bắt đầu nghiên cứu 
Cơ-Đốc Giáo. Tôi đã học hỏi rất lâu, 
suy nghĩ rất cẩn thận, cuối cùng tôi 
phải nói rằng, chân lý ở phía chân 
trời đó".

Giáo sĩ Moreus, Giám dốc đài thiên 
văn Bourges nói: "Tôi liên lạc với 
các vị Giám đốc thuộc hết mọi đài 
thiên văn trên thế giới, tất cả đều 
tin có Đức Chúa Trời".

Nhà bác học T. Termier nói: "Cứ 
chung mà nói, tất cả khoa học đều 
dọn trí khôn cho ta nhận biết Đức 

Chúa Trời hiện hữu. Hơn mọi người 
khác, nhà bác học dù chuyên về 
khoa nào cũng thế, bao giờ cũng 
dễ dàng nhận thấy mọi vật đều 
biến chuyển, được tạo dựng, hỗn 

tạp, khuyết điểm, có 
cùng mục đích và rất 
phức tạp. Do đó, hơn 
những người dốt nát 
khác, nhà khoa học dễ 
có ý tưởng về một 
Đấng bất di dịch, tự 
hữu, cần thiết, hoàn 
toàn và là Đấng duy 
nhất an bày mọi sự. 
Chính vì thế mà người 

ta bảo: Khoa học dẫn đến Đức 
Chúa Trời".

A. Eynieu đã công bố bảng thống 
kê, trong số 432 nhà bác học thuộc 
thế kỷ 19, có 34 vị không biết lập 
trường tôn giáo, còn 398 vị phân 
chia như sau: 15 vị dửng dưng, 16 
vị vô thần, 367 vị tin Đức Chúa Trời 
thực hữu. Như vậy, có 92% các nhà 
bác học tin Đức Chúa Trời.

Bác sĩ Dennert, người Đức cũng 
tuyên bố kết quả tìm tòi của ông 
để biết quan niệm tôn giáo của 300 
nhà bác học, tìm hiểu trong những 
số lỗi lạc nhất thuộc bốn thế kỷ 
qua: "38 vị tôi không rõ các ông 
quan niệm thế nào, còn 262 vị thì 
20 vị dửng dưng, 242 vị tin. Tức là 
cũng có 92% tin có Thượng Đế".

(Sưu tầm)
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Kính thưa quý vị 
và các bạn,
Người Á-rập có 
câu chuyện minh 
họa về thần chết 
như sau: Một 
ngày kia thần 
chết cỡi lạc đà 
đen, mỗi khi lạc 
đà nầy dừng lại và quỳ xuống trước 
cửa nhà nào thì gây tang tóc cho 
nhà đó. Nó không phân biệt hoàng 
cung hay mái nhà lá, nhà ngói sang 
trọng hay túp lều ọp ẹp tồi tàn. 
Một khi nó ngừng tại cửa nhà nào 
thì không có bác sĩ hay một quyền 
uy nào có thể đuổi nó đi được. 
Hai ngàn năm trước thần chết đã 
dừng chân tại ngọn đồi Sọ, dưới 
chân cây thập tự, tại ngoại thành 
Jerusalem xứ Do Thái, thần chết đã 
cất đi mạng sống một Đấng tên là 
Jesus người Na-xa-rét cùng với hai 
tên cướp bị hành hình bên cạnh 
Ngài. Nhưng đến ngày thứ ba, 
Chúa Jesus đã sống lại, thần chết 
đã bị đánh hạ. 
Trước khi tình nguyện nhận cái 
chết thế tội cho thế nhân, Chúa 
Cứu Thế Jesus phán rằng: "Ta là sự 
sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta 
thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. 
Còn ai sống và tin Ta thì không hề 
chết. Ngươi tin điều đó chăng?" 
(Giăng 11:25-26)
Lời của Chúa bày tỏ một chân lý 

quan trọng về sự 
chết tâm linh. 
Chết tâm linh là bị 
cách ly khỏi Đấng 
Tạo Hóa mình, 
dầu người đó vẫn 
sống động, sinh 
hoạt bình thường, 
nhưng nguồn 

sống từ trời đã bị cắt đứt. Như cành 
hoa, sau khi lìa khỏi gốc dầu có vẻ 
xanh tươi, hồng thắm nhưng 
không bao lâu sẽ bị héo tàn vì 
mạch sống của nó đã bị cắt đứt. 
Qua lời hứa của Chúa, những ai tin 
cậy Chúa sẽ không chết phần tâm 
linh, và khỏi chịu án phạt đời đời 
bên kia cõi chết, bởi vì Chúa Jesus 
đã chết cho họ rồi. Sự sống vĩnh 
cửu của Đức Chúa Trời sẽ ở cùng 
người ấy. Điều này có nghĩa là 
người đó được nối liền với sự sống 
từ trời, không còn bị phân cách với 
Đấng Tạo Hóa mình nữa. 
Cho nên đối những người thuộc về 
Chúa, họ không bị hư vong, sự qua 
đời của họ chẳng khác như dời chỗ 
ở, dời căn nhà trên đất là thân thể 
già nua bệnh tật đến căn nhà trên 
trời là thân thể mới, tuyệt hảo vinh 
hiển.
Buổi sáng Phục Sinh vào hai ngàn 
năm trước, Chúa Jesus đã sống lại, 
Ngài tiêu diệt tử thần, cắt đứt dây 
sự chết. Triết gia Paul cho biết: 
"Chúa Cứu Thế thật đã sống lại, 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang

Đấng Sống Lại Từ Cõi Chết
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Ngài sống lại đầu tiên trong muôn 
triệu người sẽ sống lại. Do một 
người mà có sự chết, cũng do một 
người mà có sự sống lại của kẻ chết. 
Do A-đam mọi người đều chết; do 
Chúa Cứu Thế mọi người đều sẽ 
sống lại. Sự sống 
lại diễn ra theo 
thứ tự: Chúa Cứu 
Thế Jesus sống 
lại trước hết, đến 
ngày Chúa tái 
lâm, những 
người thuộc về 
Ngài sẽ sống lại." 
(I Cô-rinh-tô 15:21-23) Triết gia Paul 
nói tiếp: "Tôi xin tỏ cho anh em 
huyền nhiệm nầy: chúng ta sẽ 
không chết hết, nhưng tất cả đều sẽ 
được biến hóa. Trong giây lát, trong 
chớp mắt, khi có tiếng kèn cuối 
cùng: vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ 
sống lại với thân thể không hư nát 
nữa, và chúng ta, những người còn 
sống sẽ được biến hóa. Thân thể 
bằng xương thịt hư hoại nầy sẽ biến 
thành thân thể thần linh, bất tử. Lúc 
đó, lời Thánh Kinh nầy sẽ được ứng 
nghiệm: “Sự Chết bị Đấng Toàn 
Năng Chiến Thắng tiêu diệt.” Nầy 
sự chết, ngươi chiến thắng nơi 
nào? Nầy sự chết, nọc độc ngươi để 
đâu? Nọc độc của sự chết là tội lỗi, 
quyền lực của tội lỗi là luật pháp. 
Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài 
cho chúng ta toàn thắng nhờ Chúa 
Cứu Thế Jesus chúng ta." 
(I Cô-rinh-tô 15:51-57)
Thưa quý vị, 
Khi chúng ta bước qua ngưỡng cửa 
sự chết, sẽ đến vùng rộng lớn trong 

cõi vĩnh hằng. Lúc loài người tắt 
thở, chính là lúc loài người bước vào 
cõi đời đời, hoặc sẽ được sống đời 
đời phước hạnh, hoặc là phải chịu 
tủi hổ, sỉ nhục đời đời. 
Khi hỏi: "Nầy thần chết, ngươi chiến 

thắng nơi nào?" 
Thoạt đầu ta 
thấy thần chết 
thắng thế! Thần 
chết đụng ngay 
cả Chúa Cứu Thế 
Jesus là ngôi hai 
Đức Chúa Trời, 
khi Ngài mặc lấy 

thân xác phàm nhân, Ngài đã nếm 
mùi sự chết, phải đi xuyên qua tử lộ 
đó. Nhưng ngày thứ ba, Chúa đã 
sống lại, Chúa đã quở thần chết và 
trấn an những ai thuộc về Ngài 
rằng: Ta là Người Chăn của con. Ta 
không những dẫn con đi qua đời 
này, nhưng Ta cũng dẫn con đi qua 
nước của sự chết, và sẽ đem con 
vào trong sự sống đời đời. 
Sự sống lại của Chúa đã đem lại sự 
chiến thắng cho con dân Ngài. 
Quyền sách thứ nhì của Tân Ước là 
Tin Lành Mác cho ta một sứ điệp rất 
quan trọng: 
Chúa Jesus tắt thở lúc 3 giờ chiều 
thứ sáu. Thời gian để chôn Chúa rất 
ngắn, không quá 3 tiếng đồng hồ. 
Chính vì thế mà Giô-sép người làng 
A-ri-ma-thê hành động thật nhanh. 
Thông thường thì xác của những tử 
tội bị hành hình trên cây thập tự 
chưa bao giờ được phép chôn cất, 
mà phải bị quăng vào rừng để cho 
chó rừng, kên kên ăn thịt. Giô-sép là 
người có uy tín, ông có lòng trông 
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đợi Nước Trời, là một nghị viên 
trong tòa công luận, ông bạo dạn 
đến gặp tổng đốc Phi-lát để lãnh 
xác Chúa, một việc làm mà chưa có 
người nhà nào của tử tội dám làm. 
Phi-lát ngạc nhiên, không tin Chúa 
Jesus chết nhanh như thế, nên đã 
hạ lệnh viên đại đội trưởng đến 
phối kiểm. Sau khi viên đội trưởng 
xác nhận Jesus đã tắt hơi, Phi-lát 
cho phép Giô-sép được lãnh xác 
Chúa. Ông mua một cây vải gai loại 
đắt tiền, cùng người bạn là 
Ni-cô-đem gỡ xác Chúa xuống 
khâm liệm, chôn trong huyệt đá 
đục bên sườn núi, rồi lăn một tảng 
đá thật lớn chận cửa mộ. Ngay lúc 
đó cũng có hai phụ nữ có mặt tại 
đó, nên hai phụ nữ nầy biết rõ nơi 
an táng Chúa. Giô-sép là người 
cũng đã từng chứng kiến Chúa 
Jesus khi Ngài từ ngày bị điệu từ 
phòng giam đến tòa án, đến pháp 
trường. Ông là nghị viên trong Hội 
Đồng Quốc Gia, ông đã hành động 
thật sáng suốt mau lẹ để kịp thời 
chôn xác Chúa, 
không để xác 
Ngài cho chim 
trời, chó rừng 
đụng tới. Thật 
đúng như những 
gì Thánh Kinh đã 
báo trước: "Ngài 
giữ gìn che chở, 
xương cốt Người 
không cái nào bị gãy." 
(Thi Thiên 32:20)
Thưa quý vị,
Qua sự kiện Chúa sống lại: 
(1) Ta biết Chúa Cứu Thế Jesus 

không phải nhân vật chỉ nằm trong 
những trang sách. Ngài chính là 
Đấng Sống. Sau khi hy sinh làm giá 
chuộc tội cho loài người, Chúa đã 
bị chôn, đến ngày thứ ba Chúa từ 
kẻ chết sống lại, sau đó đã về trời 
ngồi trên ngai trời. Thánh sử ký 
thuật lại rằng: Ngày thứ nhất trong 
tuần lễ những phụ nữ đến mộ 
Chúa, định dùng hương liệu ướp 
xác Chúa, thì tảng đá lớn lấp cửa 
mộ đã được ai đó lăn ra rồi. Bước 
vào trong mộ họ không thấy Chúa 
mà chỉ thấy một thiên sứ của Ngài, 
khiến họ giật mình hoảng sợ. Thiên 
sứ bảo họ rằng: “Đừng sợ chi, các 
ngươi tìm Đức Chúa Jesus Na-xa-
rét, là Đấng đã chịu đóng đinh; 
Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây; 
hãy xem nơi đã táng xác Ngài.” 
(Mác 16:6) 
(2) Chúa Cứu Thế Jesus không phải 
là nhân vật của quá khứ, bị chìm 
vào kỷ niệm, để rồi mỗi lần đến 
Ngày Lễ Phục Sinh, được nhắc lại 
để nhớ. Không! Chúa Cứu Thế Jesus 

là Đấng Sống, 
đang hiện diện 
đang khi quý vị 
nghe chương 
trình phát thanh 
nầy. Ngài vui lòng 
ngự vào lòng 
những ai tiếp 
nhận Ngài, nhận 
Ngài là Vị Cứu 

Tinh và Chúa của đời sống mình. 
Một tướng lãnh người Nga khi 
bước vào nhà thờ Tin Lành thấy 
bức họa vẽ khuôn mặt Chúa rạng 
ngời nên ông ngạc nhiên và bảo: 



16   Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 10

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy hình 
ảnh, tươi vui, rạng rỡ, sống động 
của Chúa Jesus, khác với những lần 
tôi thấy bức tượng Chúa với vẻ mặt 
sầu khổ, đau thương trên cây thập 
tự.” Mục sư có mặt tại đó nói cho 
viên tướng lãnh nầy biết là Chúa 
không chết luôn, tử thần không 
thể giữ được Ngài, Ngài không còn 
treo trên thập tự nữa, Ngài cũng 
không nằm mãi trong lòng mộ vì 
Ngài đã sống và đang sống đang ở 
đây với chúng ta. Viên tướng đó 
sau đó tiếp nhận Chúa Jesus và 
nhận được sự sống mới Chúa ban, 
và có được mối liên hệ ngọt ngào 
của Chúa trong đời sống mình. 
(3) Chúa Jesus là Đấng sống, Ngài 
muốn con dân Ngài trải nghiệm sự 
sống lại của Ngài chớ không chỉ 
biết về Ngài. Ma-ri Ma-đơ-len, là 
người đầu tiên được Chúa hiện ra 
sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại, 
nàng đã được Chúa giao trọng 
trách báo tin cho các môn đệ Ngài. 
Quý vị có kinh nghiệm được sự 
hiện diện của Chúa Sống trong 
cuộc đời mình? 
Mục sư John Alexandre, quản 
nhiệm Hội Thánh Tin Lành tại New 
Town Sydney Úc Đại Lợi, đã làm 
đám tang cho 40 tín hữu chỉ trong 
vòng một tháng của năm 1875, vì 
trong thời điểm đó có trận dịch lớn 
tại thành phố Sydney. Mục sư John 
đã quỳ xuống cầu nguyện: "Chúa 
ôi người ta sắp chết hết rồi." Ngay 
lúc đó Mục sư được Chúa trấn an 
rằng Ngài là Đấng Sống, là Đấng 
Toàn Năng, có quyền trên sự sống 
và bệnh tật. Đang lúc đó có 2 người 

thanh niên đến báo cho Mục sư 
biết là cô Mary trong Hội Thánh 
đang hấp hối, các bác sĩ đã bó tay. 
Vẻ mặt của hai người nầy đầy vẻ 
kinh hoàng. Mục sư liền đến bệnh 
viện và cầu nguyện cho cô. Sau khi 
cầu nguyện, cô ngủ thiếp đi. Một y 
tá thấy Mục sư suy yếu mỏi mệt, 
đem đến cho Mục sư một ly nước 
ngọt, vài mẫu bánh mì với một ít 
bơ. Mục sư ăn xong hồi sức lại, và 
cô gái sau đó cũng tỉnh lại và phục 
hồi, và từ đó cơn dịch chấm dứt. 
Những người sống trong thành 
phố nầy được sống an bình. 

Ước mong quý vị không những tin 
Chúa Cứu Thế Jesus là Đấng sống 
mà còn trải nghiệm sự sống đầy 
năng quyền của Ngài. Rất mong 
quý vị đến với Chúa Phục Sinh và 
tiếp nhận Ngài vào đời sống mình 
ngay giờ nầy trong mùa Phục Sinh 
năm nay.
Kính chào quý vị và các bạn.
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Một sáng sớm sương rơi chưa dứt
Mấy nữ nhân rạo rực lên đường

Tìm về ngôi mộ thân thương
Tỏ lòng yêu kính xông hương xác Ngài

Giòng nước mắt lăn dài trên má
Nỗi niềm đau khôn tả lan dần

Nhớ thương Cứu Chúa vô ngần
Quyền năng mà phải xả thân cứu đời

Họ cúi xuống nhìn ngôi mộ đá
Bỗng lạ lùng rời rã chân tay

Ai lăn đá lấp mộ Ngài?
Hay là đã chuyển thi hài đi đâu?
Ðang ngẫm nghĩ âu sầu tấc dạ
Nước mắt buồn lã chã tuôn rơi

Thấy hai thiên sứ sáng ngời
Vị ngồi phía trước, vị ngồi phía sau

Thiên sứ hỏi cớ sao ngươi khóc?
Vẻ buồn đau tang tóc thê lương?

Giê Xu Cứu Chúa yêu thương
Ngài từ cõi chết vượt đường tử vong

Chúa sống lại khỏi vòng kẻ chết
Ngài đang mong gặp hết môn đồ

Hãy mau đừng có nghi ngờ
Ðến ngay điểm hẹn Ngài chờ các ngươi

Nghe tin ấy lòng tươi thắm lại
Niềm hân hoan sủng ái tuôn tràn

Ra đi cất bước vội vàng
Báo tin Chúa sống vinh quang muôn đời

Chúa sống lại cõi trời tươi sáng
Chốn trần ai tụng tán không thôi

Sống cùng Chúa sống đời đời
Vượt vòng sự chết nước trời tiếp nghinh.

Trần Nguyên Lam Bửu
(Trích trong tập thơ “NGẤT NGÂY TÌNH CHÚA”)
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sinh thường được gọi là Mùa Chay. 
Đây là khoảng thời gian chúng ta 
đặc biệt hướng về Chúa Cứu Thế và 
suy niệm về những nỗi thương khó 
Ngài đã gánh chịu vì nhân loại. Nếu 
để ý quý vị sẽ thấy rằng những 
người tin Chúa nhấn mạnh và nhắc 
đến cái chết của Chúa Giê-xu rất 
nhiều. Tại sao vậy? Có thể nói sự 
chết của Chúa Giê-xu là trọng tâm 
của Phúc Âm. Thánh Phao-lô ngày 
xưa đã nói: Tôi đã đoán định rằng ở 
giữa anh em tôi chẳng biết điều gì 
khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và 
Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh 
trên cây thập tự. Tại sao cái chết của 
Chúa Giê-xu trên cây thập tự lại 
quan trọng như vậy? Để có thể hiểu 
được vấn đề, chúng ta phải hiểu rõ 
toàn bộ chương trình cứu rỗi của 
Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Nói đến chương trình cứu rỗi cũng 
có nghĩa là chúng ta mặc nhiên 
công nhận nhu cầu cứu rỗi, hay nói 

khác đi con người chúng ta cần 
được cứu rỗi, cần được giải thoát. 
Nói đến cứu rỗi hay giải thoát hàm 
ý được cứu hay được giải thoát khỏi 
một điều gì đó. Một người chết 
đuối được người khác cứu sống, 
chúng ta nói người đó được cứu 
khỏi nước. Một đất nước bị người 
nước khác đến chiếm đóng rồi có 
người đứng lên đánh đuổi ngoại 
nhân, chúng ta nói đất nước đó 
được cứu khỏi nạn ngoại xâm. Một 
bác sĩ có thể cứu bệnh nhân thoát 
chết, một tay hào hiệp có thể cứu 
người khỏi cảnh nợ nần túng 
quẫn... Nói tóm lại, được cứu là 
được cứu ra khỏi một hoàn cảnh 
đặc biệt nào đó.
Chúa Giê-xu đã chịu chết để cứu 
con người là cứu con người ra khỏi 
tội. Tội là gốc rễ của vấn đề. Vì tội 
mà con người bị phân cách khỏi 
Đức Chúa Trời và vì bị phân cách 
khỏi Đức Chúa Trời mà con người 
sống trong đau khổ. Chỉ khi nào 
con người được liên kết trở lại với 
Đức Chúa Trời, vấn đề của con 
người mới được giải quyết. Con 
người tội lỗi, Đức Chúa Trời thánh 
khiết, vì vậy không thể liên kết với 
nhau được. Do đó Đức Chúa Trời 
phải có giải pháp để giải quyết vấn 
đề cho con người. Giải pháp đó là 
Chúa Cứu Thế Giê-xu phải giáng 
trần làm người, mang tội lỗi của 
con người, chịu chết thế cho con 
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Mùa Chay
Mục Sư Nguyễn Thỉ
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người. Cái chết của Chúa Giê-xu vì 
vậy là điều thiết yếu vô cùng để giải 
thoát con người khỏi vòng tội lỗi. 
Nói đúng hơn, cái chết của Chúa 
Giê-xu là phương cách duy nhất để 
giải quyết vấn đề của con người và 
đó là Phúc Âm, đó là tin mừng cứu 
rỗi.
Thánh Phao-lô đã tóm tắt thông 
điệp Phúc Âm bằng một lời ngắn 
gọn như sau: Chúa Cứu Thế Giê-xu 
đã đến trần gian để cứu vớt kẻ có 
tội, đó là lời chắc chắn đáng đem 
lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận. 
Thưa quý thính giả, chính vì vậy mà 
hàng tuần trên đài phát thanh nầy 
chúng tôi rao truyền thông điệp 
Phúc Âm của Chúa Cứu Thế để mọi 
người biết mà tiếp nhận. Thông 
điệp đó là Chúa Giê-xu đã giáng 
trần chịu chết vì tội của nhân loại. 
Chính vì vậy mà chẳng những mỗi 
năm vào Mùa Chay mà mỗi ngày 
trong đời sống chúng tôi muốn rao 
báo tin mừng cứu rỗi của Chúa Cứu 
Thế cho mọi người đều biết để tiếp 
nhận và được giải thoát.
Bạn có thấy rằng con người chúng 
ta đang làm nô lệ cho tội lỗi không? 
Ta thường làm những điều xấu 
mình không muốn và những điều 
tốt ta muốn làm ta không làm nổi. 
Đây cũng là kinh nghiệm của 
Thánh Phao-lô ngày xưa khi ông 
kêu lên rằng: Khốn nạn cho tôi, ai 
sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể đưa 
tôi đến chỗ chết nầy? Thánh 
Phao-lô cũng như con người mọi 
thời đại đều phải vật lộn tranh đấu 
với tội lỗi và thấy rằng mình không 
thể thắng hơn được cho đến khi 

nào mình nhờ đến một sức mạnh 
lớn hơn mình. Sức mạnh đó là sức 
mạnh của Chúa Giê-xu, sức mạnh 
đến từ sự chết của Ngài.
Tại sao sức mạnh lại đến từ sự chết? 
Sức mạnh đến từ sự chết bởi vì chết 
là hình phạt hay bản án con người 
phải nhận khi phạm tội. Chúa 
Giê-xu đã lãnh hình phạt thế cho 
chúng ta, chúng ta không còn chết 
nữa nhưng mang lấy sự sống của 
Chúa Cứu Thế.
Có hai điều khác nữa chúng ta cần 
phải biết để hiểu được vấn đề nầy 
dễ dàng hơn. Hai điều đó là: (1) 
Chết nghĩa là gì? (2) Sự khác biệt 
giữa sự chết thể xác và sự chết tâm 
linh.
Theo ý Bạn, chết nghĩa là gì? Mỗi 
lần dự một đám tang hay trong gia 
đình có người chết, nỗi hãi hùng 
lớn nhất là gì? Nỗi hãi hùng lớn 
nhất chính là sự phân cách giữa 
người ra đi và người ở lại. Khi một 
người nằm xuống, vẫn thân xác đó, 
vẫn khuôn mặt đó, vẫn y phục đó 
nhưng ta thấy xa cách làm sao. 
Giữa ta và người đó là hai thế giới 
khác biệt. Thưa quý vị, khi Thánh 
Kinh nói đến sự chết cũng nói đến 
sự phân cách tương tự. Đối với Đức 
Chúa Trời, chết có nghĩa là bị phân 
cách với Ngài, và đó là sự chết tâm 
linh. Sự chết thể xác là chúng ta 
nhắm mắt tắt hơi, không còn sự 
sống trong thân xác, hồn lìa khỏi 
xác. Còn sự chết tâm linh là bị phân 
cách khỏi nguồn sống là Thiên 
Chúa. Chính vì bị ngăn cách khỏi 
nguồn sống mà đời sống chúng ta 
trở nên đau khổ, bất hạnh. Như 



20   Nguyeät San Ôn Laønh    Soá 10 

một cành cây lìa gốc, ta không còn 
nhận được sự sống của Thiên Chúa 
và do đó đời sống trở nên khô 
khan, vô nghĩa. 
Thiên Chúa biết tình trạng chết 
mất của nhân loại như vậy cho nên 
Ngài đã thiết lập phương cách để 
giải thoát và cứu rỗi nhân loại. 
Phương cách đó là để cho Chúa 
Giê-xu mang hình phạt và chịu 
chết thế cho chúng ta. Tại sao 
Thiên Chúa phải sai Chúa Giê-xu 
giáng trần chịu chết để cứu rỗi 
nhân loại như vậy làm gì cho phiền 
phức? Nếu Chúa là Đấng quyền 
năng tại sao Chúa không từ trời 
đưa tay ra cứu rỗi nhân loại có phải 
là khỏe hơn không? Theo suy luận 
của con người chúng ta thấy như 
phiền phức thật, nhưng chúng ta 
phải đặt mình trong chỗ của Thiên 
Chúa mới thấy rõ vấn đề. Chúng ta 
phải biết rằng Thiên Chúa là Đấng 
yêu thương muốn giải thoát và cứu 
rỗi nhân loại, nhưng đồng thời 
Ngài cũng là Đức Chúa Trời thánh 
khiết, không thể dung dưỡng tội 
lỗi. Đức Chúa Trời giống như lửa. 
Lửa sưởi ấm, giúp ta nấu nướng 
nhưng lửa cũng thiêu đốt, cho tay 
vào lửa thì bị phỏng. Đức Chúa Trời 
không thể đi ngược lại bản tính 
thánh khiết của Ngài. Nếu lửa 
không thiêu đốt thì lửa không còn 
là lửa nữa. Tuy nhiên đồng thời với 
bản tính thánh khiết đó, Thiên 
Chúa cũng là Đấng yêu thương. Vì 
thánh khiết Chúa phải hình phạt tội 
lỗi nhưng vì lòng yêu thương, Chúa 
muốn giải thoát chúng ta khỏi 
chốn trầm luân. Làm thế nào để 

dung hòa hay giải quyết được vấn 
đề? Giải pháp của Đức Chúa Trời vì 
vậy là: tội thì phải phạt cho đúng 
với công lý nhưng Chúa đã nhận 
hình phạt thế cho chúng ta cho 
đúng với tình thương.
Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu đã 
giáng trần mang thân xác con 
người, chịu hình phạt thế cho con 
người để con người có thể được 
tương giao với Đức Chúa Trời trở 
lại, mối quan hệ được nối kết, sự 
sống được nối liền, chúng ta có sự 
sống của Chúa và đời sống có ý 
nghĩa.
Bây giờ Bạn đã thấy được tại sao cái 
chết của Chúa Giê-xu lại quan 
trọng và chúng tôi thường nhắc 
đến cái chết của Ngài rồi phải 
không? Thánh Kinh dạy: Không đổ 
máu cũng sẽ không có tha thứ. 
Máu đây là máu của Chúa Giê-xu 
phải đổ ra vì tội của chúng ta. Nhờ 
cái chết thay thế của Chúa, chúng 
ta mới nhận được ơn tha thứ của 
Đức Chúa Trời. Hãy nhớ Đức Chúa 
Trời chí công phải hình phạt tội lỗi 
nhưng cũng là Đức Chúa Trời chí 
nhân muốn cứu rỗi con người. 
Thiên Chúa đã làm tất cả để cứu 
chúng ta nhưng chúng ta cũng 
phải làm phần của mình, đó là 
giang tay ra tiếp nhận món quà cứu 
rỗi của Thiên Chúa. Lời Chúa dạy: Ai 
nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền 
làm con Thiên Chúa là ban cho 
những người tin Danh Ngài. Chúng 
ta là con Thiên Chúa vì đã được 
Ngài tạo dựng nhưng vì xa lìa Thiên 
Chúa, quay lưng lại với Ngài, không 
tôn thờ Ngài nên quyền làm con 
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của chúng ta đã mất. Chỉ khi nào 
chúng ta ăn năn tội, quay trở lại với 
Chúa chúng ta mới nhận lại được 
quyền làm con và tận hưởng ân 
phúc Ngài dành cho chúng ta.
Từ nay đến lễ Phục Sinh quý vị sẽ 
nghe chúng tôi nhắc mãi về cái 
chết của Chúa Giê-xu. Chúng tôi 
nhắc mãi vì cái chết của Chúa là vì 
Bạn và vì tôi. Chúa đã chết để 
chúng ta được sống. Chúa đã chết 
để chuộc tội cho chúng ta, chết 
thay cho chúng ta. 
Đối với Đức Chúa Trời, Ngài đang 
dành thì giờ cho chúng ta quay trở 

lại với Ngài và chương trình phát 
thanh nầy là một trong những 
tiếng nói Đức Chúa Trời đang dùng 
để kêu gọi Bạn đến với Ngài. Ước 
mong Bạn nghe được tiếng mời 
gọi của Chúa, quay trở lại với Chúa, 
đặt lòng tin nơi Ngài để tìm thấy ý 
nghĩa cho đời sống, để cái chết của 
Chúa không trở nên vô ích. Chúa 
phán: Hỡi những kẻ mệt mỏi và 
gánh nặng hãy đến với Ta, Ta sẽ cho 
các con được an nghỉ. Mời Bạn 
quay trở lại với Chúa hôm nay để 
kinh nghiệm ơn tha thứ và cứu rỗi 
của Ngài.

Phần mộ đột nhiên cửa mở ra

Hân hoan Chúa sống thắng quyền ma

U buồn thất vọng còn đâu nữa

Chúc tụng mừng vui mãi xướng ca

Sức sống phục sinh tràn cõi chết

Im mồm tử địa trốn đi xa

Nhân gian thoát ách quyền ma quỉ

Hưởng phước trường sinh cõi thái hòa.

Phục Sinh Phước Hạnh

Trần Nguyên Lam Bửu
Trích tập thơ "Ngọt Ngào Tình Chúa"

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành
vietchristian.com
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    ác mặt trời vừa thức giấc, chiếu 
những tia nắng sáng rực cả một 
vùng trời phía đông. Từng cơn sóng 
nhấp nhô, xô nhẹ vào bờ tạo nên 
âm thanh rì rào. Những cô chú dã 
tràng chui ra khỏi hang, tinh nghịch 
đùa giỡn trên bãi cát còn ướt đẫm 
sương đêm. Cô gió nhẹ từ biển thổi 
vào khẽ lay động hàng phi lao vươn 
vai đón chào bình minh. Vạn vật 
dường như bừng tỉnh sau giấc ngủ 
dài. Lâu lắm rồi, Loan mới trở lại và 
đón nhận sự yên lành buổi sáng của 
biển, thật bình yên và thanh tịnh. 
Ngồi tựa vào ghềnh đá, ngâm đôi 
chân trong dòng nước mát, Loan 
nghe một thoáng bâng khuâng khi 
kỷ niệm trở về... 
Tuổi thơ và những kỷ niệm của 
Loan đẹp và êm đềm như những 
con sóng lăn tăn trên mặt biển. 
Loan cố tìm lại những dấu chân trần 
của Loan, của Hạnh và của ai đó đã 
từng in trên cát ngày nào. Một cơn 
sóng nhỏ xô vào bờ đã vô tình xóa 
đi mọi dấu tích. Loan thầm trách 
sao cơn sóng ấy không xóa luôn đi 
những vết thương trong Loan bấy 
lâu nay. Tại đây, bờ biển này đã 

chứng kiến biết bao kỷ niệm 
ngọt ngào của một tình bạn 
đẹp, một tình yêu trong sáng. 
Hồi nhỏ, sáng nào Hạnh cũng 
chạy qua nhà rủ: “Loan ơi! Dậy 
đi tắm biển.” Có những ngày 
đông, biển động sóng lớn, 
Loan và Hạnh không dầm 

mình trong làn nước mát của đại 
dương, nhưng lại chạy bộ dọc bờ 
biển để hít thở không khí trong 
lành của bình minh. Hay những 
ngày hè nghỉ học, hai đứa rong ruổi 
trên bờ biển, Hạnh lượm những vỏ 
ốc, vỏ sò về phơi khô, kết thành dây 
chuỗi hoặc làm nhẫn tặng cho 
Loan. Còn Loan thì nhặt rong biển, 
nấu món canh “rong lá mơ” đãi bạn. 
Ngày qua ngày, tuổi thơ Loan và 
Hạnh gắn liền với biển yêu thương, 
với những kỷ niệm ngọt ngào và 
êm đềm. 
Lớn lên, những giây phút Loan và 
Hạnh bên nhau không còn nhiều 
nữa. Vì bây giờ đã có người quan 
trọng với Loan hơn là Hạnh. Những 
buổi bình minh chạy nhảy trên bãi 
biển của đôi bạn thưa dần đi, thay 
vào đó là những buổi chiều tà Loan 
và Nam tay trong tay đi dạo trên 
biển. Tình yêu của Loan và Nam 
chớm nở ở tuổi đôi mươi, đẹp và 
trong sáng như những ngọn nến 
lung linh mà Nam đã cắm xung 
quanh hình trái tim vẽ trên cát, bên 
trong ghi: “N     L” nhân dịp sinh nhật 
lần thứ hai mươi của Loan. Rồi có 
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những buổi chiều hoàng hôn, Nam 
dắt tay Loan đi dọc theo bờ biển và 
nói rằng: “Sau khi tụi mình tốt 
nghiệp, anh sẽ dắt tay em đi hết 
cuộc đời, em có đồng ý không?”. 
Loan đỏ mặt và gật đầu thẹn thùng 
thay cho lời muốn nói. Loan mong 
thời gian trôi qua thật nhanh để 
Loan sớm được bước chung lối đi 
về trên khắp các nẻo đường cùng 
Nam. 
“Dữ dội và dịu êm. Ồn ào và lặng 
lẽ…” là đặc điểm mà nhà thơ Xuân 
Quỳnh đã mô tả về sóng. Có lẽ biển 
sẽ không đẹp, không cuốn hút lòng 
người khi biển chỉ có những cơn 
sóng dịu êm mà thiếu vắng những 
cơn sóng dữ dội, ồn ào. Và cuộc đời 
cũng giống như biển cả, không 
phải lúc nào cũng êm đềm và bình 
yên như lòng mình muốn. Những 
cơn sóng ồn ào trào dâng khi Loan 
nhận được lá thư của Nam: 
“Hồng Loan thương mến! 
Anh xin lỗi vì không thể cầm tay em 
đi hết cuộc đời như lời hẹn ước. 
Mong em hãy tha thứ cho anh. Cảm 
ơn em những ngày tháng ngọt 
ngào em đã ở bên cạnh anh và sẻ 
chia cùng anh những vui buồn. Cầu 
mong em luôn được hạnh phúc.” 
Ba tháng sau đó, Loan nhận được 
cánh thiệp hồng báo hỷ của Nam 
và Hạnh. Mọi ước mơ và lời hẹn ước 
giờ đây như cơn sóng bạc đầu, 
cuồn cuộn, trắng xóa và tan biến 
trong chốc lát. Mọi thứ như sụp đổ 
trước mắt, Loan mất niềm tin vào 
tình bạn, tình yêu và cả niềm tin nơi 
con người… 

Loan thả hồn theo những áng mây 
trôi lang thang trên bầu trời xanh 
biếc và không biết rằng Huy đã 
đứng bên cạnh từ lâu. 
- Loan nghĩ ngợi gì mà xa xăm dữ 
vậy? 
Loan giật mình quay về với hiện tại: 
- Xin lỗi… anh là… 
- Mình là Huy “cận” - bạn của Bình 
Nam đây. Huy cận thị chứ không 
phải nhà thơ Huy Cận nên Loan 
đừng có nhầm nha. 
- Cái anh này… bao nhiêu năm vẫn 
hài hước như vậy. Tuy có điều trông 
anh già dặn và chững chạc hơn 
trước. 
- Nay Loan làm gì và ở đâu? Cơn gió 
nào lại đưa người xưa về thăm chốn 
cũ? 
- Bây giờ em đang đi dạy ở Đà Lạt. Ở 
Đà Lạt ngày nào cũng núi đồi, cỏ 
cây với rừng thông vi vu bạt ngàn 
nên tranh thủ những ngày hè đổi 
gió. Sẵn dịp em về thăm lại vùng 
trời bình yên của ngày xưa. Mới đây 
mà mọi thứ đã trở vào dĩ vãng. 
Mười năm rồi còn gì, nhanh quá ha 
anh. 
- Lâu rồi em có gặp Nam và Hạnh 
không? 
- Sau khi chia tay Nam, em xin ba 
mẹ đăng ký đi dạy tình nguyện ở 
vùng sâu vùng xa để nguôi ngoai 
nỗi niềm. Em được đưa lên Đơn 
Dương dạy cho người sắc tộc. Sau 
đó mấy năm thì được Sở bổ về dạy 
tại Đà Lạt cho đến bây giờ. Em 
muốn mọi thứ chôn vùi vào quá 
khứ để vết thương được mọc da 
non nên lâu nay em không liên hệ 
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với bạn bè cũ. Với em, niềm vui bây 
giờ là những ánh mắt ngây thơ, 
những nụ cười hồn nhiên của các 
em học trò mà thôi. Mà em gặp lại 
người phản bội ấy làm gì hả anh? 
- Loan à, cả Nam và Hạnh không 
phải là những người bạn xấu như 
Loan nghĩ đâu. Hãy lắng nghe hết 
câu chuyện sau đây rồi Loan có 
trách móc hay giận hờn cũng 
không muộn. Trước ngày đám cưới, 
Nam buồn và tâm sự với anh rất 
nhiều. Thật lòng Nam yêu Loan 
nhiều lắm. Sau khi tốt nghiệp, đợi 
xin được việc làm nữa là Nam sẽ xin 
ba mẹ cưới Loan. Nhưng vì… Loan 
biết không? Ba của Nam và bố của 
Hạnh là hai người bạn thân. Sau khi 
ba mẹ Hạnh bị tai nạn đột ngột qua 
đời. Lời trăn trối trước khi lâm 
chung của ba mẹ Hạnh là nhờ ông 
bà Hội chăm sóc Hạnh. Điều quan 
trọng là họ muốn lời kết ước thông 
gia trước kia của hai gia đình trở 
thành sự thật. Dẫu yêu Loan vô 
cùng nhưng vì chữ hiếu, Nam cũng 
không muốn ba mẹ mắc lời hứa với 
người quá cố nên chấp nhận. Nam 
chôn vùi tình yêu và nỗi nhớ Loan 
vào trong sâu thẳm và tiến đến hôn 
nhân với Hạnh. Hạnh cũng buồn và 
thấy có lỗi với Loan nhưng không 
biết làm gì khác vì không còn nơi 
nương tựa. Cưới xong, cả ông bà 
Hội và vợ chồng Nam đều thấy áy 
náy với Loan nên đã chuyển nhà 
vào Saigon sinh sống. Sau này có 
mấy lần Nam viết thư cho anh và 
tâm sự vì nỗi nhớ Loan không 
nguôi nên khoảng thời gian ban 

đầu hôn nhân Nam và Hạnh không 
hạnh phúc. Anh có an ủi và động 
viên Nam. Bây giờ Nam và Hạnh có 
hai bé rồi. Bé Cà-rốt và Khoai Tây 
ngoan lắm. Cả Nam và Hạnh đều 
mong có dịp gặp lại Loan… nhưng 
không dám. 
Những giọt nước mắt lăn dài trên 
gò má của Loan. Một khoảng lặng 
ngắt quãng giữa bản tình ca buồn. 
Huy tiếp lời: 
- Anh hiểu và cảm thông sâu sắc với 
những tổn thương mà Loan đã chịu 
đựng. Nhưng anh muốn nói với 
Loan rằng dẫu con người có thay 
đổi, tình yêu con người dành cho 
Loan mong manh và dễ vỡ như thế 
nào, nhưng có một Đấng yêu Loan 
bằng một tình yêu đời đời và vững 
bền. Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu 
hôm qua, ngày nay và cho đến đời 
đời không bao giờ thay đổi. Cách 
đây hơn hai ngàn năm, Ngài đã đến 
thế gian để chịu chết và sống lại để 
cứu chuộc nhân loại. Ngài là Đức 
Chúa Trời làm người nên Ngài hiểu, 
cảm thông với những ai đau khổ và 
buồn phiền như Loan vậy đó. Chúa 
Giê-xu phán rằng: “Những ai mệt 
mỏi và có lòng nặng gánh ưu tư. 
Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho con 
được yên nghỉ.” Nếu Loan thấy quá 
mệt mỏi và nặng nề, Loan hãy trao 
gánh nặng đó cho Chúa Giê-xu, 
Ngài sẽ gánh thay, lau khô những 
giọt nước mắt và ban cho Loan 
niềm vui, sự bình an trong tâm hồn. 
Ngài cũng sẽ rịt lành những vết 
thương trong Loan và xóa tan 
những giận hờn cay đắng trong trái 
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tim của Loan. 
Huy đưa tay chỉ ra ngoài khơi: Loan 
thấy chiếc thuyền đang lênh đênh 
trên biển khơi kia không? Có những 
đêm đen mịt mù, hay lúc bão tố 
chiếc thuyền ấy không định hướng 
được sẽ đi về đâu và đâu là bến bờ an 
toàn. Nhưng Chúa Giê-xu 
phán: “Ta là đường đi, chân 
lý và sự sống; chẳng bởi Ta 
thì không ai được đến cùng 
Cha.” Cuộc đời của chúng ta 
đôi khi trôi vô định như 
chiếc thuyền kia Loan à. 
Hãy đến với Chúa Giê-xu, 
Ngài chính là thuyền 
trưởng tài ba sẽ lèo lái cuộc 
đời của Loan vượt qua 
những cơn sóng ngầm, mọi 
tảng băng trôi và bão tố cuộc đời để 
đến bến bờ bình an, phước hạnh. 
Ngày xưa, cũng có những lúc anh 
cùng đường, bế tắc nhưng anh đã 
kinh nghiệm sâu sắc tình yêu, sự dẫn 
dắt của Thiên Chúa dành cho anh. 
Mong Loan cũng trải nghiệm như 
anh. 
- Cảm ơn anh đã mang đến cho Loan 
nguồn tình yêu không bao giờ cạn 
vơi. Từ hôm nay, Loan muốn mời vị 
thuyền trưởng mà anh đã giới thiệu 
lèo lái chiếc thuyền nhỏ của Loan. 
Sao anh Huy không giới thiệu Đấng 
ấy từ lâu thì Loan đâu có đau khổ đến 
ngày hôm nay như vầy? 
- Anh muốn nói lắm chứ bộ… Tại ai 
trốn đi biệt tăm… không dành thời 
gian và cho người ta cơ hội. 
Những cơn sóng đua nhau vỗ vào 
ghềnh đá reo mừng chúc Loan một 

ngày mới bình yên và sảng khoái... 
Bên ngoài, ánh trăng lung linh chiếu 
những tia sáng xuyên qua khung cửa 
sổ, mang theo làn gió mát của ngày 
hè. Loan thò tay vào ngăn kéo lấy tờ 
giấy và cây bút: 
“Anh Nam và Hạnh thân mến! 

Sáng nay, Loan có dịp 
được trở lại thăm vùng 
biển thân thương của 
quê mình. Biển vẫn xanh, 
cát vẫn trắng, hàng phi 
lao vẫn rì rào trong gió 
như ngày nào… chỉ thiếu 
anh Nam và Hạnh. 
Những cơn sóng thầm 
gọi tên anh Nam và 
Hạnh, trách sao hai người 
không về thăm người 

bạn cũ... 
Anh Nam và Hạnh thương mến! Anh 
Gia Huy đã kể cho Loan nghe tất cả 
những gì mà lâu nay Loan vẫn hiểu 
nhầm và căm ghét hai người. Nếu 
Chúa không cho Loan gặp lại anh 
Huy, có lẽ anh Nam và Hạnh mãi là kẻ 
thù không bao giờ được xóa tên 
trong trái tim của Loan. Nhưng tạ ơn 
Chúa, anh Huy đã giới thiệu cho Loan 
một tình yêu cao cả và vững bền. 
Đấng ấy đã yêu Loan bằng chính 
mạng sống của Ngài. Chúa Giê-xu đã 
đến thế gian để chịu chết và gánh 
thay tội lỗi cho con người và ban cho 
con người sự sống đời đời. Loan đã 
tiếp nhận tình yêu của Chúa Giê-xu 
vào lòng. Từ khi có Ngài làm chủ 
cuộc đời, Loan có sự vui mừng và 
bình an trong tâm hồn. Đặc biệt là 
Loan không còn giận hờn hay căm 
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ghét về chuyện quá khứ của chúng 
mình. Loan biết chỉ có Chúa Giê-xu 
là Đấng yêu thương, nhân từ mới 
giúp Loan thoát khỏi những vấn 
vương ích kỷ này. Anh Nam và Hạnh 
biết không? Bây giờ khi trở về với 
biển, trái tim Loan như sống lại với 
những ngày tháng tung tăng với 
Hạnh trên bãi cát, Loan nhớ những 
kỷ niệm ấy vô cùng. Loan trân quý 
những giây phút bên anh Nam… 
Tất cả những kỷ niệm ngọt ngào ấy, 
Loan đã giấu kín nơi sâu thẳm của 
trái tim. Loan mong ước chúng ta sẽ 
mãi là những người bạn tốt. Mỗi 

ngày Loan cầu xin Chúa thăm viếng 
và cho anh Nam và Hạnh cũng sớm 
nhận được tình yêu và sự bình an 
trong tâm hồn nơi Chúa Giê-xu như 
Loan đã kinh nghiệm và viết cho hai 
bạn đây. Mong sớm gặp lại anh 
Nam và Hạnh...” 
Xếp lá thư bỏ vào phong bì. Loan 
nhờ cánh chim bồ câu mang đi bao 
nỗi niềm mà lâu nay trái tim Loan 
như cơn sóng dâng trào. Ngoài 
biển, gió vi vu hòa vào tiếng sóng rì 
rào tạo nên khúc nhạc êm đềm ru 
Loan trong giấc ngủ say. 

Döùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Ta laø 
söï soáng laïi vaø söï soáng; keû naøo tin 

ta thì seõ soáng, maëc daàu ñaõ cheát roài. 
Coøn ai soáng vaø tin ta thì khoâng heà 

cheát. Ngöôi tin ñieàu ñoù chaêng?

Giaêng 11:25-26
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