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Vượt  qua  k hủn g  hoản g

Bạn đang lo lắng về tương lai và những người bạn yêu thương ư? Có phải 
gần đây bạn có cảm giác như thế giới xung quanh đang sụp đổ? Có phải bạn 
cảm thấy bất lực, tuyệt vọng, bị cô lập hoặc cô đơn không?

Nếu như thế, bạn không phải một mình. Thật không may mắn, những cảm 
xúc trên chính là những thách thức mà nhân loại khắp nơi trên thế giới đều gặp 
phải. Và Tin Mừng cho chúng ta biết rằng điều ấy cũng giống như sự e sợ và 
hoài nghi mà những môn đệ của Chúa Giêsu gặp phải không lâu sau khi Ngài 
bị kết án tử hình.

Trong trường hợp của họ, giải pháp chính là nhận ra rằng Thầy vẫn ở cùng 
họ và rằng họ vẫn có thể tiếp tục cậy dựa vào Ngài, cũng giống như những gì 
họ đã làm trước đó. Mất một khoảng thời gian để họ hiểu được điều ấy, nhưng 
khi nhìn thấy Đấng Cứu Thế sống lại, mọi việc được nhìn nhận đúng và họ đã 
công nhận rằng Ngài đủ quyền năng để ban tất cả những gì họ cần.

Với chúng ta ngày hôm nay cũng thế. Chúa Giêsu đã không hứa rằng mọi 
điều trong cuộc sống sẽ trôi chảy hoặc rằng chúng ta sẽ không phải đối mặt với 
những khó khăn và sự chống đối. Nhưng Ngài đã hứa Ngài không bao giờ rời 
khỏi chúng ta (xem Mt 28:20; Dt 13:5), và rằng Ngài sẽ luôn yêu thương chúng 
ta (Xem Ga 14:21). Con đường của chúng ta có thể không dễ dàng (Xem Ga 
16:33), nhưng chúng ta không đi một mình.

Nếu chúng ta không để cho những gian nan và những lúc khó khăn vượt 
lên trên chúng ta, nhưng thay vào đó, dùng chúng để củng cố thêm sự liên 
kết giữa chúng ta với Đấng có thể ban cho chúng ta niềm hy vọng, niềm vui 
và bình an (Xem Rm 15:13), chúng ta sẽ vượt qua được những khủng hoảng 
và những khó khăn của riêng mình và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cũng 
giống như những môn đệ của Chúa Giêsu



3

Tôi nhớ mình đã học về từ 
“thế giới vi mô” vào năm lớp 5. 
Như là bài tập về nhà, giáo viên 
đã cho mỗi chúng tôi một sợi dây 
khoảng gần 1 mét và bảo chúng 
tôi tạo thành một vòng tròn dưới 
nền nhà. Kế đến, chúng tôi phải 
nhìn mọi thứ trong vòng tròn, 
xem xét kỹ, và nhìn những gì 
sống trong thế giới bé nhỏ của 
chúng tôi

Kể từ đó, tôi cảm thấy hứng 
thú với những thế giới nhỏ bé. Tôi 
ngồi trên bãi cỏ nhiều giờ để tạo 
môi trường cho kiến và những 
con sâu bọ nhỏ. Tôi làm những 
chiếc ghế từ những chiếc lá và 
những chiếc áo choàng từ những 
cánh hoa. Tôi đã làm những con 
đường nhỏ và những ngôi nhà từ 
những nhánh cây. Nhưng phần 
lớn là tôi chỉ nhìn.

Tôi mang sợi dây của mình đi 
khắp nơi, và bỗng chốc tôi nhìn 
thế giới bằng theo một cách 

mới. Con đường trải cỏ và rắc sỏi, 
những bờ tường đá với tấm thảm 
rêu. Tất cả những gì tôi phải làm 
là tạo thành một vòng tròn và tôi 
có thể tạo nên một thế giới mới. 
Cũng không hẵn là “tạo nên”, 
nhưng tôi có thể thay đổi những 
thế giới đang tồn tại và cố gắng 
cải thiện chúng.

Hôm nay, tôi nghe thấy những 
bi kịch từ tin tức và lướt qua 
những phần tóm tắt tin chính. 
Tôi nghe những cuộc tranh luận 
về chính trị và tự hỏi liệu mọi 
người có bao giờ đồng tình với 
nhau, hoặc liệu họ có lún quá 
sâu vào những cuộc tranh luận 
đến nỗi không bao giờ nhìn thấy 
những điểm tương đồng giữa họ.

Tôi ước mình có thể thay đổi 
thế giới. Tôi ước mình có thể làm 
cho nó trở thành một nơi đẹp 
hơn và sạch hơn. Tôi ước mình 
có thể chấm dứt chiến tranh và 
bạo lực. Tôi ước thiện chí có thể 

phủ đầy mặt đất. Tôi suy nghĩ 
về những điều này trong khi đi 
bộ vào buổi sáng. Rồi tôi nhớ 
đến một cô bé nhỏ học lớp 5, và 
tôi chợt nhận ra ngay cả khi tôi 
không thể thay đổi cả thế giới, 
tôi có thể làm cho thế giới bé 
nhỏ của tôi trở nên tốt đẹp hơn. 
Tôi không thể thay đổi con tim 
của tất cả mọi người, nhưng tôi 
có thể tác động đến người đang 
bước đi bên cạnh tôi.

Tôi có thể tạo ra một thế giới 
vi mô bình an trong một thế giới 
đầy bão giông. Tôi có thể làm 
cho ngôi nhà của tôi trở thành 
nơi trú ẩn an toàn giữa những 
cơn bão. Tôi có thể bước đi sao 
cho đẹp hơn. Chúa không trao 
cho tôi một thế giới to lớn để 
thay đổi, nhưng tôi có thể thay 
đổi thế giới bé nhỏ của tôi bằng 
việc tìm cách đong đầy thế giới 
ấy bằng tình yêu của Chúa mỗi 
một ngày. 

thế giới bé nhỏ
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Trong một loạt phim 
truyền hình về tập điều 
khiển được trình chiếu 
cách đây ít năm, những 
chú chó được ra lệnh “lắc”, 
và chúng làm theo rất giỏi 
cho dù có được quà hay 
không. Tuy nhiên, những 
nhà nghiên cứu nhận thấy 
rằng nếu những con chó 
nhìn thấy con chó khác có 
quà nhưng chúng không 
có, chúng ta bắt đầu chần 
chừ làm theo mệnh lệnh và 
cuối cùng là sẽ thôi không 
hợp tác nữa. Những con 
chó biết khi nào chúng bị 
đối xử không công bằng, 
và chúng không thích điều 
ấy. Nếu ngay cả loài chó có 
thể hiểu điều không công 
bằng, thì loại người càng 
hiểu khi họ bị đối xử bất 
công!

Đệ nhị luật 25:23-14 

cảnh cáo chúng ta, “Anh 
em không được có trong 
bao bị của anh em hai quả 
cân khác nhau, một nặng 
một nhẹ; anh em không 
được có trong nhà của 
anh em hai thùng khác 
nhau, một lớn một nhỏ. 
Thiên Chúa nói một cách 
vô cùng đơn giản: “Hãy 
đối xử với người khác công 
bằng và đừng lừa dối”. Tuy 
nhiên, tôi nghĩ cũng có thể 
áp dụng rộng hơn.

Đã bao lần chúng ta 
bước đi với những quả cân 
khác nhau trong túi của 
mình? Đã bao lần chúng ta 
thiên vị với một số người 
và hờ hững với những 
người khác?

Chúng ta mỉm cười và 
nói một lời tử tế với một 
người bạn nhưng lại tỏ vẻ 
phớt lờ với một người bạn 

cùng lớp làm bạn bực dọc.
Chúng ta sẵn sàng giúp 

đỡ một người bạn lúc 
cần, nhưng chúng ta cố 
để không nhìn thấy một 
người vô gia cư bên góc 
đường.

Trong khi có rất nhiều 
những lý do giải thích vì 
sao việc cho đi hoặc giúp 
đỡ hoặc đối xử với mọi 
người một cách công bằng 
là không thể trong mọi 
tình huống, chúng ta rất 
thường hay thiên vị. Thay 
vì hỏi bản thân: “Tại sao tôi 
giúp người này?” hoặc “tại 
sao tôi thể hiện sự tử tế với 
người này?”, chúng ta nên 
hỏi: “Tại sao lại không?”

Hoàn toàn hợp lý khi cho 
rằng Chúa Giêsu có mối 
quan hệ thân thiết hơn với 
những môn đệ của Ngài so 
với những người khác khi 

nhìn thấy 
chúa giêsu
Marie Story
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chúng ta tìm hiểu về cuộc 
đời của Ngài, chúng ta 
nhận ra rằng Ngài đối xử 
với mọi người—từ những 
người có chức quyền đến 
những người phong hủi 
bên lề xã hội, từ những 
nhà lãnh đạo tôn giáo 
cho đến những người lao 
động bình thường—bằng 
sự tôn trọng và quan tâm. 
Thậm chí còn xúc động 
hơn khi sự công bằng và 
tử tế của Ngài còn thể hiện 
cho những người đối xử 
tệ với Ngài, những người 
lăng mạ và chế giễu Ngài, 
và ngay cả những kẻ giết 
Ngài!

Trong trường hợp của 
tôi, tôi thấy việc hành 
động một cách không 
thiên vị quả là khó, bởi vì 
điều đó có nghĩa rằng tôi 
phải hoàn toàn quên đi 

bản thân mình. Bản chất 
tự nhiên của con người là 
luôn chần chừ cân đong 
khoảng đầu tư mà bản 
thân bỏ ra với những gì 
chúng ta nhận lại. Theo lẽ 
tự nhiên, chúng ta thường 
hay thiên vị đối với những 
ai đáp trả bằng ý tốt, sự 
quý mến hoặc sự tử tế. 
Nếu chúng ta không nhận 
được bất cứ gì từ ai đó, 
chúng ta dễ dàng phớt lờ 
họ.

Mẹ Teresa chính là 
người không làm phép 
tính toán. Mẹ cho những 
người nghèo nhất trong 
số những người nghèo—
những người không có gì 
để trả lại tất cả những gì 
mẹ đã làm cho họ. Mẹ cũng 
có những mối giao lưu với 
những người nổi tiếng và 
những người đứng đầu 

quốc gia, và một điều tôi 
cảm thấy tuyệt vời về cuộc 
sống của mẹ chính là mẹ 
đối xử với mọi người bằng 
cùng một sự tôn trọng và 
tình yêu thương. Mẹ đã 
không dành sự đối xử tốt 
hơn cho những người thế 
giới xem là “quan trọng” 
hơn.

Một ngày nọ, mẹ đã hỏi 
một vị giám mục: “Ngài 
có muốn thấy Chúa Giêsu 
không?” Kế đến, mẹ dẫn 
vị giám mục đến gặp một 
người đàn ông đang nằm 
trên một tấm vải bố đen 
đúa. Người đàn ông đang 
bị bệnh với vẻ mặt hốc 
hác, và côn trùng bò trên 
người.

Trước mặt vị giám mục 
đang đứng sửng sốt, 
mẹ Teresa quỳ xuống và 
choàng tay ôm lấy người 
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đàn ông đáng thương. 
Bà ôm lấy ông và nói: 
“Chúa Giêsu đây, Chẳng 
phải Ngài đã nói chúng 
ta sẽ tìm thấy Ngài nơi 
những người bé mọn 
nhất trong thế gian sao?” 
Mẹ Teresa xem tất cả mọi 
người đều xứng đáng với 
tình yêu, bởi vì mẹ nhìn 
thấy Chúa Giêsu nơi từng 
người một.

Chúa Giêsu đã nói với 
chúng ta rằng bất cứ điều 
gì chúng ta làm (hoặc 
không làm) cho những 
ai “bé mọn nhất”, chính 
là chúng ta đã làm (hoặc 
đã không làm) cho chính 
Ngài (Xem Mt 25:45). Rất 
hiếm khi chúng ta bị yêu 
cầu phải yêu thương 
trong một trường hợp 
khó như mẹ Teresa đã 
gặp; thường thì chúng 
ta đối mặt với sự thiếu tử 
tế của người khác hoặc 
với chính sự dửng dưng 
và thành kiến của chính 
mình. Cho dù chúng ta 
đối mặt với thách thứ gì 
đi nữa, nhưng tình yêu 
vô điều kiện luôn là điều 
chúng ta hướng tới, như 
thế Chúa Giêsu sẽ nói với 
chúng ta “Những gì con 
đã làm cho người khác, 
chính là con đã làm cho 
chính Ta”, đó là điều Ngài 
vui lòng. 

đầu tư cho 
sự vĩnh cửu
Michael French

Từ bỏ những gì chúng 
ta thích hoặc ao ước có 
thể xem là một sự hy sinh, 
nhưng khi chúng ta lên 
thiên đàng và nhìn mọi 
việc bằng một cách nhìn 
đúng đắn, chúng ta sẽ xấu 
hỗ vì mình đã không hy 
sinh sao cho vui vẻ hơn.

Ngay cả lúc này, tôi vẫn 
cảm thấy khó chịu khi nhớ 
về những công việc nhỏ 
mà tôi lẫn tránh, những 
cuộc tranh luận mà tôi 
dành phần thắng, những 
lúc tôi dành cho bằng 
được phần lợi lớn nhất. 
Tôi bắt đầu nhận ra những 
việc ấy chỉ là nhất thời, và 
rằng những việc thật sự 
có ý nghĩa chính là những 
lúc tôi dành thời gian rãnh 
của mình để giúp đỡ ai 
đó, những lúc tôi phớt lờ 
không trả lời những ý kiến 
không đâu, những lúc tôi 
giúp ai đó giữ sỉ diện, và 
những lúc tôi dành phần 
lợi lớn nhất cho ai đó. Từ 
bỏ những điều không 
quan trọng không còn có 
vẻ là sự hy sinh nữa khi tôi 
biết mình đang đầu tư cho 
sự vĩnh cửu.

Bởi vì tôi được ban cho rất 
nhiều,

Tôi cũng phải cho đi:
Bởi nhờ sự hào phóng vô 

cùng của Ngài, lạy Chúa,
Mỗi ngày con sống
Con sẽ chia sẻ những món 

quà từ Ngài
Với người anh em con gặp 

gỡ
Những người cần sự giúp 

đỡ từ con.

Bởi vì con được che chở và 
ban của ăn,

Nhờ vào sự chăm sóc chu 
đáo của ngài,

Con không thấy mình thiếu 
gì

Và không thể không chia sẻ
Ngọn lửa nhiệt tình, và 

lương thực của mình
Mái nhà an toàn,
Để ai đó cũng có được sự 

thoải mái.
Bởi vì tình yêu chứa chan
Được nhận từ Ngài
Sự giàu có mà con biết 

không phải
Chỉ để con cất giữ,
Con sẽ cho đi tình yêu đến 

những ai cần,
Sẽ thể tình tình yêu bằng lời 

nói và hành động,
Để thật sự thể hiện sự biết 

ơn của mình.—Grace Noll 
Corwell (1877-1969)
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Sự Tử Tế CủA  
NHữNG NGười lạ MặT
Katrin Prentice

Cách đây một năm, 
tôi bị bong gân mắt cá 
chân khá nặng khi bước 
ra khỏi rạp chiếu phim 
và phải vào viện để chụp 
x-quang và băng bó. May 
thay, xương không bị gãy, 
nhưng chỗ sưng kéo dài 
vài ngày, và mất ít thời 
gian để đi lại bình thường.

Sau đó, khi ngẫm nghĩ 
lại rủi ro bất ngờ này, 
điều khiến tôi ấn tượng 
nhất chính là sự tử tế của 
những người lạ mặt. Dưới 
đây là điều tôi muốn nói:

Khi mới ngã xuống cầu 
thang, vết thương rất 
đau. Tôi cũng cảm thấy 
sốc và sợ hãi. Ngay lập 
tức, một người đàn ông 
xuất hiện—một người 
hoàn toàn lạ mặt, ngay 
đúng lúc—giúp chồng 
tôi, Brian, đỡ tôi dậy và 
khiêng tôi ra xe, cả đoạn 
đường nói chuyện với tôi 
và an ủi tôi bằng giọng 

nói thật nhẹ nhàng. Khi 
ra đến xe, anh ta rời khỏi, 
cũng giống như lúc anh ta 
bỗng nhiên xuất hiện.

Sau đó, khi đang bàn 
bạc đường đến khoa cấp 
cứu bệnh viện, một cặp vợ 
chồng trẻ chúng tôi chưa 
bao giờ gặp, đến bên xe 
và nói sẽ dẫn đường. Khi 
đến bệnh viện, họ ở lại 
chờ cho đến khi tôi chụp 
xong x-quang, phòng 
trường hợp chúng tôi cần 
giúp đỡ. Nói rõ cho bạn 
biết, lúc đó đã quá nữa 
đêm, và họ hoàn toàn là 
người xa lạ, nhưng cảm 
thấy thật an ủi khi có họ ở 
cùng và trò chuyện với họ 
trong lúc chờ đợi.

Rồi một suy nghĩ khác 
bắt đầu xuất hiện khi thời 
gian sự việc xảy ra khá 
quan trọng đối với tôi. 
Sự cố xảy ra trước tuần 
lễ Phục Sinh. Và nghĩ về 
“những người lạ mặt tử 

tế” mà chúng tôi được 
gặp, tôi cảm thấy giống 
như những gì Chúa Giêsu 
đã làm cho nhân loại cách 
đây rất xa xưa. Chỉ trong 
trường hợp của Ngài, Ngài 
đã không khiêng bệnh 
nhân đến bệnh viện, hoặc 
ngay ả không ở cùng để 
chắc chắn là người bệnh 
không sao—Người lạ mặt 
này đã đi hết cả đoạn 
đường, bằng cách cho đi 
cả mạng sống mình cho 
những người không hề 
biết Ngài.

Và rồi tôi nhận ra Ngài 
nơi đôi tay mạnh mẽ của 
người đàn ông tử tế đã 
giúp chồng tôi đỡ tôi, 
và nơi nụ cười làm tôi 
yên lòng của Martin và 
Anastiasia, đôi bạn đã ở 
cùng chúng tôi giữa đêm 
để bảo đảm là tôi không 
có chuyện gì. Ngài vẫn 
sống trong mỗi hành 
động yêu thương. 
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2100
Chris Hunt

Hai ngàn một trăm! Không phải là 
năm nhưng là một con số. Bono, trưởng 
nhóm nhạc rock U2, nổi tiếng với chiến 
dịch chống nghèo đói đã chú giải rằng đây 
chính là con số mà sự nghèo đói được lặp 
lại trong Kinh Thánh: “Rất nhiều lần”. 
Trong lời giới thiệu cho quyển sách Sự 
nghèo đói và Sự công bằng trong Kinh 
Thánh, tổ chức Bible Study thêm vào: 
“Mối quan tâm dành cho người nghèo và 
sự nhấn mạnh đến hành vi công bằng và 
công chính chảy xuyên suốt Kinh Thánh 
như một dòng sông. Đó chính là nền 
móng của luật Cựu Ước và được vang dội 
qua lời của những ngôn sứ; nó tạo nên một 
phần cốt lõi trong những gì Chúa Giêsu 
đã nói và đã làm và định hình nên những 
hoạt động của những ai theo Ngài”.

Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo 
khổ; trong ngày hoạn nạn, sẽ được Chúa 
cứu nguy.—Thánh vịnh 41:1

Những người nghèo đến với tất cả 
chúng ta dưới rất nhiều hình thức. Chúng 
ta hãy chắc chắn rằng chúng ta không bao 
giờ quay lưng lại với họ cho dù chúng ta 
thấy họ ở bất cứ nơi nào. Vì khi chúng ta 
quay lưng lại với người nghèo, chính là 
chúng ta quay lưng lại với Chúa Giêsu.—

Mẹ Teresa (1910-1997)

Con tim và tâm trí
Rất nhiều những vấn đề hiện tại của thế 

giới liên quan đến bất công và nghèo đói bắt 
nguồn từ việc thiếu sự cảm thông. Nhà tâm 
lý học và văn học Daniel Goleman nhận xét: 
“Khi chúng ta chỉ chú ý đến bản thân mình, 
thế giới của chúng ta bị thu nhỏ lại vì những 
khó khăn và những mối bận tâm của chúng ta 
phóng to lên. Nhưng khi chúng ta quan tâm 
đến người khác, thế giới của chúng ta được 
mở rộng. Những vấn đề của bản thân chúng 
ta thoát ra khỏi tâm trí của chúng ta và thu 
nhỏ lại, và chúng ta tăng khả năng nối kết của 
mình—hành động cảm thông.”

Người công chính quan tâm đến quyền lợi 
kẻ nghèo, điều đó, ác nhân sao hiểu nổi!—
Châm ngôn 29:7

Mối liên kết công bằng
Khi Kinh Thánh nói về “người nghèo”, điều 

đó không chỉ đề cập đến những người nghèo 
túng nhưng còn những người bị chà đạp, bị áp 
bức, những người không có khả năng tự bảo 
vệ, những người không được ai nói thay. Có 
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một mối liên kết rõ rang giữa nghèo 
đói và sự công bằng, sự công bằng 
gắn liền với sự thành thật và ngay 
thẳng. Kinh Thánh đã đưa ra những 
ví dụ điển hình, chẳng hạn như trả 
lương công bằng cho những người 
thợ (Xem Đệ nhị luật 24:24-15), 
và chia sẻ một phần thu nhập của 
chúng ta (Xem Lê vi 23:22). Chúa 
Giêsu cũng đã bảo chúng ta hãy kết 
bạn với những ai kém may mắn hơn 
chúng ta (Xem Lc 14:12-14).

Vì trong đất của anh em sẽ không 
thiếu người nghèo, nên tôi truyền 
cho anh em: hãy mở rộng tay giúp 
người anh em khốn khổ, nghèo khó 
của anh em, trong miền đất của anh 
em.—Đệ nhị luật  15:11

Thực thi công bình, quý yêu nhân 
nghĩa và khiêm nhường bước đi với 
Thiên Chúa của bạn.—Mi-ca 6:8

Biểu thị tốt nhất nơi tính cách 
của một người chính là cách họ đối 
xử với những người không mang 
đến lợi ích gì cho họ.—Abigail Van 
Buren (1918-2013)

Tôi có thể làm gì?
Ngay cả khi những nguồn lực 

bị giới hạn, luôn có những cách để 
tạo nên sự khác biệt. Chúng ta có 
thể chia sẻ thời gian, chúng ta có 
thể ngay thẳng và thành thật nơi 
làm việc, chúng ta có thể bênh vực 
những ai yếu thế.

Hãy đập tan gong cùm của sự bất 
công, mở xiềng xích bạo tàn, tháo 

gong cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp 
bức. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, 
rước vào nhà những người nghèo không nơi 
trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, 
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh 
em cốt nhục?... Nếu bạn loại bỏ những hành 
động thiếu công bằng, không oán trách những 
nạn nhân, không bàn tàn về tội lỗi của người 
khác, nếu bạn nhường miếng ăn cho kẻ đói, 
làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng 
của bạn sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tâm 
của bạn chẳng khác nào chính ngọ.—Is 58:6-
7, 9-10

Lạy Chúa,
Xin giúp con biết noi gương Ngài,
Biết tìm kiếm những ai đang mỗi ngày 

cảm thấy rằng
Họ bị gạt sang một bên,
Những ai không thể tìm thấy niềm hy 

vọng,
Những ai cho rằng bản thân họ không có 

gì để cho đi,
Những ai đang bị vùi dập bởi những thách 

thức của sự nghèo đói.
Xin giúp chúng ta biết mở rộng tầm nhìn 

của mình,
Để có chỗ cho những người xa lạ,
Để biết được những ai cảm thấy mình 

chẳng là gì,
Để dành thời gian cho xung quanh,
Để nói chuyện với người đang đối mặt với 

sự tĩnh lặng,
Để phục hồi lại giá trị và sự công bằng.

Xin ban cho chúng con can đảm để quyết 
tâm nối kết với người khác trong việc nhìn 
thấy ân sủng nơi khuôn mặt của từng mỗi 
người, và có được lòng tin để nắm bắt cơ 
hội. 
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PHục SinH—Hôm qua, 
Hôm nay, và mãi mãi
Phỏng theo bài viết của Peter Amsterdam

Sự sống lại của Chúa 
Giêsu có ý nghĩa như thế 
vào đối với những môn 
đệ đầu tiên của Ngài—tất 
cả những ai tin vào Ngài 
trong suốt quãng đời nơi 
trần thế của Ngài?

Cho đến khi Chúa Giêsu 
ăn mừng lễ Vượt Qua 
cùng với những môn đệ 
của Ngài, chỉ vài giờ trước 
khi Ngài bị bắt, bị kết án, 
và giết chết, các môn đệ 
của Ngài hiểu được rằng 
Chúa Giêsu chính là Đấng 
Messiah (Đấng Cứu Thế) 
mà những tiên tri trong 
Cựu ước đã nói đến. Tuy 
nhiên, sự hiểu biết của 
họ về sự sống lại khác với 
sự hiểu biết của chúng ta 
ngày hôm nay.

Những người Do Thái ở 

Palestine thế kỷ thứ nhất 
tin và trông chờ Đức Chúa 
sẽ gửi Đấng Messiah đến, 
nhưng theo sự lý giải Kinh 
Thánh của họ, điều này có 
nghĩa là một vị vua nơi trần 
thế sẽ giải phóng israel 
khỏi sự áp bức và thống trị 
của những quốc gia khác 
mà họ đã phải chịu đựng 
suốt nhiều thế kỷ. Theo 
như họ biết, vương quốc 
sẽ đến chính là vương 
quốc nơi trần thế.

Sự hiểu biết của những 
môn đệ về việc Chúa Giêsu 
chính là Đấng Messiah cho 
đến lúc Ngài chịu chết 
cũng chỉ dựa vào lời giải 
thích này. Họ trông đợi 
Chúa Giêsu sẽ trở thành 
vua của israel. Đây chính là 
ý nghĩa phía sau lời thỉnh 

cầu của anh em Giacôbê và 
Gioan (con ông Giêbêđê) 
xin được ngồi bên tả và 
bên hữu của Chúa Giêsu 
một khi Ngài nắm quyền 
(Xem Mc 10:35-38, 41). Nói 
cách khác, họ muốn có 
được vị trí nổi bật khi Ngài 
cai trị israel. Ngay cả sau 
khi Chúa Giêsu sống lại, họ 
vẫn hỏi đến lúc nào Ngài 
sẽ giải phóng israel và khôi 
phục lại vương quốc nơi 
thế gian (Xem Cv 1:6).

Những sự kiện xảy ra 
gần đó càng làm tăng 
thêm sự mong đợi của họ. 
Việc nhìn thấy đám đông 
đến Giêsuralem mừng lễ 
Vượt Qua cầm nhành lá 
vẫy và tung hô Chúa Giêsu 
như vị vua chắc chắn làm 
cho những môn đệ của 
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Ngài rất phấn khởi! Khi 
những người hành hương, 
những người không biết 
Ngài là ai hoặc điều gì 
đang xảy ra hỏi về điều 
này, đám đông trả lời: 
“Đây chính là ngôn sứ Giê-
su” (Xem Ga 12:12-18; Mt 
21:6-11). Trong suốt thời 
gian thi hành sứ mệnh của 
mình, Chúa Giêsu đã chữa 
lành cho những người 
đau bệnh, cho hàng ngàn 
người ăn một cách kỳ diệu, 
rao giảng lời Chúa bằng 
một sự uy quyền, và Ngài 
chỉ vừa mới mang bạn 
của Ngài, lazarus trở về từ 
cõi chết. Sự nổi tiếng của 
Ngài đang ở mức tột đỉnh, 
và dường như rất nhiều 
người đặt trông mong rất 
cào nơi việc Ngài chính là 

Đấng Messiah đang được 
chờ đợi.

Tuy nhiên, trước tất cả 
những sự việc xảy ra, mọi 
việc chẳng mấy chốc trở 
nên tồi tệ. Chỉ trong vòng 
vài ngày, Chúa Giêsu đã bị 
kết án oan, và bị giết cách 
tàn nhẫn dưới bản án hèn 
hạ nhất. Đấng Messiah 
được trông đợi trừng trị 
những kẻ thờ tà thần, chứ 
không phải chịu bạo hành 
bất công dưới bàn tay của 
những kẻ ấy.

Bạn có thể tưởng tượng 
cú sốc này nặng nề như 
thế nào đối với các môn 
đệ! Người thầy mà họ 
theo, Người Thầy dấu 
yêu mà họ chắc chắn là 
Đấng Messiah, đã chết. Họ 
hoang mang và thất vọng, 

điều này được nhìn thấy rõ 
trong câu chuyện hai môn 
đệ trên đường Emmau vào 
ngày Chúa sống lại. Chúa 
Giêsu Phục Sinh đến gần 
và bước đi cùng họ. Trong 
lúc kể về những gì đã xảy 
ra, họ đã nói: “Chúng tôi 
đã hy vọng Ngài sẽ là 
Đấng cứu israel”. Nhưng 
niềm hy vọng của họ đã 
bị tiêu tan, và họ vô cùng 
đau buồn trước cái chết 
của Ngài (Xem lc 24:17-
21).

Nhưng sau đó, sự sống 
lại của Chúa Giêsu đã thay 
đổi tất cả! Đức Chúa đã cho 
Đấng bị xem là Messiah 
“thất bại” sống lại từ cõi 
chết. Không một người Do 
Thái nào nghĩ rằng Đấng 
Messiah sẽ sống lại từ cõi 



12

chết, những môn đệ hoặc 
những người Do Thái nói 
chung không bao giờ nghĩ 
Chúa Giêsu sẽ hoàn thành 
lời hứa trong Sách Thánh 
theo cách ấy.

Trước đó không lâu, 
những thượng tế đã quyết 
định Chúa Giêsu phải chết: 
“Nếu chúng ta cứ để ông 
ấy tiếp tục, mọi người sẽ 
tin vào ông ấy, rồi người 
Rôma sẽ đến phá hủy cả 
nơi thánh của ta lẫn dân 
tộc ta” (Xem Ga 11:48)

Trong suốt thời gian xét 
xử Chúa Giêsu, vị thượng 
tế hỏi liệu Chúa Giêsu có 
phải là Đấng Cứu Thế, và 
sau câu trả lời khẳng định 
của Chúa Giêsu, câu trả 
lời bao gồm lời được viết 
trong Sách Daniel về con 
Thiên Chúa sẽ ngồi bên 

hữu Thiên Chúa, vị thượng 
tế và những người cùng 
phe với ông kết tội Ngài 
là phạm thượng, và theo 
luật của họ, tội này phải tử 
hình (Mt 26:63-66).

Phongxio Philato, người 
đại diện Rôma, đưa ra bản 
án tử hình Chúa Giêsu về 
tội tự xưng mình là vua. Có 
vẻ như Philato không thật 
sự xem Đức Giêsu là mối 
đe dọa, nhưng do sự kiên 
quyết của đám đông dân 
chúng và của những thế 
lực Do Thái, ông chọn cách 
đóng đinh Ngài, theo luật 
định tội chống lại Rôma. 
Tấm bảng mà Philato treo 
trên thập giá viết: “Giêsu 
Nazareth, Vua dân Do 
Thái” (Xem Mt 27:37).

Chúa Giêsu bị xử tử 
hình bởi vì những người 

đứng đầu Do Thái không 
thừa nhận Ngài là Đấng 
Messiah, và bởi vì Rôma 
nói rằng không một vị 
vua nào không được trao 
quyền có thể sống. Tuy 
nhiên, biến cố lạ thường 
và không mong đợi về việc 
Chúa Giêsu sống lại đã 
làm đảo ngược bản án của 
người Do Thái và Rôma.

Mặc cho theo luật của 
Rôma, những ai muốn làm 
vua sẽ phải chết, và theo 
những gì những người 
đứng đầu Do Thái tin rằng 
Chúa Giêsu không phải 
là Đấng Messiah, chính 
Thiên Chúa đã lật đổ sự 
phán quyết của họ, phê 
chuẩn cho Chúa Giêsu là 
Vua và là Đấng Messiah 
bằng cách làm cho Ngài 
sống lại từ cõi chết.
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Điều này cũng làm 
cho những gì Chúa Giêsu 
giảng dạy về Cha Ngài, về 
vương quốc của Đức Chúa 
và ơn cứu độ trở nên hữu 
hiệu. Sự sống lại chứng 
thực rằng Chúa Giêsu đích 
thực là Đấng Messiah, 
cùng với sự ngự xuống của 
Chúa Thánh Thần, đã tạo 
nên một sự hiểu biết mới 
về Đức Chúa. Tầm quan 
trọng của sự sống lại vào 
thời Chúa Giêsu chính là 
sự minh chứng cho những 
gì Chúa Giêsu nói về Ngài 
và Ngài là ai.

Trước lúc sống lại, các 
môn đệ chưa hiểu hết 
những gì Chúa Giêsu đã 
nói với họ về cái chết và 
sự sống lại của Ngài. Tuy 
nhiên, sau khi Ngài trỗi 
dậy, suốt 40 ngày trước 

khi Ngài lên Trời, Ngài đã 
giải thích những lời Kinh 
Thánh cho họ hiểu (Xem 
Cv 1:3; lc 24:27, 32).

Sự nhận biết rằng thông 
qua việc mặc lấy xác phàm, 
cái chết và sự sống lại của 
Chúa Giêsu, ơn cứu độ trở 
nên được dành cho tất cả, 
đó cũng chính là nguyên 
nhân các môn đệ loan 
truyền về Đức Giêsu Phục 
Sinh trong suốt sách Công 
Vụ Tông Đồ. Đó là lý do 
tại sao những tác giả sách 
Tân ước công bố rằng sự 
Phục Sinh minh chứng 
Chúa Giêsu chính là Con 
Thiên Chúa.

Năm mươi ngày sau 
khi sống lại, sau khi Chúa 
Giêsu về trời, Chúa Thánh 
Thần cũng đến trong thế 
gian theo một cách thức 

mới, chính là ngự trị trong 
lòng mỗi tín hữu. Những 
sự kiện này đã thôi thúc 
các môn đệ và giáo hội 
sơ khai loan tin cho khắp 
thế giới vào thời của họ 
rằng nhờ Chúa Giêsu và 
cái chết của Ngài trên thập 
giá, nhân loại có thể giao 
hòa với Thiên Chúa.

Đối với các môn đệ năm 
xưa, và đối với chúng ta 
ngày hôm nay, Phục Sinh 
chính là nền tảng của 
niềm tin và niềm hy vọng 
Kitô hữu. Những môn dệ 
tiên khởi, dù lúc đầu đã 
phải đối mặt với những 
niềm hy vọng bị tan vỡ do 
những sự trông đợi của 
họ, nhưng không lâu sau 
đã được nhìn thấy rằng bởi 
vì Chúa Giêsu đã sống lại, 
nên những gì Ngài đã nói, 
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đã làm và đã hứa, đều là 
sự thật. Sự thật ấy trường 
tồn xuyên suốt lịch sử cho 
đến thời đại của chúng ta 
ngày nay. Đấng Cứu Thế 
sống lại đã minh chứng 
bản tính thần thiêng và sự 
minh chứng rằng chúng ta 
có thể tin tưởng nơi Ngài, 
bởi vì Ngài đã chết cho 
tội lỗi của chúng ta và đã 
sống lại từ cõi chết.

Bởi vì những gì Ngài đã 
làm, chúng ta biết rằng tất 
cả những gì Ngài đã nói 
đều là sự thật: rằng chúng 
ta có được ơn cứu độ và sự 
sống đời đời, rằng Thánh 
Thần ngự trị trong tâm 
hồn chúng ta, rằng chúng 
ta được hứa sẽ được đáp 
trả những lời nguyện 

xin, rằng Ngài sẽ dẫn dắt 
chúng ta khi chúng ta cầu 
xin Ngài. Sự chia cách giữa 
chúng ta và Thiên Chúa đã 
được nối kết lại. Chúng ta 
là con cái của Ngài, chúng 
ta sẽ được sống cùng Ngài 
mãi mãi.

Bởi vì sự Phục Sinh, 
chúng ta có được đảm bảo 
được ơn cứu độ, có được 
khả năng để sống một 
cuộc sống tràn đầy Đấng 
Cứu Thế, và niềm vinh dự 
được sống cùng Chúa mãi 
mãi.

Hãy hân hoan trong sự 
quan trọng tột cùng của 
Phục Sinh—hôm qua, 
hôm nay, và mãi mãi. Chúc 
mừng lễ Phục Sinh tràn 
đầy hồng ân! 

Chúa Giêsu yêu chúng 

ta đến nỗi tặng ban 

mạng sống của Chính 

Ngài cho chúng ta và 

gánh chịu hình phạt 

cho những tội lỗi của 

chúng ta trên thập giá, 

nhờ đó, chúng ta được 

thứ tha và được cứu 

rỗi! Một tình yêu cao 

cả! —D.B.B
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nước
Một mùa khô và nóng. 

Gần một tháng hầu như 
không có mưa, mùa màng 
chết, bò ngừng cho sữa, 
dòng suối khô cạn từ 
thượng nguồn, và chúng 
tôi, những người nông 
dân trong vùng, đối mặt 
với việc phá sản nếu mưa 
không đến sớm.

Tôi đang ở trong bếp 
chuẩn bị buổi cơm trưa, 
và nhìn thấy đứa con trai 
6 tuổi, Billy đi ra khu rừng. 
Tôi chỉ có thể nhìn thấy 
lưng thằng bé. Vài phút 
sau khi đi mất hút, nó chạy 
quay lại.

Tôi vẫn tiếp tục làm 
sandwich, nhưng vẫn 

quan sát thấy thằng bé 
bước cẩn trọng vào rừng 
một lần nữa cũng với 
những bước dài chậm rãi 
có chủ đích. Hành động—
bước chậm vào rừng, rồi 
chạy về nhà—lặp đi lặp lại 
vài lần. Cuối cùng, không 
chờ được nữa, tôi rón rén 
bước ra ngoài và lẻn đi 
theo thằng bé, thật cẩn 
thận để không bị phát 
hiện.

Tôi lén lút đi theo thằng 
bé vào rừng. Những cành 
cây và những bụi gai đập 
vào mặt, nhưng thằng bé 
không hề né. Và rồi, tôi 
nhìn thấy một khung cảnh 
kinh ngạc. Một vài con 

hươu to lù lù trước mặt 
thằng bé, nhưng Billy bước 
tiến về chúng. Tôi suýt thét 
lên để thằng bé tránh xa—
một con hươu đực với cặp 
sừng rất nguy hiểm khi lại 
gần. Nhưng con hưu đực 
đã không đe dọa Billy. Nó 
thậm chí không cử động 
khi Billy quỳ xuống. Rồi tôi 
nhìn thấy một con hươu 
con đang nằm trên mặt 
đất, rõ ràng là đang chịu 
đựng hạn hán và cái nóng 
khắc nghiệt, cố ngẫng cao 
đầu để táp lia lịa nước mà 
cậu con trai đáng yêu của 
tôi mang đến, được hứng 
trong tay.

Khi nước hết, Billy đứng 

Khuyết danh
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phắc dậy và chạy về nhà, 
tôi vẫn đứng núp sau cái 
cây. Tôi đi theo sau cậu 
bé đến chiếc vòi nước đã 
khóa. Billy vặn hết ra và 
quỳ xuống để hứng vài 
giọt nước nhỏ giọt xuống. 
Tôi nhớ cậu bé đã bị la khi 
chơi với vòi nước vào tuần 
trước và đã được dạy về 
việc không được lãng phí 
nước, và tôi hiểu tại sao 
cậu bé không nhờ giúp đỡ.

Những giọt nước còn 
đọng lại trong ống cũng 
đã không còn, và rất lâu 
những giọt nước mới 
hứng đầy “chiếc ly” tạm 
bợ. Khi cậu bé đứng lên và 

quay ra sau, tôi đứng ngay 
trước mặt cậu bé.

Cặp mắt của cậu bé 
rưng rưng: “Con không có 
lãng phí”, cậu bé nói.

Nghẹn nơi cổ họng, 
tôi đưa cho cậu bé một 
ly nước đầy lên tới miệng 
được lấy từ nhà bếp, và cả 
hai cùng bước vào rừng. 
Tôi để cho cậu bé chăm 
sóc con hươu con và tự 
hào nhìn đứa con trai của 
tôi đang cứu lấy một mạng 
sống.

Nước mắt lăn dài trên 
mặt tôi và rơi xuống đất, 
và rồi nước mắt cứ rơi…
cứ rơi…Tôi ngước lên và 

nhìn thấy bầu trời chuyển 
đen và đang gầm gừ. Billy 
và tôi vừa kịp về đến nhà 
trước khi mưa to và nặng 
hạt.

Có lẽ ai đó cho rằng 
đây chỉ là một sự một sự 
trùng hợp, một lúc nào 
đó cũng phải mưa. Và tôi 
không tranh luận về điều 
này. Tất cả những gì tôi 
có thể nói chính là cơn 
mưa ấy cứu sống nông 
trại của chúng tôi, cũng 
giống như hành động 
của cậu trai nhỏ cứu sống 
một mạng sống. 

Niềm hy vọng của người tín hữu…khiến chúng ta có thể hành động một cách khiêm 
tốn và kiên nhẫn, xóa bỏ những bất công rõ ràng nơi thế gian mà không cần biết 
chắc rằng những tài năng và cố gắng của chúng ta có thể xóa bỏ tất cả sự bất công 
hay không. Nói cho cùng, niềm hy vọng của người tín hữu không nhất thiết phải nhìn 
thấy điều hy vọng (Dt 11:1)…Thay vào đó, niềm hy vọng tín hữu chỉ đơn thuần đòi 
hỏi chúng ta tin tưởng rằng ngay cả những hành động trung thành cho dù nhìn bề 
ngoài chẳng quan trọng gì—một ly nước lạnh trao cho một đứa trẻ, đồng tiền của bà 
góa trong đền thờ, hành động mến khách đối với người lạ mặt, những hành động ấy 
chẳng hề có tầm quan trọng chính trị xã hội mang tính chiến lược gì như chúng ta 
có thể thấy—tuy nhiên, những hành động ấy đóng góp một cách lớn lao trong việc 
xây dựng vương quốc của Chúa nhờ vào hành động sáng tạo và ân sủng cao vời của 
Chúa.—Craig M.Gay
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những thoáng suy ngẫm

Abi May

Hãy tưởng tượng một hạt giống nhỏ, bị nhốt 
trong tối tăm. Mưa rơi, ánh nắng mặt trời tỏa 
chiếu, và bên trong hạt giống ấy, những tế bào 
sinh sôi. Chẳng bao lâu sau, mầm xanh sự sống 
đâm lên. Một cây mới đang lớn lên.

Giờ đây, hãy tưởng tượng một chú chim non 
bị nhốt trong lớp vỏ cứng khó chịu. Một vết nứt 
xuất hiện khi một tạo vật nhỏ mổ và bới. Ló ra 
ngoài là một chú gà con vàng, rạng rỡ, phủ lông tơ.

Đó chỉ là một vài minh họa về sự sống mới mà 
chúng ta chứng kiến, mùa này qua mùa khác, năm 
này qua năm khác.

Khi chúng ta trông chờ một sự sống mới trổ 
sinh, chúng ta không mong đợi điều gì đó đã 
chết sống lại. Một con chim chết không bay trở 
lại. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói với chúng ta rất 
nhiều những bằng chứng về sự sống lại của Chúa 
Giêsu:

“Đức Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng 
như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai tang, 
và ngày thứ ba đã chỗi dậy, đúng như lời Kinh 
Thánh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với 
Nhóm Mười Hai. Sau đó, Người đã hiện ra với 
hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy, phần 
đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an 
nghỉ” (1Cr 15:3-6).

Chúng ta cũng ngạc nhiên giống như những 

nhân chứng đầu tiên ấy. Làm sao một thân xác 
đã chết, nằm trong ngôi mồ tối lạnh lẽo, có thể 
sống lại? Phép lạ sự sống lại của Đấng Cứu Thế, 
một sự chế giễu đối với lẽ thường tình, thực sự 
vượt xa sự hiểu biết của con người.

Tuy nhiên, phép lạ không chỉ chấm dứt ở đây. 
C.S. Lewis (1898-1963) đã viết: “Đức Giêsu đã 
mở cánh cửa đã bị khóa kể từ khi cái chết của 
nhân loại đầu tiên. Ngài đã gặp, đã chiến đấu và 
đánh bại thần chết. Mọi thứ trở nên khác bởi vì 
những gì Ngài đã làm.”

Lời Chúc Tụng 
Phục Sinh

Đón nhận ơn tha thứ nhân không của 
Chúa bằng cách đơn giản cầu xin và mời 
Con Một của Ngài, Chúa Giêsu vào trong 
cuộc sống của bạn:

“Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Ngài đã chết vì 
con và tha thứ cho con. Con xin mở rộng 
tâm hồn của con để đón nhận Ngài và 
món quà của Ngài,”
Ngài đã trả món nợ mà Ngài không 
mượn;
Tôi nợ món nợ không thể trả;
Tôi cần ai đó rữa sạch mọi tội lỗi của 
mình.
Chúa Giêsu Cứu Thế đã trả món nợ tôi 
không bao giờ có thể trả.
—Ellis J.Crum
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Không Mắc Nợ

Sergio đã trải qua cơn 
khủng hoảng về tài chính 
nghiêm trọng. Anh ấy đã 
mượn một món nợ lớn 
bằng ngoại tệ, nhưng dao 
động mạnh của tỷ giá đã 
làm tang món nợ lên gấp 
đôi giá trị của tất cả tài sản 
của anh ta.

Chủ nợ chính của Sergio 
chính là bố vợ của anh ta, 
một người rất giàu có. Một 
ngày nọ, ông đã nói với 
Sergio: “Bố biết con đang 
trải qua thời điểm rất khó 
khăn, và bố muốn giúp đỡ 
con. Con không cần phải 
tiếp tục hàng tháng trả 
món nợ con đã mượn bố. 
Thật ra là bố muốn xóa hết 
nợ cho con.”

Điều ấy sẽ giúp cho 

Sergio gia hạn được về tài 
chính để thương lượng 
lại với những chủ nợ khác 
và giúp công ty thoát nợ, 
nhưng Sergio đã từ chối sự 
giúp đỡ.

“Con không thể để 
bố làm thế. Đó là vấn đề 
thuộc về nguyên tắc. Con 
phải trả lại tất cả những gì 
con đã nợ bố”.

Người đàn ông cố gắng 
thuyết phục người con rễ.

“Những gì con trả cho 
bố hàng tháng thậm chí 
không đủ trả lãi cho món 
tiền mà bố cho con mượn. 
Bên cạnh đó, con kết hôn 
với đứa con gái duy nhất 
của bố. Khi bố mất—và 
điều này không còn lâu—
tất cả những gì bố có sẽ 
là của con gái và là của 
con. Đây không phải vấn 

đề thuộc về nguyên tắc, 
nhưng chính là sự kiêu 
hãnh ngu xuẩn”.

Tuy nhiên, Sergio tiếp 
tục bướng bỉnh trong việc 
cố gắng vô ích để trả lại 
những gì anh ta đã mượn 
bố vợ của mình. Đến cuối 
cùng, Sergio bị phá sản, 
mất công ty và hầu hết tất 
mọi thứ khác.

lẽ dĩ nhiên, chúng ta 
nên làm những gì có thể 
để trả những khoản nợ. 
Nhưng Sergio giống như 
rất nhiều người từ chối ơn 
tha thứ Chúa rộng ban, 
những người kiên quyết 
tự hoàn lại.

Chúa Giêsu ban ơn tha 
thứ cho mọi người nam, nữ 
và trẻ con. Tất cả những gì 
chúng ta phải làm là đón 
nhận. 

Mário Sant’Ana
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Chúng ta có một Thiên Chúa 
thật tuyệt vời! Và chúng ta 
may mắn thế nào khi có 
Ngài!...Nhờ Đức Giêsu Cứu 
Thế đã từ cõi chết sống lại, 
chúng ta được tái sinh để 
nhận lãnh niềm hy vọng 
sống động bao gồm cả một 
tương lai nơi thiên đàng—và 
một tương lai bắt đầu từ 
ngay lúc này!—1Pr 1:3-4

Ta là Đấng Hằng Sống, Ta 
đã chết, và nay Ta sống đến 
muốn thuở muôn đời, và Ta 
giữ chìa khóa của Tử thần và 
Âm phủ.—Chúa Giêsu, Khải 
huyền 1:18

Tin tốt nhất thế giới từng 
được nghe đến từ ngôi 
mộ.—Khuyết danh

Giờ đây, những thanh sắt đã 
bị bẽ gãy,
Đấng Cứu Thế từ cõi chết 
sống lại,
Sự sống vẻ vang, và bất diệt
Vào buổi sáng Phục Sinh 
thần thiêng:
Đấng Cứu Thế đã chiến 
thắng, và chúng ta chiến 
thắng
Bởi sức mạnh của Ngài
Chúng ta được sống mãi mãi 
cùng Ngài
Nhờ sự Phục Sinh của 
Ngài.—Christopher 
Wordsworth (1807-1885)

Phục Sinh mang đến cho chúng ta niềm hy vọng. Bởi vì 
Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, chúng ta cũng có thể 
thoát khỏi sự chết, và thoát khỏi cảm giác đáng sợ rằng 
chúng ta đã làm rất nhiều điều tồi tệ, rằng không có cách 
nào để mọi sự trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng chính sự Phục 
sinh đã mang đến cho chúng ta niềm hy vọng.

Chúng ta có thể bay như chim đại bàng xinh đẹp hoặc 
như chim bồ câu hoà bình, lượn cao vượt lên trên những 
giới hạn của sự sống và của chính bản thân. Chúng ta có 
thể bỏ lại phía sau nỗi đau từ những thất bại của bản thân, 
những thiếu sót của bản thân và tất cả những gì tự nơi 
bản thân kìm hãm chúng ta lại. Chúng ta có thể tung cánh 
bay cao vào trong những giấc mơ của mình, biến những 
gì gọi là ước mơ trở thành hiện thực. Chúng ta có thể 
nhắm đến những mục tiêu của Thiên Đàng, và cùng với 
sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta có thể đạt được.

Nhờ sự Phục sinh mà niềm hy vọng của nhân loại không 
còn bị giới hạn bởi khả năng của nhân loại. Chúa Giêsu 
đã chết và đã sống lại từ cõi chết, vì thế, bất cứ điều gì 
Ngài có thể làm, giờ đây, cũng có thể đối với chúng ta. 
Chúng ta chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Ngài, và tin tưởng, 
và phép lạ của sự Phục sinh cũng có thể là của chúng ta. 
—Karen Bardford

Phục Sinh cho Chúng Ta 
Niềm Hy Vọng

Chúa Giêsu đã sống lại, Ngài đã ra khỏi mộ; và chúng ta 
cũng sẽ không phải ở trong mộ sự chết. Chúng ta không 
phải trải qua cái chết—cái giá phải trả cho tội lỗi của 
chúng ta nơi địa ngục, hoặc phải chịu xa cách vĩnh viễn 
với Chúa. Chúa Giêsu đã gánh chịu cái giá phải trả ấy cho 
chúng ta, và rồi trỗi dậy trong sự sống mới. Và sự sống 
mới của Ngài có thể ngự trị trong lòng chúng ta, ban cho 
chúng ta niềm hy vọng và bình an, khi chúng ta được 
đong đầy bằng tình yêu của Ngài. Ngài đã sống lại! Và 
như thế, chúng ta cũng được sống lại trong sự sống mới! 
Hallelujah!—D.B.B



chúa giêsu với tình yêu

vị Hoàng tử bìnH an
Thuở xưa, khi Ta băng qua Bờ Biển Galile cùng với những môn đệ của Ta, 
một cơn bão nỗi lên và đe dọa chiếc thuyền nhỏ có thể bị chìm. Những môn 
đệ của Ta đã rất hoảng sợ, nhưng Ta ra lệnh cho cơn bão dừng lại—“Im đi! 
Câm đi!”—và cơn gió và sóng đã vâng lời Ta (Xem Mc 4:35-39). Một ngày 
nọ, Ta sẽ ngừng mọi cơn bão nơi thế gian này, và lau khô nước mắt của những 
người bị áp bức và những ai đang bị hành hạ dã man.

Cho đến khi đó, con có thể có được bình an thật sự và lâu dài nơi tâm hồn—
bình an có thể đứng vững trước bất cứ điều gì—bằng cách đón nhận Ta như 
là Đấng Cứu Độ và quay sang Ta trong lúc con cần. “Trong thế gian, anh 
em sẽ gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 
16:33). Ta sẽ luôn ở bên cạnh con.


