
Băng chưng CHUA đa sông lai

Nhà báo vô thần hỏi linh mục: "Tôi không hiểu tại
sâo cấc tu sĩ Công giấo thường có nét vui tươi, bình
ân lộ râ trên nét mậ̣t. Đâu là bí mật lầm cho cấc tu sĩ
Công giấo được bình ân, vui tươi như thé, thưâ linh
mục?"

Vị Linh mục mĩm cười: "Không có bí mật gì cả, Chúâ
củâ chúng tôi đã sống lại."

Bầng chứng Chúâ Giêsu đẫ sóng lậi thì nhièu. Ở đây
tôi nêu râ 7 bầng chứng:
1. "Tâ là sự sống lại và là sự sống."
Đó lầ lời củâ Chúâ Giêsu nói với Mârthâ vầ Mâry lầ chị củâ Lâzârô, kẻ đã chết vầ
chôn 4 ngầy trong mò, được Chúâ Giêsu gọi vầ Lâzârô sống lại, bước râ khỏi
mò, trước sự ngỡ ngầng vầ trần ngậ̣p nièm vui củâ chị em Mârthâ, Mâry,
củâ nhiều bầng hữu lấng gièng, vầ 12 môn đẹ̣ củâ Chúâ Giêsu.

2. "Hãy phá đền thờ này đi, Tâ sẽ xây lại trong 3 ngày".
Đó là lời Chúâ Giêsu nói với các tu sĩ, luậ̣t sĩ Dothái và trước nhièu người. Lời đó chỉ vè
thân xấc củâ Ngầi, sâu khi Ngầi bị đóng đinh vầ chét trên thậ̣p giấ; Bâ ngầy sâu Ngầi sẽ
sóng lậi.

Sâu khi Chúâ Giêsu bị giêt chét, cấc môn đẹ̣ củâ Ngầi sợ hẫi đi lẫn trón; nhiều môn
đẹ̣ tính chuyẹ̣n trở vè với ngề nghiệp cũ, với tâm trậng chấn nẩn, thất vọng.
Nhưng những con người nhút nhât vầ thất vọng đó, đã vui mừng, hăng hái râ đi râo
giảng khấp nơi; dù họ bị chửi bới, bị cấm đoấn, bị đe dọâ, bị tù đầy, bị đấnh đòn, bị
bâo khổ hình và bị mất cả mạng sống để làm chứng vè Chúâ Giêsu đẫ sóng lậi.
Lýdo, họ đẫ thậ̣t sự gặp lại Chúâ Giêsu, được trò chuyện với Ngầi, được ăn uống với
Ngầi, được đụng chạm đến Ngài. Đó là lý chứng mậnh mẽ, giải thích cho sự thây
đổi nhânh chóng, quyét liẹ̣t vầ dứt khoất củâ họ.

3. "Tâ là Giêsu mà ngươi đâng lùng bắt".
Đó là lời củâ Chúâ Giêsu nói với Phâolô, mọ̣t người biét Chúâ Giêsu đẫ bị đóng đinh
vầo thậ̣p giấ vầ chét giữâ hâi tên trọ̣m cướp. Khi Phâolô đâng phi ngựâ trên đường vè
Đâmất đẻ đuỏi theo những người theo “Đậo củâ Ông Giêsu” đẻ giét, đẻ bịt những cấi
miẹ̣ng dấm loân bấo vè viẹ̣c Chúâ Giêsu sóng lậi. Phâolô đẫ bị ngẫ ngựâ, vầ có tiéng
từ trời câo: “Tâ lầ Giêsu mầ ngươi đâng lùng bất.”

Phâolô ngỡ ngầng, choấng vấng, vầ được ơn thức tỉnh; từ mọ̣t kẻ quyét tâm tiêu diẹ̣t
“Đậo củâ Ông Giêsu”, Phâolô quây 180˚, trở thầnh môn đẹ̣ nhiẹ̣t thầnh. Phâolô đẫ
hăng hấi râ đi râo giẩng vầ lấy chính mậng sóng để làm chứng vè đièu ông tin: Chúâ
Giêsu đẫ thậ̣t sự sóng lậi.

4. "Tâ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế".



Đó là lời Chúâ Giêsu nói với cấc môn đệ, trước khi Ngài về trời. Lời đó, đã,
đâng được minh chứng ở khắp nơi trên thế giới cho đén tậ̣n thé; quâ biết bâo điều kỳ
diệu xẩy râ với những người đậ̣t nièm tin vầo Chúâ Giêsu, vầ kêu cầu đến Thấnh Dânh
Ngài.

Linh mục Emiliâno Târdif, kẻ:
“Chúng tôi săp kêt thúc ngầy truyèn giẩng Tin Mừng ở Mbândâkâ, xứ Zâire. Trong lẽ
bé mậc, có 15,000 người dự, mọ̣t em bé gấi 8 tuỏi, bị mù từ khi lọt lòng mẹ, bỏng
kêu lớn tiéng: ‘Con thấy được. Con thấy được ròi’.
Người tâ xúm quânh em, lúc ấy em cất tiéng hỏi, ‘Ai lầ mấ củâ con?’. Thé lầ có hâi
cấnh tây giâng râ, hâi măt đẫm lẹ̣ vầ mọ̣t nụ cười hièn mẫu đấp lời. Trong vòng tây mẹ,
em gấi nhỏ thôt lên lớn tiéng, ‘Ôi mấ củâ con, mấ đẹp qúâ.’”

5. “Trước khi có Abrâhâm thì đẫ có Tâ, Tâ tự hữu.”
Lời đó, Chúâ Giêsu xấc nhậ̣n Ngầi lầ Đấng Tậo Hóâ. Ngầi đẫ sấng tậo thiên thần vầ linh
hòn loầi người lầ gióng bất tử, thì Ngầi phẩi lầ Đấng Bất Tử; Ngầi có toần quyèn trên
mọi tậo vậ̣t, mọi luậ̣t thiên nhiên, kẻ cẩ sự chét lầ đièu tất nhiên.

6. “Tâ sẽ trở lậi đẻ xet xử toần thẻ nhân loậi”
Lời đó, Chúâ Giêsu nói với cấc môn đẹ̣ vầ cẩ nhân loậi. Chỉ có Đấng hầng sóng mới có
thẻ trở lậi đẻ xét xử toần thẻ nhân loậi vầo Ngầy Chung Thẩm. Suót cuọ̣c sóng
củâ Chúâ Giêsu ở trần giân, không có lời nói nầo củâ Ngầi đi ngược lậi với viẹ̣c Ngầi
lầm, hoậ̣c không xẩy râ như Ngầi đẫ nói. Lầ Đấng Tậo Hóâ, ở khấp mọi nơi vầ thấu
suót mọi sự, thì lời Ngầi sẽ ứng nghiẹ̣m trong tương lâi, vầ ở cõi đời đời lầ đièu chấc
chấn.

7. Thiên thần Gâbriel đẫ nói với Mẹ Mâriâ: “Với Thiên Chúâ, mọi sự đèu có thẻ.”
Câu nói củâ Thiên thần Gâbriel lầ lời xấc nhậ̣n: Thiên Chúâ lầ Toần Năng. Vậ̣y tự sóng
lậi lầ đièu quấ dẽ đói với Ngầi. Nhưng sự sóng lậi lầ đièu không thẻ xẩy râ đói
với Tất Đật Đậ, Môhâmét, Huỳnh Phú Sỏ (lậ̣p râ Phậ̣t giấo Hoầhẩo), Ngô Văn
Chiêu (lậ̣p râ đậo Câođầi), Nguyẽn Thầnh Nâm (lậ̣p râ Đậo Dừâ), Đâlâi Lâmâ (Phậ̣t sóng
củâ Tâytậng) v.v.. họ cũng như chúng tâ lầ chịu thuâ trước mâ quỷ, tọ̣i lõi, sinh, lẫo,
bịnh, vầ chét; không phầm nhân nầo có thẻ tự cứu vầ cũng chẩng cứu được âi; vì thé,
những âi tôn thờ vầ đậ̣t tương lâi củâ đời mình vầo tây phầm nhân sẽ thất vọng. Chỉ
có Chúâ Giêsu, Đấng từ trời xuóng trần giân, mới có quyèn năng đưâ chúng tâ vè trời.
><>
Với bẩy bầng chứng nêu đó, đẫ đủ cho rất nhièu người thông minh, nhậ̣n biét lầ Chúâ
Giêsu đẫ sóng lậi.
Còn những kẻ không muón chấp nhậ̣n chân lý, hoậ̣c bị quỷ ấm thì có ghi râ bâo nhiêu
bầng chứng, họ cũng chói bỏ, như đẩng Cọ̣ng sẩn, bọn Giâo điẻm, tu sĩ Phậ̣t giấo ....
“Hẫy trở vè với Châ nhân lầnh,
Hẫy trở vè, trở vè đẻ sớm hòi sinh;
Hẫy trở vè, trở vè sóng trong ân bình;
Trở vè, trở vè đẻ mẫi sóng trong ân tình.”
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