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Ngày nay một số người muốn xây dựng 
Cơ Đốc giáo không có thập tự giá, bởi vì 
hình ảnh thập tự giá trông thật tàn bạo và 

nhục nhã. Một số người khác thì muốn Cơ Đốc giáo 
không có sự kiện phục sinh, bởi vì sự phục sinh thật 
huyền bí và siêu nhiên, không thể lý giải bằng khoa 
học. Điều này mâu thuẫn với tư duy lý luận của con 
người, và chắc chắn không có người học thức nào lại 
tin vào những điều như thế.

     Giới Thiệu
Tin Tức Về Niềm Hy Vọng  
Tin Mừng Chúa Phục Sinh
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Nhưng Cơ Đốc giáo không có thập tự giá và 
ngôi mộ trống thì không phải là Cơ Đốc giáo nữa. 
Đó chỉ là món ăn tinh thần được phân phát với hy 
vọng hão huyền rằng chúng ta sẽ trở thành những 
con người tốt hơn. Đó chỉ là sự giáo huấn về đạo 
đức. Vấn đề của sự giáo huấn đạo đức đó là con 
người không thể làm theo. Họ không cần ai dạy 
bảo họ phải làm gì và sống ra sao. 

Điều chúng ta cần không phải là lời giáo huấn về 
đạo đức mà là sự biến đổi. Chúng ta cần được thay 
đổi từ bản chất bên trong.

Tin tức tốt lành là quyền lực của ma quỷ và tội 
lỗi đã bị hủy diệt bởi thập tự giá và quyền lực của 
sự chết đã bị phá tan bởi ngôi mộ trống. Chúa 
Jêsus đã sống lại, Ngài sống trong chúng ta và qua 
chúng ta, ban cho chúng ta năng quyền để sống 
đúng nghĩa.

Ray Stedman
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Ở giữa quần đảo Hawaii là một hòn đảo tên 
Molokai. Ngày nay, hòn đảo này là thiên đường, 
nhưng trong những năm 1800, đó là hòn đảo 

đầy kinh khiếp. Năm 1848, bệnh phong (hay còn gọi là bệnh 
Hansen) bùng phát tại Hawaii. Khoảng những năm 1860, căn 
bệnh đã bùng nổ thành nạn dịch khủng khiếp. Chính quyền 
Hawaii đã tập trung những người bị nhiễm bệnh và cách ly họ 
tại đảo Molokai.

Cộng đồng người phong ở tại bán đảo Kalaupapa, là nơi 
tách biệt với phần còn lại của đảo Molokai bởi một vách 

một 
Góc Nhìn Từ Thập Tự Giá 
Mác 15:21-47
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núi cao gần 488 mét. Tại đây không có bến tàu nên các tàu 
thuyền phải thả neo ngoài khơi, và bệnh nhân phải nhảy 
xuống từ trên thuyền, bơi vào bờ biển đầy đá. Chính quyền 
không cung cấp nơi ở, nước uống hay các tiện nghi. Những 
người sống sót phải tự tìm chỗ trú trong các hang động hay 
những túp lều thô sơ làm bằng cành cây và lá cây. Thỉnh 
thoảng, các tàu tiếp tế thả những thùng lương thực xuống 
biển; và nếu xuôi dòng thì chúng sẽ dạt vào bờ biển đầy đá 
lởm chởm để những bệnh nhân có thể nhận được.

Cộng đồng người phong Kalaupapa đã tồn tại bảy năm 
trước khi Cha Damien  đến nơi này vào năm 1873. Ông có 
khả năng làm nhiều công việc từ thợ mộc (xây nhà ở, nhà thờ 
và đóng quan tài) đến nghề thầy thuốc (điều trị vết thương, 
băng bó lở loét và cắt bỏ những đoạn chi nhiễm bệnh). Ông 
sống giữa những bệnh nhân phong trong nhiều năm, ông dạy 
họ những kỹ năng mà ông biết, xây dựng nhà cửa, chăm sóc 
người sống, chôn cất người chết và khích lệ họ qua việc cầu 
nguyện và giảng đạo.

Một buổi tối nọ, Cha Damien đổ đầy một chậu nước sôi 
chuẩn bị rửa chân. Ông có thói quen pha nước nóng và nước 
lạnh cho ấm trước khi đặt chân vào chậu. Đêm đó, ông quên 
đổ nước lạnh, nhưng khi đặt chân vào chậu nước sôi, ông 
không cảm thấy đau. 

Lúc đó là năm 1885, sau mười hai năm sống cùng những 
người phong, Cha Damien đã bị nhiễm bệnh. Chúa Nhật 

  Cha Damien de Veuster là một linh mục người Bỉ tình nguyện 
phục vụ những người bị phong sống tại bán đảo Kalaupapa .
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tiếp theo, ông đứng trước Hội Thánh 
trong ngôi nhà thờ đơn sơ bằng gỗ 
mà ông đã xây và bắt đầu bài giảng 
bằng cụm từ “Chúng ta là những 
người phong”. Bốn năm sau, ông qua 
đời ở tuổi bốn mươi chín.

Cuộc đời của Cha Damien nhắc 
chúng ta nhớ về Người đã sẵn sàng 
đến sống giữa chúng ta trong lúc 
chúng ta bị cô lập, bị kết án vì tội 
lỗi, bị bỏ rơi và không còn hy vọng. 
Người đến với tư cách người thợ mộc, 
người bác sĩ và người thầy. Người 
khích lệ chúng ta bằng sự cầu nguyện 
và giảng dạy. Và cuối cùng, Người mang lấy bệnh tật của 
chúng ta và ban cho chúng ta sự sống của Người. Ấy là Người 
mà tiên tri Ê-sai đã báo trước:

Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, 
Đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta 
Mà chúng ta lại nghĩ rằng Người đã bị Đức Chúa Trời 
đánh, đập và làm cho khốn khổ. 
Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, 
Vì gian ác của chúng ta mà bị thương. 
Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an, 
Bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh. 
Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, 
Ai theo đường nấy; 
Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả 

Cuối cùng, Chúa 
Jêsus mang lấy 

bệnh tật của chúng 
ta và ban cho 

chúng ta sự sống 
của Ngài.
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chúng ta đều chất trên 
Người. (Ê-sai 53:4-6)

Sự kiện mà tiên tri Ê-sai nói trước 
đã được ứng nghiệm khi Chúa Jêsus 
bị đóng đinh vì chúng ta, Ngài bị 
đánh đập vì chúng ta, và tội lỗi chúng 
ta chất trên Ngài khi Chúa bị treo 
trên thập tự giá. Khi nhìn hình phạt 
kinh khiếp mà Chúa Jêsus đã gánh 
thay cho chúng ta, ước mong chúng 
ta hiểu được rằng đó không phải là 
sự tử đạo bi thảm của một nhà lãnh 
đạo tôn giáo lý tưởng, mà là giá chuộc 
được trả cho linh hồn chúng ta.

“Và Họ Đóng Đinh Ngài”
Phần ký thuật của Mác về câu chuyện Chúa chịu đóng đinh có 
sự khác biệt trong cách hành văn và chi tiết so với ba sách Phúc 
Âm còn lại. Mác không đề cập đến một số chi tiết giống như ba 
tác giả kia. Chẳng hạn, Mác chỉ ghi lại một câu nói của Chúa 
Jêsus.  Phần mô tả hành động và lời nói của Chúa Jêsus mà sách 
Mác ghi lại chỉ gói gọn trong ba phân đoạn ngắn. Đây là đoạn 
thứ nhất: “Họ đem Đức Chúa Jêsus đến một nơi gọi là Gô-gô-
tha, nghĩa là Đồi Sọ. Họ cho Ngài uống rượu pha với một dược, 
nhưng Ngài không uống. Khi đã đóng đinh Ngài vào thập tự 

Đó không phải là sự 
tử đạo của một nhà 
lãnh đạo tôn giáo 

lý tưởng, mà là giá 
chuộc được trả cho 
linh hồn chúng ta.

  Nhìn chung, cả bốn sách Phúc Âm đều ghi lại bảy câu nói của 
Chúa Jêsus khi ở trên thập tự giá, đó là bảy câu nói nổi tiếng .
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giá rồi, họ chia nhau y phục của Ngài, bắt thăm để xem ai được 
phần nào” (Mác 15:22-24).

Trước khi đóng đinh, quân lính cho Chúa Jêsus uống 
rượu pha với một dược – một loại nhựa cây có vị đắng, được 
cho là có tác dụng như thuốc mê. Người La Mã thường bắt 
những tử tù bị hành hình uống để dễ dàng đóng đinh xuyên 
qua tay và chân họ. Có lẽ Chúa Jêsus đã từ chối việc này vì 
Ngài không có ý định phản kháng hay khiến việc hành hình 
Ngài trở nên khó khăn cho họ. Đây cũng là điều khiến chúng 
ta thấy rằng Chúa Jêsus sẵn lòng gánh thay hình phạt của 
chúng ta và hy sinh mạng sống mình vì chúng ta.

Các tác giả sách Phúc Âm thường rất dè dặt khi mô tả 
về việc Chúa Jêsus chịu đóng đinh. Họ không mô tả rõ việc 
đóng đinh hay sự đau đớn mà Chúa chịu. Mọi sự kinh khiếp 
tại thập tự giá là điều không thể hiểu hết và chỉ được gói gọn 
trong vài từ ngắn ngủi: “Kế đó họ đóng đinh Ngài.”

Sách Mác lướt qua hầu hết ba giờ đầu tiên của Chúa 
Jêsus trên thập tự giá. Trong phân đoạn thứ hai mô tả lời 
nói và hành động của Chúa Jêsus trên thập tự giá, Mác đưa 
chúng ta đến với vực sâu tăm tối trong sự cô đơn của Chúa: 

“Khoảng giữa trưa, bóng tối đã bao trùm khắp đất cho đến ba 
giờ chiều. Đến ba giờ chiều, Đức Chúa Jêsus kêu lớn tiếng: 
‘Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni?’ nghĩa là: “Đức Chúa 
Trời của Con, Đức Chúa Trời của Con, sao Ngài lìa bỏ Con?’” 
(Mác 15:33-34).

Tiếp theo là phân đoạn thứ ba, cũng là phân đoạn cuối 
cùng của sách Mác mô tả lời nói và hành động của Chúa 
Jêsus khi ở trên thập tự giá. Trong phân đoạn này, Mác đưa 
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chúng ta đến với thời khắc cuối cùng của Ngài ở trên đất. 
“Nhưng Đức Chúa Jêsus kêu lên một tiếng lớn, rồi trút hơi 

thở cuối cùng. Bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên 
xuống dưới” (Mác 15:37-38).

Phần ký thuật của Mác về việc Chúa chịu đóng đinh – 
lúc Chúa Jêsus bị treo trên thập tự giá và hy sinh mạng sống 
Ngài vì chúng ta – thật đơn giản và rõ ràng. Ông không tập 
trung vào những gì đám đông thấy khi họ nhìn lên thập 
tự giá, nhưng tập trung vào những gì Chúa Jêsus thấy khi 
Ngài nhìn xuống đám đông.

Góc Nhìn Từ Thập Tự Giá 
Đứng xung quanh chân thập tự giá lúc bấy giờ có rất nhiều 
người đến một mình và cũng có những nhóm người khác. 
Mác tập trung vào từng người để chúng ta có thể chứng kiến 
phản ứng của họ khi Chúa bị đóng đinh. Ông muốn tường 
thuật như vậy để nêu lên sự tương phản giữa công việc mầu 
nhiệm của Đức Chúa Trời và suy nghĩ của con người. Ông 
muốn chúng ta nhìn thấy đây là sự kiện bất hủ.

Nhưng trước hết hãy quay lại lúc bắt đầu chuỗi sự kiện 
này, đến với thời điểm ngay sau sự kiện Chúa bị xét xử trước 
Phi-lát. Tại đây, chúng ta thấy nhân vật đầu tiên được Mác 
phác họa. Việc này xảy ra khi Chúa Jêsus đang bị quân lính 
La Mã dẫn đến chỗ hành hình. Khi đi qua các con đường 
Giê-ru-sa-lem, Chúa Jêsus nhiều lần ngã xuống, vì vậy quân 
lính bắt một người lạ từ trong đám đông và buộc người đó 
vác thập tự giá cho Chúa. “Họ bắt một người qua đường vác 
thập tự giá của Ngài. Người nầy tên là Si-môn, người Sy-ren, 
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là cha của A-léc-xan-đơ và Ru-phu, vừa từ miền quê lên” 
(Mác 15:21).

Si-môn là người thành Sy-ren ở Bắc Phi, ông đến Giê-ru-
sa-lem để dự Lễ Vượt Qua. Ông rời chỗ trọ ở ngoại thành 
và không hề biết sự kiện đóng đinh quan trọng sắp diễn ra. 
Đột nhiên, những kế hoạch của ông cho ngày hôm ấy bị gián 
đoạn bởi vì đám đông tụ tập dọc theo những con đường chật 
hẹp trong thành. Trước khi kịp biết chuyện gì đang xảy ra, 
Si-môn bị bàn tay thô ráp của quân lính túm lấy và kéo ra 
giữa đường. Họ đặt cây thập tự lên vai Si-môn và bắt ông 
mang nó ra ngoài thành.

Có thể Si-môn rất tức giận vì bị bắt mang gánh nặng này. 
Tôi nghĩ chúng ta có thể hiểu cảm giác ấy khi nhớ lại lúc 
Chúa kêu gọi mình vác thập tự giá. Chúng ta oán giận khi 
hoàn cảnh mang đến gánh nặng hay đau đớn, khiến tâm hồn 
chúng ta phải chịu khổ. Tôi tin chắc đây là điều mà Si-môn, 
người Sy-ren cảm thấy khi ông bị bắt vác thập tự giá của 
Chúa Jêsus.

Có một chi tiết trong Công Vụ cho thấy rằng Si-môn 
người Sy-ren đã có mặt trong ngày Lễ Ngũ Tuần (xem Công 
Vụ 2:10). Mác nêu rõ: Si-môn là cha của A-léc-xan-đơ và 
Ru-phu – là hai người nổi tiếng đối với những Cơ Đốc nhân 
ngoại bang, độc giả của sách Mác. Trong Rô-ma 16:13, Phao-
lô đề cập đến Ru-phu, người có mối liên hệ gần gũi và mẹ 
của người ấy đã đối xử tốt với ông. Có lẽ đây cùng là một 
người. Vì vậy, có thể Si-môn người Sy-ren đã trở thành Cơ 
Đốc nhân nhờ kế hoạch ngày hôm đó của ông bị gián đoạn.  
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Quân Lính Và Hai Kẻ Phản Loạn
Những người lính La Mã đóng đinh Chúa Jêsus tụ tập dưới 
chân thập tự giá. Đây là khoảng thời gian đầy bất ổn và phản 
loạn trong xứ Pa-lét-tin, và việc đóng đinh xảy ra thường 
xuyên. Những nhà sử học cho biết trong một cuộc bạo loạn 
xảy ra vài năm trước khi Đấng Christ bị đóng đinh, hai ngàn 
người Do Thái chống đối đã bị bắt và bị đóng đinh trên thập 
tự giá. Vì vậy, những người lính La Mã này có rất nhiều kinh 
nghiệm trong việc hành hình. Có thể đó là lý do khiến họ 
trở nên vô cảm.

Ngay sau khi đóng đinh Chúa Jêsus vào thập tự giá và 
dựng lên, những người lính tàn nhẫn này ngồi xuống đất 
bắt thăm chia áo trong khi Chúa Jêsus đang bị treo sắp chết. 
Chúng ta dường như không thể tưởng tượng nổi sự thờ ơ của 
quân lính trước sự đau đớn và cái chết của người khác.

Tiếp theo sách Mác giới thiệu với chúng ta hai kẻ phản 
loạn bị đóng đinh cùng với Chúa Jêsus. “Cùng với Ngài, họ 
cũng đóng đinh hai tên cướp: một tên bên phải, một tên bên 
trái” (Mác 15:27). Mác viết thêm: “Hai tên cướp cùng bị đóng 
đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài nữa” (c.32). Đây có thể 
là hai người làm cách mạng hoặc khủng bố bị bắt trong một 
cuộc bạo loạn. Họ là hai người trẻ hung hăng bị định tội vì 
muốn lật đổ sự thống trị của La Mã tại xứ Pa-lét-tin. Trong 

  Nếu đúng như vậy thì có thể một câu nói của Chúa Jêsus đã đem 
đến ý nghĩa đặc biệt cho ông trong suốt cuộc đời mình: “Nếu ai 
muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình 
mà theo ta .” 
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lúc giết chóc và khủng bố, họ cướp lấy những gì họ muốn và 
không quan tâm ai sẽ bị thương. Chắc hẳn họ đã nghe về Chúa 
Jêsus và biết Ngài tuyên bố mình là Đấng Mê-si-a. Giống như 
phần lớn dân chúng, họ đã hiểu sai rằng Đấng Mê-si-a được 
hứa ban sẽ là vị lãnh tụ về chính trị và quân sự. Và bây giờ, họ 
bị treo bên cạnh người mà trước đó vài ngày được đám đông 
tung hô khi vào thành Giê-ru-sa-lem. Là nhà cách mạng, họ 
rất thất vọng và cay đắng, nên họ nhiếc móc người đang bị 
treo trên cây thập tự của người La Mã, cũng giống như họ.

Phúc Âm Mác không cho chúng ta biết toàn bộ câu chuyện 
của hai kẻ phản loạn này. Nhưng nhờ so sánh với phân đoạn 
trong sách Lu-ca, chúng ta biết được một trong hai người cuối 
cùng đã ăn năn vì phỉ báng Chúa Jêsus. Lu-ca ghi lại:

Một trong hai tên tội phạm bị treo cũng phỉ báng Ngài 
rằng: “Ông không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự 
cứu lấy mình và cả chúng tôi nữa!” 
Nhưng tên kia quở trách nó: “Mầy 
đang chịu cùng một hình phạt, 
còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 
Chúng ta bị phạt là đúng, vì hình 
ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng 
người nầy không hề làm một điều 
gì sai trái.” Rồi anh ta nói: “Lạy 
Jêsus, khi Ngài vào vương quốc 
mình rồi, xin nhớ đến con!” Đức 
Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo con, 
hôm nay con sẽ được ở với Ta trong 
Pa-ra-đi” (Lu-ca 23:39-43). 

Điều gì về Chúa 
Jêsus đã thay 

đổi tấm lòng của 
người này và khiến 

ông tin Ngài?
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Một trong những điều đẹp đẽ nhất về câu chuyện Chúa 
Jêsus bị đóng đinh là một trong hai người đang đối diện với 
cái chết đã nhận ra chân lý. Chúa Jêsus – Đấng bị đóng đinh 
thực chất là vị vua sắp bước vào vương quốc nơi Ngài sẽ có 
mọi uy quyền. Điều gì về Chúa Jêsus đã thay đổi tấm lòng 
của người này và khiến ông tin Ngài? Chúng ta không biết, 
nhưng biết chắc rằng điều gì đó trong cách Chúa Jêsus đối 
diện với cái chết có năng quyền rất lớn để thay đổi tấm lòng 
của một người.

Các Kẻ Nhạo Báng và Thầy Tế Lễ
Sách Mác cũng kể cho chúng ta về một số người đứng nơi 
chân thập tự giá. “Những kẻ đi qua đó đều chế giễu, lắc đầu 
và nói: ‘Ê! Ngươi là người có thể phá hủy đền thờ và xây lại 
trong ba ngày, hãy tự cứu lấy mình và xuống khỏi thập tự giá 
đi!’” (Mác 15:29-30).

Đây chỉ là những người đứng ngoài xem, nhưng khi nhìn 
thấy Chúa Jêsus bị treo trên thập tự giá, họ nhớ lại Ngài là 
Đấng đã đưa ra những tuyên bố vĩ đại. Vì vậy, họ nhạo báng 
Ngài: “Ngươi đã đưa ra những tuyên bố ngớ ngẩn. Ngươi nói 
ngươi sẽ phá hủy đền thờ và dựng lại. Giờ thì ngươi trông 
chẳng có quyền năng gì cả.” 

Mác mô tả sự cười nhạo bằng cách cho chúng ta biết họ 
nhìn Ngài và “lắc đầu”. Trớ trêu thay, những điều họ mỉa mai 
Ngài chính là điều Ngài đang làm trọn trên thập tự giá. Đền 
thờ mà Ngài hứa sẽ phá hủy chính là đền thờ của thân thể 
Ngài, và việc phá hủy đang diễn ra trước mắt họ. Ngài sẵn 
lòng bị treo nơi đó, mỗi giọt máu chảy ra từ thân thể Ngài 
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chính là minh chứng cho đền thờ của Ngài đang bị phá hủy. 
Họ không biết rằng đến ngày thứ ba, phần còn lại của lời tiên 
tri sẽ được ứng nghiệm.

Tiếp theo, Mác miêu tả các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo, 
là những người đã âm mưu giết Chúa Jêsus, khi họ đứng 
dưới chân thập tự giá. “Các thầy tế lễ cả và các thầy thông 
giáo cũng chế nhạo Ngài như vậy. Họ nói với nhau: ‘Nó đã 
cứu người khác mà không thể tự cứu mình! Hỡi Đấng Christ, 
Vua Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống 
khỏi thập tự giá đi để chúng tôi thấy 
và tin!’” (Mác 15:31-32).

Trước đây, các thầy tế lễ này đã 
từng lo sợ và ghen tị với Chúa Jêsus 
khi thấy Ngài giảng dạy và chúc 
phước cho đám đông theo cách mà 
họ không bao giờ làm được. Họ tìm 
nhiều cách chống lại Ngài, và giờ đây, 
Ngài đã ở nơi mà họ muốn hay có vẻ 
như vậy. Đây là giây phút chiến thắng 
của họ, và họ vui mừng vì điều đó.

Mác cũng kể cho chúng ta về một 
người khác đứng dưới chân thập tự 
giá, nhìn mọi việc diễn ra. Tên của 
người này không được đề cập, nhưng ông được nhắc đến 
khi Chúa Jêsus kêu lớn tiếng cùng Đức Chúa Trời trước lúc 
trút hơi. 

“Nghe vậy vài người đứng gần nói rằng: “Xem kìa, 
nó gọi Ê-li.” Một người chạy đi lấy miếng bọt biển 

Họ nhìn Ngài và 
“lắc đầu”. Trớ trêu 
thay, những điều 
họ mỉa mai Ngài 

chính là điều Ngài 
đang làm trọn trên 

thập tự giá.
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thấm đầy giấm, gắn trên đầu cây sậy, đưa cho Ngài 
uống và nói: “Hãy đợi xem Ê-li có đến đem nó 
xuống không.”  Nhưng Đức Chúa Jêsus kêu lên một 
tiếng lớn, rồi trút hơi thở cuối cùng” (Mác 15:35-37).

Viên Đội Trưởng, Các Phụ Nữ và 
Môn Đồ Âm Thầm
Lúc này, Chúa Jêsus kêu lớn rồi trút hơi thở cuối cùng, 
nhưng câu chuyện chưa dừng lại tại đó. Mác còn ghi lại ba 
nhóm người nữa để giới thiệu với chúng ta, nhưng họ có 
đặc điểm khác với những người mà chúng ta đã gặp. Sau khi 
Chúa Jêsus chết, chúng ta không còn thấy đề cập đến những 
người nhạo báng, nhiếc móc Ngài nữa.

Những người ghét Chúa Jêsus dường như đã bỏ đi, chỉ 
còn lại một số ít người yêu mến Chúa. Người đầu tiên 
chúng ta gặp sau khi Chúa chết có lẽ là người cuối cùng mà 
chúng ta nghĩ tới trong số những người yêu mến Chúa. Đây 
là viên đội trưởng chỉ huy nhóm lính thực hiện việc đóng 
đinh. “Viên đội trưởng đứng đối diện, thấy Ngài trút hơi thở 

  Một số người cho rằng việc làm của người này là hành động 
thương xót . Họ cho rằng giấm rượu có công dụng như thuốc mê, sẽ 
làm dịu sự đau đớn của Chúa . Nhưng khi nghiên cứu sâu hơn, chúng 
ta sẽ biết rằng không phải như vậy . Người này đang nhạo báng và 
giễu cợt Chúa Jêsus, ông nói rằng: “Cứ để vậy, xem Ê-li có đến cứu 
ông ấy xuống chăng” . Ông đưa cho Chúa Jêsus uống giấm, là rượu 
bị chua để xem Ngài phản ứng ra sao .
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cuối cùng như vậy thì nói: ‘Thật người nầy là Con Đức Chúa 
Trời!’” (Mác 15:39). Viên đội trưởng La Mã này là một người 
ngoại bang mà theo văn hóa của ông, có lẽ ông là người thờ đa 
thần. Nhưng thập tự giá khiến ông chợt nhận ra một sự thật vĩ 
đại. Đối với những người lính thực hiện việc đóng đinh dưới 
quyền chỉ huy của ông, sự kiện này chỉ là công việc, có khi là 
trò đùa. Nhưng đối với viên đội trưởng, đóng đinh một người 
không những vô tội mà còn là Đức Chúa Trời là một sai lầm 
khủng khiếp. Có điều gì đó trong cách Chúa Jêsus chết mà 
viên đội trưởng chưa từng thấy trước đây – sự oai nghi, cao 
quý, sức mạnh về nhân cách vượt trổi hơn con người.

Lưu ý rằng viên đội trưởng này nói 
ở thì quá khứ: “Thật người nầy là Con 
Đức Chúa Trời!” Không có hy vọng, 
không hề mong chờ sự cứu rỗi hay 
sự sống lại, chỉ là cảm giác mất mát 
không kể xiết và sai lầm đau đớn. Viên 
đội trưởng biết rằng đã xảy ra một sự 
bất công khủng khiếp và không thể 
sửa chữa. Và do vậy, viên đội trưởng 
không hiểu sự kiện này có ý nghĩa gì 
với cuộc đời và linh hồn của ông.

Chỉ nói: “Chúa Jêsus thật là Con 
Đức Chúa Trời” thôi thì chưa đủ. 
Chúng ta cần tiến thêm một bước 
nữa, nói với Ngài cách cá nhân rằng: 

“Chúa Jêsus ơi! Xin làm Chúa và là 
Chủ của cuộc đời con.” 

Có điều gì đó trong 
cách Chúa Jêsus 
chết mà viên đội 

trưởng chưa từng 
thấy trước đây – 
sự oai nghi, cao 

quý, sức mạnh về 
nhân cách vượt trổi 

hơn con người.



18       TIN TỨC VỀ NIỀM HY VỌNG

Kế tiếp, Mác giới thiệu với chúng ta về một nhóm phụ 
nữ đứng xung quanh thập tự giá của Chúa Jêsus. “Cũng 
có những phụ nữ đứng nhìn từ xa; trong số nầy có Ma-ri 
Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ nhỏ và Giô-sép, cùng 
Sa-lô-mê, là những người đã theo và phục vụ Đức Chúa 
Jêsus khi Ngài còn ở Ga-li-lê; cũng có nhiều phụ nữ khác, 
là những người đã cùng lên Giê-ru-sa-lem với Ngài” (Mác 
15:40-41). Đây là những phụ nữ yêu mến Chúa Jêsus, nhưng 
những người nam ở đâu? Những môn đồ cùng đi với Chúa 
ở đâu? Phi-e-rơ gan dạ, đầy kiêu hãnh đang ở đâu? Phúc Âm 
Giăng cho chúng ta biết Giăng đứng dưới cây thập tự cùng 
với Ma-ri – mẹ Chúa Jêsus. Trong ba giờ đầu tiên, dù Chúa 
Jêsus đang chịu đau đớn, Ngài giao phó mẹ Ngài cho môn 
đồ Giăng chăm sóc. Nhưng trong phần ký thuật của Mác 
thì dường như Giăng và bà Ma-ri không còn ở đó nữa; có lẽ 
Giăng đã dẫn bà Ma-ri đi.

Dù sao đi nữa thì đây cũng là những phụ nữ duy nhất còn 
đứng lại dưới chân thập tự giá. Họ không đứng đó với niềm 
hy vọng, nhưng với sự tuyệt vọng tột cùng. Họ không trông 
mong sự sống lại, không nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ hành 
động trong những giờ phút tuyệt vọng. Sự yêu mến của họ 
vẫn còn, nhưng niềm hy vọng và đức tin thì đã tan biến.

Đôi lúc chúng ta đi đến bước đường cùng của mình, 
chúng ta vẫn yêu mến Chúa nhưng không còn hy vọng, 
không còn niềm tin rằng Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Chúng 
ta chỉ thấy tối tăm và tuyệt vọng. Trong những lúc đó, sẽ hữu 
ích khi nhớ rằng sự phục sinh sẽ sớm đến. 

Nhưng còn một người cuối cùng mà Mác muốn chúng ta 
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gặp gỡ. Ông là người âm thầm theo Chúa. Tên của ông là 
Giô-sép người A-ri-ma-thê.

“Trời đã gần tối, mà hôm ấy lại là ngày Chuẩn Bị, 
tức là ngày trước ngày Sa-bát, nên Giô-sép, người 
A-ri-ma-thê, một nghị viên khả kính của Hội đồng 
Công luận, người hằng trông đợi vương quốc Đức 
Chúa Trời, đã mạnh dạn đến chỗ Phi-lát xin thi hài 
của Đức Chúa Jêsus. Phi-lát ngạc nhiên là Ngài đã 
chết, nên gọi viên đội trưởng đến để hỏi xem Ngài 
đã chết thật chưa. Khi đã nghe viên đội trưởng 
tường trình, Phi-lát giao thi hài cho Giô-sép. Ông 
mua một tấm vải gai rồi đem Ngài xuống, dùng vải 
khâm liệm Ngài và đặt vào một mộ phần đã được 
đục sẵn trong đá. Rồi ông lăn một tảng đá chặn cửa 
mộ lại. Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri mẹ Giô-sép đều 
thấy nơi an táng Ngài” (Mác 15:42-47).

Giô-sép người A-ri-ma-thê là một nghị viên giàu có của 
Toà Công Luận. Ông tin Chúa Jêsus nhưng có lẽ ông sợ công 
khai đức tin của mình. Trong suốt phân đoạn ký thuật về 
việc Chúa Jêsus bị xét xử, Giô-sép không được nhắc tới. Ông 
không lên tiếng khi Chúa Jêsus bị xét xử trước Tòa Công 
Luận. Ông sợ công khai ủng hộ Chúa Jêsus, sợ những suy 
nghĩ hay hành động của người khác trong Tòa Công Luận. 
Nhưng sau khi Chúa Jêsus chết, khi thi thể Ngài bị treo trên 
cây thập tự, một sự biến đổi đã xảy ra bên trong Giô-sép. 
Điều gì đó về việc Chúa chịu đóng đinh đã khuấy động sự 
can đảm mới trong ông. Và cuối cùng, Giô-sép đã can đảm 
công khai ủng hộ Chúa.
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Nếu Chúng Ta Đến
Ở cuối phần tường thuật, Mác cho chúng ta đối diện với ba 
biến cố lớn và sâu sắc, ba đoạn tường thuật khi kết hợp lại sẽ 
tạo thành sợi dây chân lý bền chặt. Trong ba giờ cuối cùng 
của cuộc đời Chúa Jêsus, bóng tối siêu nhiên và đáng sợ đã 
bao trùm khắp đất. Kết thúc bóng tối ấy là “tiếng kêu cô đơn 
của Đấng Em-ma-nu-ên” – “Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-
ta-ni?”  nghĩa là: “Đức Chúa Trời của Con, Đức Chúa Trời 
của Con, sao Ngài lìa bỏ Con?”

Tại đền thờ cách đó gần một cây số, trong chỗ phân cách 
nơi Thánh, điều kỳ diệu đã xảy ra. Bức màn lớn phân cách 
nơi Chí Thánh bị xé từ trên xuống dưới. Bức màn này đánh 
dấu nơi chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được phép vào 
mỗi năm một lần. Bây giờ, như thể một bàn tay vô hình đã xé 
bức màn đó làm đôi, và nơi Chí Thánh được mở ra.

Ba sự kiện này kết hợp lại tạo nên một chân lý quan trọng 
và đầy ý nghĩa. Tiếng kêu lớn trong bóng tối tại cây thập tự, 
việc Chúa Jêsus trút linh hồn, và bức màn trong đền thờ bị 
xé làm đôi – Mác kết hợp với nhau để chúng ta hiểu ý nghĩa 
của nó.

  Trong bài thơ “Phần mộ của Cowper”, Elizabeth Barrett Browning 
đã ca ngợi William Cowper, dù bị trầm cảm nhưng ông vẫn viết ra 
những bài thánh ca đáng nhớ nhất . Bà viết những dòng sau: “Phải, 
tiếng kêu khóc cô đơn của Đấng Em-ma-nu-ên đã từng làm rúng 
động cả vũ trụ của Ngài – Tiếng kêu ấy vang lên mà không hề có 
câu trả lời: “Đức Chúa Trời của Con, sao Ngài lìa bỏ Con?”
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Khi Chúa Jêsus kêu lớn: “Đức 
Chúa Trời của Con, Đức Chúa Trời 
của Con, sao Ngài lìa bỏ Con?” , 
những người đứng ngó ắt sẽ nghĩ đến 
lời mở đầu của Thi Thiên 22. Khi 
đọc Thi Thiên ấy, bạn sẽ cảm thấy 
như đang đọc lời của Chúa Jêsus lúc 
bị đóng đinh vậy.

Tôi không nghĩ chúng ta có thể 
thấu hiểu chiều sâu của nỗi cô đơn và 
sự phân cách mà Chúa Jêsus đã cảm 
nhận trong khoảnh khắc Ngài trở 
nên tội lỗi vì cớ chúng ta. Chúng ta 
không thể hiểu hết ý nghĩa của điều 
đó. Nhưng đây là điều chúng ta có 
thể biết. Cảm giác khủng khiếp của 
sự cô đơn và tối tăm làm bật lên tiếng 
rên xiết của Đấng Christ cũng là kết 
cục đang chờ đợi chúng ta nếu chúng 
ta không có Ngài là Cứu Chúa và là Chủ của mình. Ngài đã 
gánh lấy hình phạt kinh khiếp vì tội lỗi của chúng ta. 

Rồi Chúa Jêsus trút linh hồn, và bức màn trong đền thờ 
bị xé làm đôi. Đó là lời tuyên bố đầy ấn tượng của Đức Chúa 

  Không có lời giải thích nào hợp lý cho câu hỏi của Chúa 
Jêsus ngoại trừ những gì Phao-lô đã chép trong II Cô-rinh-tô 5:21: 
“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi 
vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính 
trước mặt Đức Chúa Trời .”

Thật quan trọng 
để hiểu rằng Ngài 

không đơn giản 
là chết; Ngài trút 
linh hồn mình. Cái 

chết của Ngài 
được định trước và 

tự nguyện. Ngài 
không phải là nạn 

nhân nhưng là 
sinh tế chuộc tội.
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Trời cho mọi thời đại rằng con đường 
đến với Ngài đã được rộng mở mà bất 
cứ ai ước ao sự cứu rỗi đều có thể đến. 
Những thầy tế lễ đã âm mưu chống 
lại Chúa Jêsus, thống đốc La Mã đã 
ký lệnh hành hình, những tên lính 
đóng đinh Ngài, những người đứng 
xem nhiếc móc và lắc đầu – đều có 
thể đến với Ngài. Đó là ý nghĩa của 
bức màn bị xé làm đôi. Hình phạt cho 
sự thù ghét, bại hoại, tàn nhẫn, ích kỷ 
và giết người đã được trả hết. Cái giá 
của tội lỗi đã được trả hoàn toàn.

Đối với rất nhiều người, thập tự 
giá chỉ đơn thuần là biểu tượng thời 
trang. Nhưng đối với những người đã gặp gỡ Chúa của lịch 
sử và cuộc đời họ được thay đổi thì thập tự giá là biểu tượng 
sâu sắc nhất. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết: “Vì sứ điệp 
của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ; nhưng 
với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó là quyền 
năng của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1:18).

Thập tự giá, từng là một biểu tượng xấu xí của sự tra tấn 
và chết chóc, nay đã trở nên một hình ảnh đẹp đẽ và thiêng 
liêng của sự sống đời đời cho chúng ta.

Đối với những 
người đã gặp 

gỡ Chúa của lịch 
sử và cuộc đời họ 
được thay đổi thì 

thập tự giá là biểu 
tượng sâu sắc nhất.
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Từ Sầu Thảm Đến Vui Mừng 

Tiến sĩ thần học nổi tiếng Carl F. H. Henry từng viết 
về Chúa Jêsus phục sinh: “Ngài gieo tin tức hy vọng 
bền vững duy nhất giữa lúc thế giới đang chìm trong 

tuyệt vọng.” Tin tức về niềm hy vọng! Đó chính là ý chính cho 
bài học của chúng ta trong Mác chương 16.

Tại đây, tại lối vào ngôi mộ trống, chúng ta nghe tiếng thì 
thầm đầu tiên của tin tức tuyệt vời ấy: “Ngài sống lại rồi!” 
Chẳng bao lâu tin tức ấy sẽ bắt đầu vang vọng qua những con 
đường lát đá ở thành Giê-ru-sa-lem: “Ngài sống lại rồi!” Rồi nó 
sẽ được lan truyền khắp xứ Giu-đê: “Ngài sống lại rồi!” Cuối 

hai 
Tin Tức Về Niềm Hy Vọng
Mác 16:1-8
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cùng nó sẽ vang lên như tiếng sấm rền khắp cả thế giới đang 
kinh sợ: “Ngài sống lại rồi!”

Nhưng tin tức này bắt đầu từ chỗ tuyệt vọng. Mác viết:
Ngày sa-bát  qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ 
Gia-cơ, và Sa-lô-mê mua hương liệu để đi xức xác 
Đức Chúa Jêsus. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, từ 
sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc, ba người đã đến 
mộ. Họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá khỏi cửa 
mộ cho chúng ta?”
 Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được 
lăn ra rồi; đó là một tảng đá rất lớn. Vào trong mộ, 
họ thấy một thanh niên mặc áo dài trắng, ngồi bên 
phải, thì vô cùng kinh ngạc. 
 Nhưng người đó nói với họ: “Đừng kinh hoảng! 
Các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét, 
là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài 
sống lại rồi, không còn ở đây nữa. Hãy xem nơi đã 
an táng Ngài. Hãy đi, báo cho các môn đồ Ngài 
và Phi-e-rơ rằng Ngài đang đến Ga-li-lê trước các 
ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ thấy Ngài như Ngài đã 
phán với các ngươi.” 
 Vừa ra khỏi mộ, các bà đều chạy trốn vì quá kinh 
ngạc và run sợ. Họ chẳng dám nói gì với ai vì quá 
khiếp đảm (Mác 16:1-8).

  Mác là người duy nhất trong bốn tác giả sách Phúc Âm đề cập 
đến ngày Sa-bát . Khi các môn đồ ngồi xuống viết sách, ký ức về 
ngày Sa-bát đen tối ấy đã hoàn toàn bị che lấp bởi niềm vui phục 
sinh đến nỗi không đáng để họ đề cập đến nữa .
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Mác chương 16 bắt đầu với ngày 
tăm tối nhất trong lịch sử loài người 
nhưng kết thúc bằng khám phá về 
ngôi mộ trống. Chúng ta thấy rằng 
những người phụ nữ đã phát hiện ra 
ngôi mộ trống, và họ rời nơi đó với 
sự vui mừng khôn xiết cùng niềm hy 
vọng trào dâng đến nỗi họ không dám 
nói gì với ai. Hãy xem kĩ hai câu cuối 
của đoạn Kinh Thánh này: “Vừa ra 
khỏi mộ, các bà đều chạy trốn vì quá 
kinh ngạc và run sợ [tiếng Hy Lạp là 
ekstasis]. Họ chẳng dám nói gì với 
ai vì quá khiếp sợ [tiếng Hy Lạp là 
phobeo].”

Tôi thêm từ tiếng Hy Lạp vào hai câu này để chúng ta có 
thể thấy rõ ràng hơn những gì Mác đang nói với chúng ta. Sẽ 
sai nếu đọc ý “quá khiếp đảm” trong câu cuối theo nghĩa thông 
thường là những người nữ này khiếp sợ, kinh hãi, hoảng sợ 
hay run rẩy. Đúng là từ Hy Lạp phobeo được dùng ở đây có 
nghĩa “khiếp đảm”, thường được dùng trong Tân Ước với 
ý nghĩa “khiếp sợ, kinh hãi, hoảng hốt”. Nhưng từ đó cũng 
thường được dùng với ý nghĩa “kinh ngạc, cảm thấy lạ lùng” 
hay còn có nghĩa là “đầy sự tôn kính, tôn thờ và đầu phục”. Và 
câu trước đó giúp làm rõ nghĩa hơn. Từ Hy Lạp được dịch chữ 

“run sợ” là ekstasis. Ekstasis có nghĩa là “ngạc nhiên, tràn ngập 
cảm xúc vui mừng, ở trong trạng thái sợ hãi lẫn kinh ngạc”. 
Vậy thì không phải những người phụ nữ này kinh hãi, khiếp sợ 

Mác chương 16 
bắt đầu với ngày 
tăm tối nhất trong 
lịch sử loài người 
nhưng kết thúc 

bằng khám phá về 
ngôi mộ trống.
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hay bối rối, mà họ quá vui mừng và kinh ngạc vì khám phá ra 
rằng: Chúa Jêsus đã sống lại!

Ngôi Mộ và Tấm Vải Liệm
Điều đầu tiên được nhắc đến trong phần ký thuật của Mác 
về sự sống lại chính là tảng đá niêm phong cửa mộ nơi chôn 
xác Chúa Jêsus.

Những người phụ nữ đến đó với nỗi lo không biết làm sao 
để lăn được tảng đá chặn cửa mộ, nhưng khi đến nơi, họ thấy 
tảng đá đã bị lăn đi. Bạn có thể đến thăm khu Vườn Mộ tại 
Giê-ru-sa-lem, nơi mà nhiều sử gia và học giả tin rằng đó là mộ 
của Chúa Jêsus. Chúng ta không biết chắc đó có phải là ngôi 
mộ thật sự của Chúa không, nhưng 
chúng ta biết nó phù hợp với lời mô 
tả của các sách Phúc Âm. Tôi tin đó là 
mộ của Chúa Jêsus.

Nếu bạn đến thăm khu Vườn Mộ, 
bạn sẽ thấy tảng đá không còn nằm 
ở đó nữa. Nó đã bị dời đi hoặc phá bỏ 
trong nhiều thập kỷ hay thế kỷ sau 
Chúa. Nhưng bạn có thể thấy đường 
rãnh hẹp được đẽo trên đá phía trước 
ngôi mộ trống. Tảng đá khổng lồ có 
hình tròn được lăn trên rãnh này để 
đóng hoặc mở ngôi mộ. Lối vào mộ 
cao gần bằng chiều cao con người, 
nên tảng đá được dùng để chặn cửa 
mộ phải nặng ít nhất hàng trăm kí. Đó 

Vậy thì không phải 
những người phụ 
nữ này kinh hãi, 
khiếp sợ hay bối 

rối, mà họ quá vui 
mừng vì khám phá 

ra rằng: Chúa 
Jêsus đã sống lại!



 Tin Tức Về Niềm Hy Vọng     27

là lý do những người phụ nữ này lo lắng. Nếu không có ai lăn 
tảng đá đi thì họ sẽ không thể xức xác Chúa Jêsus bằng hương 
liệu và dầu thơm. Nhưng khi tới nơi, họ kinh ngạc khi thấy 
tảng đá đã bị lăn ra và ngôi mộ thì mở toang.

Ma-thi-ơ cho chúng ta biết rằng lúc rạng sáng ngày hôm 
ấy, một thiên sứ đã đến và lăn tảng đá ra. Hình dung thiên sứ 
sáng như chớp, nên lính canh mộ quá sợ hãi và run rẩy, trở 
nên như người chết. Khi tỉnh dậy, họ loạng choạng bỏ chạy 
trong sợ hãi.

Sau đó, khi những người phụ nữ đến, không có dấu hiệu 
nào cho thấy có ai ở ngoài mộ, nhưng cửa mộ đã được mở. Họ 
nhận biết rằng có điều kỳ diệu đã xảy ra. Vì vậy, họ rón rén 
bước đến gần để nhìn vào trong – và thi thể của Chúa Jêsus 
đã biến mất. Họ định đến để xức xác cho Chúa nhưng thi thể 
Ngài không còn ở đó nữa.

Điều lạ lùng nhất - là điều mà những người phụ nữ ngay 
lập tức chú ý khi bước vào mộ - đó là những tấm vải liệm. Xác 
Chúa đã biến mất, nhưng vải liệm vẫn còn. Trong Lu-ca 24:12 
và Giăng 20:6-8, chúng ta thấy đoạn mô tả vải liệm. Khăn che 
đầu Chúa Jêsus cuốn lại để riêng ra một chỗ. Vải liệm quấn xác 
Ngài đã bị tháo ra. Những tấm vải này còn để đó theo hình 
dáng người mặc dù xác Chúa đã biến mất. 

  Không ai có thể giải thích được sự kiện ngôi mộ trống . Nếu kẻ 
thù của Cơ Đốc giáo lấy trộm xác, họ sẽ trình ra để chứng tỏ Chúa 
Jêsus đã chết . Còn bạn bè của Chúa và người theo Ngài thì không 
thể nào lấy trộm xác được, bởi vì lính La Mã đang đứng canh ngôi 
mộ bị niêm phong đó .
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Những sách khác cho biết khi 
những người phụ nữ này rời khỏi mộ, 
họ chạy đi báo tin cho các môn đồ; 
sau đó Phi-e-rơ và Giăng liền chạy 
đến mộ. Khi nhìn thấy vải liệm thì 
họ tin rằng Chúa Jêsus đã sống lại. Sự 
hiện diện của vải liệm, cùng với cách 
chúng được sắp xếp vẫn là điều không 
thể giải thích được.

Sức mạnh của bằng chứng, bao 
gồm bằng chứng về ngôi mộ trống 
là một trong những lý do khiến Cơ 
Đốc giáo nhanh chóng lan rộng trong 
thời kỳ đầu của hội thánh. Hàng trăm 
nhân chứng có thể xác nhận mọi chi tiết của câu chuyện này, 
còn có cả bằng chứng là thân thể phục sinh của Ngài. Không 
ai nghi ngờ liệu ngôi mộ có thực sự trống hay không, bởi vì 
ngôi mộ vẫn còn nằm đó bên ngoài bức tường thành phố, và ai 
muốn kiểm  tra vẫn có thể đến. Bất cứ ai ở Giê-ru-sa-lem đều 
có thể đi bộ khoảng mười lăm phút để đến mộ và biết rằng 
những gì các môn đồ nói đều là sự thật.

Mặc dù những người hoài nghi và những người theo chủ 
nghĩa duy lý muốn bác bỏ sự sống lại, nhưng bằng chứng rất 
rõ ràng khiến họ không thể. Sự sống lại không phải là truyền 
thuyết, mà là sự kiện trọng tâm của lịch sử loài người.

Sự hiện diện của 
vải liệm, cùng với 
cách chúng được 
sắp xếp vẫn là 

điều không thể giải 
thích được.
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Sứ Điệp Của Thiên Sứ
Chúa Jêsus không còn ở trong mộ nữa, nhưng ngôi mộ không 
hề bị bỏ trống. Mác ghi lại:

Nhưng người đó nói với họ: “Đừng kinh hoảng! 
Các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét, 
là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài 
sống lại rồi, không còn ở đây nữa. Hãy xem nơi đã 
an táng Ngài. Hãy đi, báo cho các môn đồ Ngài 
và Phi-e-rơ rằng Ngài đang đến Ga-li-lê trước các 
ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ thấy Ngài như Ngài đã 
phán với các ngươi” (Mác 16:5-7).

Sứ điệp mà thiên sứ nói với những người phụ nữ chứa đựng 
câu trả lời cho suốt hai mươi thế kỷ hoài nghi. Thiên sứ nói: 

“Các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét, là Đấng đã 
chịu đóng đinh trên thập tự giá.”

Không dừng lại tại đó, thiên sứ cho 
họ biết: “Hãy đi, báo cho các môn đồ 
Ngài và Phi-e-rơ rằng Ngài đang đến 
Ga-li-lê trước các ngươi. Tại đó, các 
ngươi sẽ thấy Ngài như Ngài đã phán 
với các ngươi”. Thiên sứ nói rõ nơi mà 
họ có thể tìm thấy Chúa Jêsus là Ga-li-
lê. Điều này nhấn mạnh lời tuyên bố 
của Kinh Thánh rằng Chúa Jêsus đã 
sống lại trong thân xác, và Ngài hiện 
ra với nhiều người trong thời gian và 
không gian cụ thể.

Sự sống lại không 
phải là truyền 
thuyết mà là sự 

kiện trọng tâm của 
lịch sử loài người.
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Cũng hãy lưu ý sự nhẹ nhàng và đầy cảm thông trong 
những lời này. Thiên sứ bảo những người phụ nữ truyền thông 
điệp hy vọng đặc biệt cho Phi-e-rơ. Lần cuối cùng chúng ta 
thấy Phi-e-rơ là lúc ông đứng trong sân nhà thầy tế lễ cả lúc 
Chúa Jêsus bị xét xử. Một đầy tớ gái đi theo ông, tố cáo ông 
là một trong những môn đồ của Chúa Jêsus, nhưng ông tránh 
né và bỏ chạy khỏi đầy tớ gái đó, ông phủ nhận sự thật và đầy 
sợ hãi. Nhưng thiên sứ nói: “Hãy đi báo cho các môn đồ Ngài 
và Phi-e-rơ.”

Thiên sứ cũng nói: “Ngài đang đến Ga-li-lê trước các ngươi. 
Tại đó, các ngươi sẽ thấy Ngài như Ngài đã phán với các ngươi.”

“Như Ngài đã phán với các ngươi”. Những người theo Chúa 
không nên ngạc nhiên về sự sống lại của Ngài, bởi vì Ngài đã 
nói trước rằng Ngài sẽ bị đóng đinh, đến ngày thứ ba Ngài sẽ 
sống lại và gặp họ. Sứ điệp của thiên sứ không phải là sứ điệp 
mới nhưng thiên sứ chỉ nhắc lại những gì họ đã được nghe 
từ chính miệng Ngài. Mọi điều Ngài đã phán sẽ được ứng 
nghiệm.

Tin Tức Lan Rộng
Ngôi mộ trống, những tấm vải liệm và sứ điệp từ thiên sứ có 
ảnh hưởng rất lớn đối với những người phụ nữ này. Họ được 
lấp đầy bằng niềm hy vọng, sự vui mừng và phấn khởi. Ngay 
tức khắc, họ được thay đổi từ chỗ tuyệt vọng đến chỗ vui 
mừng quá sức tưởng tượng. Và họ ra về với niềm hân hoan,  
bắt đầu loan tin về niềm hy vọng y như thiên sứ đã phán – 
tin tức về niềm hy vọng bền vững duy nhất mà thế giới từng 
được biết.
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Tin tức tuyệt vời này càng lan nhanh khi Chúa Jêsus hiện 
ra với rất nhiều người, họ tận mắt thấy. Trước hết, Ngài hiện 
ra với Ma-ri Ma-đơ-len. Phúc Âm Giăng cho biết sau khi 
những người phụ nữ khác rời khỏi mộ thì Ma-ri Ma-đơ-len 
vẫn nán lại. Tại đó, trong ánh nắng ban mai, Chúa Jêsus hiện 
đến cùng bà. Bà chạy đi rao truyền tin tốt lành, rồi Phi-e-rơ 
và Giăng đến mộ, thấy vải liệm thì tin.

Tin Sẽ Thấy
Một trong những điều để lại ấn tượng mạnh mẽ trong phần 
ký thuật của Mác về sự sống lại đó là những người phụ nữ 
đã tin, dù họ không thấy. Họ thấy ngôi mộ trống, vải liệm 
nhưng họ không thấy Chúa. Dù vậy họ đã tin.

Thật tuyệt vời biết bao khi được gặp Chúa phục sinh! 
Tất cả những người đã gặp Ngài đều được tôn trọng và kính 
phục trong cộng đồng Cơ Đốc nhân ban đầu. Tất nhiên, 
không phải tất cả mọi người đều có đặc ân đó. Khi Chúa 
Jêsus hiện ra với Thô-ma và bảo ông chạm vào vết thương 
của Ngài, Ngài nói: “Có phải vì thấy Ta nên con tin chăng? 
Phước cho những người không thấy mà tin!” (Giăng 20:29).

Sau này Phi-e-rơ viết: “Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn 
yêu mến Ngài, dù chưa gặp Ngài anh em vẫn tin Ngài, và 
hân hoan trong niềm vui rạng ngời, khôn tả” (I Phi-e-rơ 
1:8). Đó là kinh nghiệm của hàng triệu tín hữu, bắt đầu 
từ buổi sáng Phục Sinh đầu tiên và tiếp tục cho đến ngày 
nay. Chúng ta không được thấy Chúa phục sinh vì Ngài đã 
rời khỏi thế giới hữu hình này nhiều thế kỷ trước. Nhưng 
chúng ta có lời chứng, chúng ta có bằng chứng. Như Lu-ca 
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viết trong Công vụ 1:3: “Ngài cũng 
dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ 
đồ rằng Ngài đang sống sau khi đã 
chịu chết”. Những bằng chứng này 
là hết sức thuyết phục đối với những 
người lý trí và khích lệ mọi tâm hồn. 
Những bằng chứng ấy đánh thức 
niềm hy vọng trong chúng ta, giống 
như những người phụ nữ được đánh 
thức niềm hy vọng bởi ngôi mộ trống 
và lời của thiên sứ. 

Chính từ niềm hy vọng đó, họ bắt 
đầu lan truyền tin tức về niềm hy 
vọng bền vững duy nhất mà thế giới 
từng được biết đến. Đối với những ai 
chưa được nghe tin tức tuyệt vời này, 
thế giới vẫn là nơi tăm tối, vô vọng 
như ngày thứ bảy khủng khiếp giữa sự kiện thập tự giá và sự 
sống lại. Nhưng chúng ta có tin tức tuyệt vời này để chia sẻ 
với thế giới. Tin tức ấy giống như ánh sáng rực rỡ giữa đêm 
tối, như lương thực cho vùng đất đói kém. Đó là tin tốt lành, 
là tin tức vĩ đại nhất từng được kể.  

Đối với những ai 
chưa được nghe tin 
tức tuyệt vời này, 

thế giới vẫn là nơi 
tăm tối vô vọng 

như ngày thứ bảy 
khủng khiếp giữa 

sự kiện thập tự giá 
và sự sống lại.
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