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“Ta laø söï soáng laïi vaø söï soáng; 

keû naøo tin ta thì seõ soáng, 

maëc daàu ñaõ cheát roài.” 
Giæng 11:25 
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6. Chúa Jêsus có thÆt s¿ sÓng låi không?  
(Did Jesus really rise from the dead?) 

 
 
 Loài ngÜ©i chúng ta Çang sÓng trong m¶t th‰ gi§i væn minh và khoa h†c.  Cho nên khi nói vŠ s¿ 
sÓng låi cûa m¶t ngÜ©i ch‰t, thì ÇiŠu Çó dÜ©ng nhÜ là m¶t chuyŒn huyŠn thoåi vÆy.  Loài ngÜ©i chúng 
ta cho là không có ñÙc Chúa Tr©i, n‰u không có ñÙc Chúa Tr©i, thì không có phép lå và n‰u không 
có phép lå, thì cÛng không có s¿ sÓng låi cûa ngÜ©i ch‰t. 
 
 S¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus là nŠn täng cûa niŠm tin CÖ-ÇÓc. CÖ-ÇÓc giáo ÇÜ®c ÇÙng v»ng hay søp 
Ç° là tùy thu¶c vào s¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus.  SÙ ÇÒ Phaolô nói r¢ng: “N‰u ñÃng Christ không 
sÓng låi, thì s¿ giäng dåy cûa chúng tôi ra luÓng công, và ÇÙc tin anh em cÛng vô ích...và n‰u ñÃng 
Christ Çã không sÓng låi...thì anh em vÅn còn ª trong t¶i l‡i mình.” (I-Côrinh.15:14,17).  N‰u Chúa 
Jêsus Çã không sÓng låi thì Ngài là m¶t kÈ nói dÓi và cÛng là kÈ lÜ©ng gåt hÖn ai h‰t.  Chính Ngài Çã 
nói trÜ§c r¢ng, sau khi ch‰t, Ngài së sÓng låi sau ba ngày (MathiÖ.16:21; Mác.8:31; Luca.9:22 
Giæng.12:19).  N‰u Chúa Jêsus Çã không sÓng låi và xác cûa Ngài vÄn còn trong ngôi m¶, thì chúng 
ta là nh»ng ngÜ©i Çáng thÜÖng håi nhÃt, vì cä Ç©i cûa chúng ta Çã bÎ lØa gåt và tin vào chuyŒn hoang 
ÇÜ©ng. 
 
 S¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus là m¶t s¿ viŒc xäy ra trong lÎch sº, chúng ta không th‹ Çem vào phòng 
thí nghiŒm Ç‹ tra xét ÇÜ®c, m†i viŒc Çã xäy ra trong quá khÙ không th‹ nào có th‹ diÍn låi trong 
phòng thí nghiŒm.  Cho nên chúng ta phäi dùng b¢ng chÙng pháp luÆt m§i có th‹ tra xét ÇÜ®c viŒc gì 
Çã xäy ra và xäy ra nhÜ th‰ nào.  Tôi lÃy thí dø: Có hai chi‰c xe Çøng nhau ª ngã tÜ ÇÜ©ng, khoa h†c 
có chÙng minh ÇÜ®c ai phäi và ai trái không? Chúng ta có dùng khoa h†c Ç‹ tra xét viŒc nÀy không? 
Ch¡c ch¡n là không.  NhÜng chúng ta phäi dùng b¢ng chÙng pháp luÆt Ç‹ xét xº.  Ch£ng hån chúng ta 
có th‹ bi‰t ÇÜ®c ai Çúng và ai sai b¢ng cách ghi låi nh»ng l©i làm chÙng cûa nh»ng ngÜ©i nghe và 
thÃy lúc hai xe Çøng nhau. Nhìn xem hai xe Çøng nhau ª trÜ§c, sau, ho¥c bên hông, vÎ trí cûa hai xe 
n¢m sau khi Çøng và dÃu v‰t cûa xe khi Çåp th¡ng...v.v.  NhÜng trong nh»ng b¢ng chÙng nói trên, 
không có b¢ng chÙng nào månh hÖn b¢ng l©i chÙng cûa nh»ng ngÜ©i nghe và thÃy s¿ kiŒn xäy ra. 
 

ñÓi v§i s¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus cÛng vÆy, chúng ta cÛng phäi dùng b¢ng chÙng pháp luÆt Ç‹ 
ÇiŠu tra và quan sát.  NhÜ h†c giä và cÛng là giáo sÜ vŠ “systematic theology” cûa trÜ©ng University 
of Munich, Germany tên là Wolfhart Pannenberg nói r¢ng: “Chúa Jêsus có sÓng låi hay không thì Çó 
là m¶t câu hÕi vŠ lÎch sº, cho nên phäi dùng tiêu chuÄn Ço lÜ©ng theo lÎch sº mà biŒn luÆn.” 

Sº gia Philip Schaff nói thêm r¢ng: “Møc Çích cûa nhà sº h†c không phäi là Ç‹ gây d¿ng nên lÎch 
sº theo ÇŠu mà mình d¿ tính và bi‰n chuy‹n theo ÇŠu mình muÓn, nhÜng phäi phát bi‹u tØ nh»ng 
b¢ng chÙng tìm ÇÜ®c và Ç‹ các b¢ng chÙng Çó t¿ nó nói ra.” 

Giáo sÜ  C. S. Lewis, h†c giä vŠ Væn H†c (literature) ª Camgridge University, ông ta cho nh»ng 
ngÜ©i CÖ-ÇÓc giáo ÇŠu sai lÀm.  Ông Çã tØng nói: “TrÜ§c Çây tôi Çã xem các sách Phúc âm nhÜ là 
chuyŒn huyŠn thoåi.” NhÜng sau khi ông tra khäo vŠ b¢ng chÙng cûa niŠm tin CÖ-ÇÓc, thì ông ta k‰t 
luÆn r¢ng: “Trong các tôn giáo khác, không có nh»ng s¿ chÙng khai quä quy‰t nhÜ là cûa CÖ-ÇÓc 
giáo.”  S¿ hi‹u bi‰t vŠ væn h†c (literature) cûa ông ta Çã b¡t bu¶c ông phäi xem các sách Phúc âm là 
Çáng ÇÜ®c tin cÆy.   
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M¶t giáo sÜ vŠ c° sº (ancient history) cûa trÜ©ng Western Michigan University, ti‰n sï Paul L. 
Maier  nói r¢ng: “N‰u nh»ng b¢ng chÙng ÇÜ®c tra xét k› càng và chánh Çáng, ...theo mÙc lÜ©ng tra 
khäo cûa lÎch sº, thì k‰t luÆn r¢ng cái mÒ mä mà Chúa Jêsus  ÇÜ®c chôn cÃt  Çã thÆt s¿ trÓng không 
vào bu°i sáng Phøc sinh ÇÀu  tiên.  Và cho t§i gi© nÀy cÛng chÜa tìm ra ÇÜ®c m¶t chút b¢ng chÙng 
nào trong các væn phÄm, minh væn h†c (epigraphy), hay là khäo c° h†c Ç‹ bác bÕ s¿ sÓng låi cûa 
Chúa Jêsus cä.” 

Simon Greenleaf là giáo sÜ ti‰n sï dåy luÆt ª trÜ©ng Çåi h†c Harvard là ngÜ©i không tin s¿ sÓng låi 
cûa Chúa Jêsus, nhÜng có nh»ng sinh viên h†c trò cûa ông Çã thách thÙc ông, dùng b¢ng chÙng pháp 
luÆt Ç‹ xem thº Chúa Jêsus có thÆt s¿ sÓng låi không.  Nhà giáo sÜ luÆt n°i ti‰ng Ãy Çã làm ÇŠu Çó 
sau khi ông áp døng phÜÖng cách trong ba quy‹n “A Treatise on the Law of Evidence” cûa ông, thì 
ông chép låi quy‹n sách “An Examination of the Testimony of the Four Evangelists by the Rules of 
Evidence Administered in the Courts of Justice”.  Ông Çã k‰t luÆn r¢ng, theo nh»ng b¢ng chÙng pháp 
luÆt mà dùng trong tòa án, b¢ng chÙng vŠ s¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus trong lÎch sº có nhiŠu hÖn tÃt cä 
nh»ng b¢ng chÙng khác Çã xäy ra trong lÎch sº. 

LuÆt sÜ ti‰n sï Frank Morrison là ngÜ©i trÜ§c Çây Çã cho r¢ng, s¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus ch£ng 
khác nào nhÜ m¶t câu chuyŒn bÎa Ç¥t và trong lòng ông Çã ÇÎnh vi‰t m¶t quy‹n sách nói lên s¿ thÆt 
r¢ng, câu chuyŒn vŠ s¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus chÌ là m¶t câu chuyŒn thÀn thoåi mà thôi.  NhÜng sau 
khi tra xét k› lÜ«ng b¢ng chÙng, thì ông nói r¢ng, b¢ng chÙng Çã thúc ÇÄy ông k‰t luÆn r¢ng Chúa 
Jêsus Çã thÆt s¿ sÓng låi.  LuÆt sÜ ti‰n sï Morrison cÛng vi‰t m¶t quy‹n sách nhÜ Çã d¿ ÇÎnh, nhÜng 
quy‹n sách không bác bÕ s¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus, mà là xác nhÆn s¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus, 
quy‹n sách v§i t¿a Ç‹ “Who Moved the Stone?” (Ai Çã d©i täng Çá?), ông g†i chÜÖng ÇÀu cûa quy‹n 
sách là “The Book That Refused to Be Written” (Quy‹n sách không muÓn vi‰t). 
 

ñây là nh»ng lš thuy‰t mà ngÜ©i ta Çã ÇÜa ra Ç‹ tØ chÓi s¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus: 
Lš thuy‰t 1: Chúa Jêsus thÆt s¿ ch‰t và chôn 
Nh»ng ngÜ©i m¡t thÃy tai nghe cho chúng ta bi‰t r¢ng, Chúa Jêsus Çã thÆt s¿ ch‰t và chôn.  

Chúa Jêsus träi qua 6 lÀn xº án: (1)ThÀy cä thÜ®ng phÄm An-ne Giæng.18:13.  (2)ThÀy cä thÜ®ng 
phÄm Cai-phe MathiÖ.26:57.  (3)Toà công luÆn MathiÖ.26:59.  (4)Phi-lát MathiÖ.27:2; Luca.23:1.  
(5)Vua Hê-rÓt Luca.23:7.  (6)Trª låi Phi-lát Luca.23:11.  Ngài bÎ Çánh b¢ng roi có nh»ng mi‰ng 
xÜÖng và chì bu¶c vào, bÎ Ç¶i mão gai, khiêng cây thÆp t¿ Ç‰n nÖi bÎ Çóng Çinh, bÎ Çóng Çinh vào 
cây thÆp t¿, lính Lamã ch¡c ch¡n là Ngài Çã ch‰t nhÜng vÅn Çâm vào hông, h† dùng khoäng 75-
100 pounds thuÓc thÖm Ç‹ Ü§p xác và väi liŒm, ÇÜ®c Ç¥t trong hang và có cºa b¢ng täng Çá n¥ng 
tØ m¶t tÃn rÜªi cho Ç‰n hai tÃn, cuÓi cùng là có lính canh gi».  NhÜng ba ngày sau, thì ngôi m¶ 
trÓng không. 

 
Lš thuy‰t 2: Chúa Jêsus chÜa ch‰t khi Çem chôn 
Có m¶t lš thuy‰t mà nh»ng ngÜ©i trÜ§c Çây cho r¢ng, Chúa Jêsus thÆt s¿ chÜa ch‰t khi Çem 

chôn.  Có m¶t ngÜ©i tên là Tom, vi‰t thÜ gªi cho soån giä cûa m¶t t© báo CÖ-ÇÓc và nói r¢ng: 
“Ông nói là Chúa Jêsus sÓng låi, nhÜng Møc SÜ cûa tôi nói là không phäi.  Møc SÜ tôi nói r¢ng, 
khi h† Çem xác Chúa Jêsus chôn thì Ngài thÆt s¿ chÜa ch‰t và sau khi ª trong hang mã ba ngày, thì 
Ngài bình phøc låi và ra khÕi m¶”.  Soån giä bèn trä l©i câu hÕi cûa anh Tom r¢ng: “Thân gªi anh 
Tom, Ç‹ thº xem Chúa Jêsus có thÆt s¿ sÓng låi không, tôi khuyên anh hãy lÃy cây ÇÆp vào ÇÀu 
ông Møc SÜ anh vài cái, Çóng Çinh tay và chân ông ta vào cây thÆp t¿, treo ông ta trên Çó khoäng 6 
ti‰ng ÇÒng hÒ, lÃy dao Çâm bên hông ông ta, Çem ông ta xuÓng làm cho tim ngØng ÇÆp và Ç‹ vào 
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thùng Çóng Çinh låi.  RÒi ch© xem thº ba ngày sau ông ta có t¿ mình ngóc ÇÀu dÆy mà bò ra ÇÜ®c 
không.” 

 
  Lš thuy‰t 3: ChuyŒn huyŠn thoåi 

Có m¶t sÓ ngÜ©i cho r¢ng, s¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus là lÃy tØ câu chuyŒn huyŠn thoåi cûa các 
thÀn Hylåp và Lamã.  NgÜ©i Hylåp có câu chuyŒn huyŠn thoåi r¢ng, có m¶t vÎ thÀn ch‰t và sÓng 
låi, cho nên nh»ng ngÜ©i CÖ-ÇÓc ÇÀu tiên Çã theo câu chuyŒn Çó mà bÎa Ç¥t ra. 

a.  Khi chúng ta tra xét vŠ s¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus, m¶t ÇiŠu mà chúng ta thÜ©ng 
làm, Çó là chúng ta phÕng ÇÎnh trÜ§c (presupposition) là không có ñÙc Chúa Tr©i, 
không có phép lå, cho nên ngÜ©i ch‰t không th‹ nào sÓng låi ÇÜ®c.  NhÜng ngÜ®c 
låi n‰u có ñÙc Chúa Tr©i, có phép lå, thì ngÜ©i ch‰t có th‹ sÓng låi. 

b.  NŠn täng cûa các môn ÇÒ Chúa Jêsus không phäi cæn cÙ vào chuyŒn huyŠn thoåi, 
mà là Kinh Thánh C¿u Ð§c, vì trong Kinh Thánh Tân Ð§c có hàng træm, hàng 
ngàn câu trích tØ Kinh Thánh C¿u Ð§c. 

c.  Nh»ng chuyŒn huyŠn thoåi cûa nh»ng ngÜ©i không tín ngÜ«ng và các tôn giáo tin 
vŠ s¿ sÓng låi cûa linh hÒn, hay là s¿ luân hÒi, có nghïa là khi thân th‹ nÀy ch‰t rÒi, 
thì phÀn hÒn së trª låi và lÃy phÀn thân th‹ khác.  NhÜng s¿ sÓng låi cûa Chúa 
Jêsus là s¿ sÓng låi cûa thân th‹ y nhÜ trÜ§c khi ch‰t. 

d.  N‰u câu chuyŒn Chúa Jêsus sÓng låi là huyŠn thoåi, thì nh»ng môn ÇÒ cûa Ngài là 
nh»ng kÈ nói láo, nhÜng nh»ng môn ÇÒ Ngài nói ngÜ®c låi  (Luca.1:1-4; 
Giæng.19:35; Côngvø.2:22; 26:24-27; I-Giæng.1:3-4; II-PhierÖ.1:16). 

e.  S¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus không phäi là chuyŒn bÎa Ç¥t, nhÜng có b¢ng chÙng 
h£n hoi, nh»ng b¢ng chÙng nÀy chúng ta có th‹ Ç¥t lên cái cân Ç‹ Ço lÜ©ng.  HÖn 
n»a Kinh Thánh Tân Ð§c 5 lÀn dùng chº “huyŠn thoåi” (Muthos) (I-Timôthê.1:4; 
4:7; II-Timôthê.4:4; Tít.1:14; II-PhierÖ.1:16), nhÜng ch» nÀy ÇÜ®c dùng trong tình 
trång phû nhÆn. 

f.  Không Çû th©i gian cho nh»ng ngÜ©i bÎa Ç¥t câu chuyŒn vŠ s¿ sÓng låi cûa Chúa 
Jêsus.  N‰u Kinh Thánh Tân Ð§c ÇÜ®c chép vào th‰ k› thÙ nhì, ho¥c sau hÖn n»a, 
thì có th‹ cho là bÎa Ç¥t.  Vì nh»ng chÙng nhân không còn sÓng n»a, câu chuyŒn k‹ 
Çi, k‹ låi không còn chính xác cho mÃy và ngÜ©i ta có th‹ thêm vào ho¥c b§t ra Ç‹ 
nghe cho hay.  Sau khi Chúa Jêsus ch‰t và sÓng låi vào khoäng næm 35 A.D. thì 
nh»ng môn ÇÒ ÇŠu giäng dåy s¿ sÓng låi cûa Ngài, hÀu h‰t sách Kinh Thánh Tân 
Ð§c ÇÜ®c chép vào khoäng næm 40-70 A.D. ngoåi trØ nh»ng lá thÖ cûa Giæng thì 
chép vào khoäng næm 85-95 A.D.  ñiŠu nÀy cho chúng ta thÃy r¢ng, s¿ bÎa Ç¥t vŠ 
s¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus khó mà bÎa Ç¥t ra trong m¶t th©i gian ng¡n ngûi vÆy. 

g.  Nh»ng ngÜ©i thÃy Chúa Jêsus sÓng låi vÅn còn Çó, h† së bác bÕ khi có ngÜ©i cho 
là bÎa Ç¥t. 

 
Lš thuy‰t 4: Các môn ÇÒ tr¶m xác cûa Chúa Jêsus 
Có m¶t lš thuy‰t mà ngÜ©i ta ÇÜa ra n»a là, khi mÃy ngÜ©i lính canh ngû thì các môn ÇÒ cûa 

Chúa Jêsus Ç‰n æn tr¶m xác cûa Ngài.  Có 3 ÇiŠu mà chúng ta thÃy r¢ng, môn ÇÒ cûa Ngài không 
th‹ nào tr¶m xác Chúa Jêsus ÇÜ®c: 

a.  K› luÆt cûa lính Lamã là tº hình n‰u ÇÒ vÆt mà h† canh gát bÎ mÃt. 
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b.  Hình phåt cûa nh»ng ngÜ©i tr¶m c¡p chÌ là tº hình.  Chúng ta bi‰t sau khi Chúa 
Jêsus Çem chôn thì các môn ÇÒ cûa Ngài ai nÃy ÇŠu s® bÕ trÓn, n‰u th‰ thì làm sao 
dám Ç‰n tr¶m xác cûa Ngài. 

c.  HÀu h‰t nh»ng ngÜ©i chép Kinh Thánh Tân Ð§c là nh»ng ngÜ©i Dothái giáo, ÇÓi 
v§i h† vŠ viŒc tr¶m lÃy xác Chúa Jêsus rÒi cho r¢ng Ngài Çã sÓng låi, thì thÆt là 
chuyŒn rÃt khó xäy ra.  Chúng ta nên nh§ r¢ng nh»ng ngÜ©i Dothái giáo là nh»ng 
ngÜ©i chÌ tin có m¶t ñÙc Chúa Tr©i mà thôi, Çó là ñÙc Giêhôva. 

d.  N‰u h† là nh»ng ngÜ©i tr¶m xác cûa Chúa Jêsus và bi‰t thÆt s¿ r¢ng Ngài Çã ch‰t, 
thì h† không th‹ nào giäng dåy r¢ng Ngài Çã sÓng låi, h† Çã làm Çäo l¶n th‰ gi§i 
th©i bÃy gi©, thÆm chí chÎu ch‰t vì ÇiŠu h† giäng dåy.  Con ngÜ©i có th‹ chÎu ch‰t 
vì ÇiŠu mình bi‰t là thÆt, nhÜng không ai chÎu ch‰t vŠ ÇiŠu mình bi‰t là giä dÓi.  
ñ¥c biŒt là giáo sÜ Do-thái giáo Sau-lÖ (Phao-lô) là ngÜ©i Çã tàn håi nh»ng ai tin 
vào Chúa Jêsus, nhÜng sau khi Sau-lÖ g¥p Ngài thì cÛng Çã phäi tin nhÆn Ngài. 

 
Lš thuy‰t 5: Các nhà cÀm quyŠn tr¶m xác cûa Chúa Jêsus 
Lš thuy‰t cho r¢ng, nhà cÀm quyŠn Lamã và các nhà cÀm quyŠn Dothái giáo tr¶m xác cûa Chúa 

Jêsus thì không h®p lš chút nào cä: 
a.  N‰u h† bi‰t ho¥c có xác cûa Chúa Jêsus thì tåi sao låi Ç° thØa cho môn ÇÒ tr¶m lÃy 

xác (MathiÖ.28:11-15). 
b.  N‰u h† có xác cûa Chúa Jêsus, thì chÌ cÀn ÇÜa ra làm b¢ng chÙng r¢ng, câu chuyŒn 

sÓng låi cûa Ngài së bÎ ngÜng ngay lúc Çó. 
c.  N‰u h† tr¶m xác cûa Chúa Jêsus, hay bi‰t Ngài thÆt s¿ ch‰t thì tåi sao không bác 

bÕ (refuted) mà låi chÓng ÇÓi (resisted) vŠ s¿ giäng dåy cûa các môn ÇÒ. 
 

Lš thuy‰t 6: Các ngÜ©i Çàn bà và môn ÇÒ thæm m¶ khác 
M¶t lš thuy‰t n»a mà ngÜ©i ta cho là r¢ng Chúa Jêsus không có sÓng låi, vì mÃy ngÜ©i Çàn bà 

và môn ÇÒ Ç‰n thæm sai m¶, ÇiŠu nÀy cÛng hoàn toàn vô lš: 
a.  Vì không phäi chÌ m¶t ngÜ©i Ç‰n sai m¶ mà mÃy ngÜ©i Çàn bà (Mác.16:2), Giæng, 

PhierÖ, và nh»ng nhà cÀm quyŠn cÛng Ç‰n sai m¶ luôn? 
b.  Täng Çá d©i Çi, lính canh s® häi, väi liŒm n¢m Çó nhÜng không ai ª trong. 
c.  Chúa Jêsus hiŒn ra hÖn mÜ©i lÀn ª nÖi công c¶ng. 

 
Lš thuy‰t 7: TÃt cä chÌ là s¿ äo änh 
Có m¶t sÓ ngÜ©i cho r¢ng nhìn thÃy Chúa Jêsus hiŒn ra sau khi chôn trong mÒ là m¶t s¿ äo 

tÜªng hay là äo änh.  Có Çúng nhÜ vÆy không?  ChuyŒn gì së xäy ra n‰u m¶t ngÜ©i tr¶m c¡p, hay 
phåm t¶i gi‰t ngÜ©i mà Ç‹ cho hÖn næm træm ngÜ©i nhìn thÃy?  Tôi tin ch¡c ch¡n r¢ng, dÀu có bao 
nhiêu luÆt sÜ giÕi Ç‰n Çâu Çi n»a, cÛng không th‹ nào biŒn h¶ ÇÜ®c cho ngÜ©i phåm t¶i Çó. 

a.  Chúng ta có th‹ äo änh vŠ ÇiŠu chúng ta tin, hay mÖ tÜªng, nhÜng chúng ta không 
äo änh vŠ ÇiŠu mà chúng ta không tin tÜªng hay nghi ng©.  ñó là ÇiŠu là m¶t sÓ 
môn ÇÒ Çã làm, trong Çó có Thôma. 

b.  Chúa Jêsus hiŒn ra khi thì cho m¶t ngÜ©i thÃy, khi thì cho vài ngÜ©i và có lúc cho 
cä næm træm ngÜ©i ÇŠu thÃy. 

c.  Nh»ng ngÜ©i nÀy thÃy Chúa Jêsus trong vòng th©i gian 40 ngày sau khi Ngài ch‰t. 
d.  Nh»ng ngÜ©i thÃy Chúa Jêsus hiŒn ra không phäi ÇŠu là nh»ng ngÜ©i Çã tin Ngài.  

Nh»ng ngÜ©i sau khi thÃy Ngài thì tin, nhÜng trÜ§c Çó thì chÜa, ch£ng hån nhÜ 
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Phao-lô và Gia-cÖ (em Chúa Jêsus) (Giæng.7:5; Côngvø.1:14; I-Côrinhtô.15:5-8; 
Công.9:7). 

e.  Ngài có xÜÖng và thÎt (Luca.24:39); Ngài æn 3 lÀn v§i h† (Luca.24:30, 42-43; 
Giæng.21:12-15; Côngvø.10:41); Ngài còn dÃu Çinh nÖi tay và v‰t Çâm bên hông 
(Giæng.20:27); Ngài bäo h† hãy xem tay chÖn, r© Ngài (Luca.24:39). Mari 
MaÇÖlen, hai ngÜ©i Çàn bà và Thôma là ngÜ©i nghi ng© s¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus 
Çã làm ÇiŠu Çó (Giæng.20:17; 27-28; MathiÖ.28:9).   

f.  Phaolô Çã thách thÙc nh»ng ngÜ©i nào nghi ng© s¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus, thì hãy 
hÕi nh»ng ngÜ©i Çã thÃy và nhiŠu ngÜ©i thÃy Çó vÅn còn sÓng. 

g.  Trong bÓn mÜÖi ngày, Chúa Jêsus hiŒn ra 11 lÀn. 
 
Chúa Jêsus hiŒn ra 12 lÀn: 
HiŒn ra cho nh»ng ngÜ©i  ñÎa-Çi‹m Th©i-gian Kinh-Thánh 
1. Ma-ri MaÇÖlen    Giêrusalem Chúa NhÆt Mác.16:9-11; Giæ.20:11-18 
2. MÃy ngÜ©i Çàn bà    Giêrusalem Chúa NhÆt Mat.28:9-10 
3. PhierÖ      Giêrusalem Chúa NhÆt Luc.24:34; 1Cô.15:5 
4. Hai môn ÇÒ làng Em-ma-út  Em-ma-út Chúa NhÆt Luc.24:13-35 
5. MÜ©i môn ÇÒ     Giêrusalem Chúa NhÆt Mác.16:14; Luc.24:33-43; Giæ.20:19-25 
6. MÜ©i m¶t môn ÇÒ   Giêrusalem 1 tuÀn sau Giæ.20:26-31; 1Cô.15:5 
7. Bäy môn ÇÒ    Galilê   ????????? Giæ.21:1-25 
8. Cho 500 ngÜ©i    ???????  ????????? 1Cô.15:6 
9. Gia-cÖ (em Chúa)   ???????  ????????? 1Cô.15:7 
10. MÜ©i m¶t môn ÇÒ   Galilê   ???????? Mat.28:16-20; Mác.16:15-18 
11. MÜ©i m¶t môn ÇÒ   Giêrusalem 40 ngày sau Công.1:3-12 
*12. Phaolô     GÀn ña-mách  ??????? Công.9:7; 1Cô.15:7 
 (*12. M¶t th©i gian lâu sau khi Chúa thæng thiên) 

 
 

Qua nh»ng ÇiŠu trên, chúng ta thÃy r¢ng, s¿ sÓng låi cûa Chúa Jêsus thÆt là kÿ diŒu. Trong tÃt cä 
nh»ng giáo chû cûa các tôn giáo, chÌ có Chúa Jêsus Ç¶c Çáo là ngÜ©i duy nhÃt Çã chi‰n th¡ng s¿ ch‰t: 
“H«i s¿ ch‰t, chi‰n th¡ng cûa mÀy ª Çâu?  H«i s¿ ch‰t, n†c Ç¶c cûa mày ª Çâu?” (1-Côrinhtô.15:55). 
Vì Chúa Jêsus Çã chi‰n th¡ng s¿ ch‰t, ÇiŠu Çó chÙng minh r¢ng Ngài là ñÙc Chúa Tr©i. 
 


