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Laù Thö Toøa Soaïn 
 

Kính chào Quý độc giả, 
 
 Thiên nhiên đang ở giữa mùa Xuân với hoa 
lá xanh tươi và sắc đẹp lạ thường; đây cũng là thời 
điểm chúng ta ở trong mùa kỷ niệm sự Thương 
Khó và sự Phục Sinh vinh quang của Chúa Cứu 
Thế Giê-xu. Đối với người tin Chúa thì sự chịu 
khổ, chịu chết và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế 
là nền tảng và trọng tâm của Cơ Đốc giáo, vì vậy 
nội dung chính của các bài viết số này xoay quanh 
chủ đề trên để nhắc chúng ta luôn luôn ghi nhớ 
công ơn cứu chuộc của Chúa, làm vững chắc đức 
tin đồng thời cũng giúp chúng ta mỗi ngày sống 
kết quả hơn cho Chúa.  
 Trong chương trình cứu chuộc nhân loại 
của Đức Chúa Trời đã hoạch định, Chúa Giê-xu 
phải xuống thế làm người và cuối cùng phải đổ 
huyết để đền tội thay cho chúng ta theo đúng luật 
công bình của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 9:23). 
Nhưng điều gì xác chứng rằng Chúa Giê-xu thật 
sự là Chúa Cứu Thế để rồi huyết vô tội của Ngài 
có giá trị chuộc tội nhân loại? Chìa khóa của vấn 
đề chính là sự Phục sinh vinh quang của Ngài; cho 
nên sứ đồ Phao-lô đã viết: “Ngài bị nộp cho chết 
vì tội lỗi chúng ta và được làm cho sống lại để 
chúng ta được xưng công chính”(Rô-ma 4:25). 
 Thật là ý nghĩa khi Mùa Xuân mang lại sức 
sống mới cho muôn loài vạn vật sau những ngày 
tưởng như chết khô trong mùa đông giá lạnh; càng 
có ý nghĩa bội phần hơn cho chúng ta khi sức sống 
phục sinh của Chúa Cứu Thế đã Tái Sinh chúng ta 
và vẫn luôn luôn tiếp tục hành động trong đời 
sống của những Tạo Vật Mới. Suy niệm về tình 
yêu và ân sủng cứu chuộc của Chúa Cứu Thế, 
nguyện xin Chúa cho chúng ta sống cuộc đời ngày 
càng đổi mới, đồng thời cũng là đồ dùng hữu ích 
trong chương trình Cứu Chuộc Vĩ Đại của Ngài 
trong thời kỳ cuối cùng này. 
 Kính chúc Quý độc giả vui hưởng Mùa 
Phục Sinh Mới với Sức Sống Mới từ Chúa Cứu 
Thế Giê-xu. 
 
Trân trọng. 
 
Ban Chấp hành Hội thánh Tin Lành Houston. 

Phần Mộ Trống 
 

Con Trời chịu đinh đóng 
Vết thương đau xé lòng 

Chuộc ta, đền mạng sống 
Cứu ta, đổ máu hồng. 

***** 
Xác Ngài đặt bên trong 

Lính nhận lệnh canh phòng 
Đá chắn ngang cửa mộ 

Bên ngoài lại niêm phong. 
 

Nghỉ Sa-bát vừa xong 
Các bà nôn nóng lòng 

Đem thuốc thơm xức xác 
Lên đường lúc hừng đông. 

 
Đất bỗng nhiên rúng động 

Sứ trời đến uy phong 
Lính thất kinh bất động 
Giữ mộ thật luống công! 

 
Kìa, Giê-xu lại sống 

Ma quyền bị phản công 
Hãy xem phần mộ trống 
Vải liệm còn, xác không! 

***** 
Chúng ta cũng sẽ sống 

Trong Ngài, thoát hư vong 
Duy Ngài là nguồn sống 

Ban cứu rỗi nhưng không. (1) 
 

(1) nhưng không:  không đòi công giá 
                                                                                            Anh-Thư 
                                                  Mùa Thương-khó, Phục-sinh 2012  
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            Chuyeän keå raèng trieát gia Auguste 
Compte coù yù ñònh muoán laäp moät toân giaùo 
môùi; vò trieát gia ñeán vôùi Thomas Carlyle - 
moät vò giaùo sö cao nieân vaø cuõng laø moät nhaø 

khaûo hoïc danh tieáng, ñeå hoûi yù kieán xem mình phaûi baét 
ñaàu nhö theá naøo. Vò giaùo sö noùi vôùi trieát gia raèng ñieàu 
ñoù thaät ñôn giaûn: Tröôùc heát oâng phaûi vieát ra nhöõng 
giaùo huaán vaø giôùi raên cho toân giaùo maø oâng ñeà xöôùng, 
sau ñoù phaân phaùt cho caùc moân ñeä cuûa mình. 

- Roài toâi phaûi laøm gì nöõa? Auguste Compte hoûi. 
- Sau ñoù oâng phaûi töï mình chòu ñoùng ñinh treân caây 

thaäp töï, chòu cheát, keá ñoù ñeå cho ngöôøi ta choân trong 
moà maû, roài ñeán ngaøy thöù ba oâng phaûi soáng laïi vaø hieän 
ra cho ít nhaát 500 ngöôøi xem thaáy. 

- Laøm theá naøo toâi cheát maø soáng laïi ñöôïc? Auguste 
Compte hoûi. 

- Neáu khoâng soáng laïi ñöôïc thì toân giaùo oâng laäp ra 
chæ laø moät toân giaùo cheát, maø toân giaùo cheát thì coøn coù 
theå cöùu roãi ai ñöôïc. Thomas Carlyle keát luaän. 

Chuùa Gieâ-xu phuïc sinh laø neàn taûng cuûa Tin Laønh 
cöùu roãi, neân söù ñoà Phao-loâ ñaõ nhaán maïnh trong I Coâ-
rinh-toâ 15:17,20: «Neáu Ñaáng Christ ñaõ chaúng soáng laïi 
thì ñöùc tin anh em cuõng voâ ích; anh em coøn ôû trong toäi 
loãi mình…Nhöng baây giôø Ñaáng Christ ñaõ töø keû cheát 
soáng laïi, Ngaøi laø traùi ñaàu muøa cuûa nhöõng keû nguû». 
Muøa phuïc sinh naêm nay chuùng ta suy ngaãm trôû laïi veà 
ngoâi moä troáng cuûa Chuùa Cöùu Theá - moät minh chöùng 
huøng hoàn veà Cöùu Chuùa chuùng ta ñaõ phuïc sinh  

Söï kieän Chuùa Gieâ-xu phuïc sinh xaûy ra taïi thaønh 
Gieâ-ru-sa-lem, trung taâm toân giaùo cuûa ngöôøi Do Thaùi. 
Chuù yù ñeán khung caûnh vaø  nhöõng söï kieän xaûy ra trong 
ngaøy phuïc sinh ñaàu tieân, chuùng ta khoâng theå khoâng löu 
taâm ñeán vieäc khi Chuùa Gieâ-xu hieän ra vôùi Ma-ri Ma-
ñô-len, thì baø ñaõ töôûng laàm Chuùa laø ngöôøi laøm vöôøn, 
chöù khoâng phaûi ngay laäp töùc nhaän ra vò Thaày raát ñoãi 
gaàn guõi vaø quen thuoäc vôùi mình. Luùc thaáy ngoâi moä 
troáng khoâng, yù töôûng ngöï trò trong taâm trí Ma-ri luùc ñoù 
laø: Ai ñaõ ñaùnh caép xaùc cuûa Chuùa hoaëc laø ai ñaõ mang 
dôøi thi haøi Chuùa ñeå choân (hay caát giaáu) taïi moät nôi naøo 
khaùc? Trong luùc quaù xuùc ñoäng vì tình caûm yeâu meán 
ñoái vôùi Thaày cuûa mình, vaø chöa bieát ñöôïc ñieàu gì ñang 
xaûy ra vôùi thaân xaùc Ngaøi, Ma-ri ñaõ khoùc (Giaêng 20:11)              

 
Môc s− ¢u Quang Vinh  

Boài LinhBoài LinhBoài LinhBoài Linh    

CÖÛA MOÄ ÑAÕ MÔÛ VÌ AI? 
                                              Kinh Thaùnh :  Giaêng 20 :1-10  

Söï thaát voïng vaø lo aâu cuûa Ma-ri ñaõ phaûn aùnh söï choáng 
ñoái cuûa moät nhoùm khoâng ít ngöôøi Do Thaùi ñoái vôùi söù 
ñieäp phuïc sinh: Caùc ngöôi ñaõ laàm roài. Coù ai ñoù ñaõ 
mang xaùc Chuùa Gieâ-xu ñi chöù laøm gì coù söï phuïc sinh? 

 Khi chuù yù ñeán ngöôøi ñaàu tieân treân theá giôùi taän 
maét chöùng kieán söï phuïc sinh cuûa Chuùa Cöùu Theá - laø 
Ma-ri Ma-ñô-len, coù nhieàu ñieàu quyù baùu maø chuùng ta 
coù theå hoïc hoûi ñöôïc töø nôi ngöôøi phuï nöõ naøy; song 
trong baøi naøy chuùng ta chæ suy gaãm veà cöûa moä cuûa 
Chuùa Gieâ-xu ñaõ môû ra cho Ma-ri Ma-ñô-len cuõng nhö 
cho caùc moân ñoà khaùc coù theå böôùc vaøo, chieâm ngöôõng 
vaø laøm chöùng nhaân cho Chuùa Cöùu Theá phuïc sinh. 

 
Phaân ñoaïn Kinh Thaùnh Giaêng 20:1-10 cho chuùng 

ta bieát maáy söï kieän quan troïng veà ngöôøi laøm chöùng 
ñaëc bieät naøy. 

 
 Baø Ma-ri Ma-ñô-len chính laø ngöôøi ñaàu tieân gaëp 

gôõ Chuùa Gieâ-xu Phuïc sinh.  
    Kinh Thaùnh khoâng cho chuùng ta bieát nhieàu döõ 

kieän veà baø; chæ bieát raèng baø laø ngöôøi ñaõ töøng bò 7 quyû 
döõ nhaäp vaøo, vaø ñöôïc Chuùa Gieâ-xu giaûi cöùu (Lu-ca 
8:2). Ñaõ coù lyù thuyeát cho raèng Ma-ri Ma-ñô-len voán laø 
moät ngöôøi phuï nöõ xaáu neát, vaø cuoäc ñôøi cuûa baø chæ ñöôïc 
thay ñoåi sau khi gaëp Chuùa Gieâ-xu.  Cho duø nhìn döôùi 
baát cöù goùc ñoä naøo cuûa quan ñieåm xaõ hoäi hay toân giaùo 
thôøi ñoù thì Ma-ri Ma-ñô-len laø ngöôøi bò khinh bæ vaø xa 
laùnh, thaäm chí luaät phaùp Do Thaùi coøn nghieâm caám 
haïng ngöôøi nhö baø böôùc vaøo baát cöù ñòa ñieåm sinh hoaït 
toân giaùo naøo. Theá nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi laïi choïn con 
ngöôøi nhö vaäy ñeå laøm chöùng cho söï phuïc sinh cuûa 
Chuùa Cöùu Theá. Coù söï nhaàm laãn naøo chaêng? Khoâng, 
Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng heà nhaàm laãn trong söï choïn löïa 
cuûa Ngaøi. Söï kieän Chuùa Gieâ-xu soáng laïi töø coõi cheát 
chính laø hình aûnh tieâu bieåu cho vieäc Chuùa Gieâ-xu ñaéc 
thaéng quyeàn löïc cuûa toäi loãi, cuûa Sa-tan. Coøn ai coù theå 
thích hôïp hôn Ma-ri cho söï choïn löïa naøy? Moät con 
ngöôøi bò xaõ hoäi coi laø raùc röôûi vaø gaït ra ngoaøi leà – moät 
ngöôøi soáng maø nhö ñaõ cheát, nhöng trong tình yeâu 
thöông vaø aân suûng tuyeät vôøi cuûa Chuùa maø Ma-ri ñöôïc 
laøm cho thanh saïch ñeå töø söï cheát chuyeån sang söï soáng, 
vaø trôû neân moät ngöôøi ñöôïc Ngaøi söû duïng cho Tin Laønh  
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vinh hieån cuûa Ngaøi. Söï vieäc Ma-ri ñöôïc löïa choïn laøm 
nhaân chöùng ñaàu tieân cuûa söï phuïc sinh haù chaúng laøm 
cho nhöõng ai töï cho mình laø coâng chính phaûi trôû neân hoå 
theïn sao? (I Coâ-rinh-toâ 1:27-29). Ngöôøi khoeû maïnh 
khoâng caàn baùc só; Chuùa Gieâ-xu ñeán theá gian ñeå cöùu toäi 
nhaân, Ngaøi chaúng phaûi ñaõ cheát vaø ñaõ soáng laïi cho hoï 
hay sao? Ñoù chính laø Tin Laønh veà söï Phuïc sinh. Ñieàu 
quan troïng laø: Moät ngöôøi chæ coù theå trôû thaønh nhaân 
chöùng cho Chuùa Phuïc sinh vôùi ñieàu kieän tröôùc heát 
ngöôøi aáy phaûi laø moät toäi nhaân ñaõ ñöôïc tha thöù toäi loãi – 
moät ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu.  
 

2. Buoåi saùng sôùm ngaøy thöù nhaát cuûa tuaàn leã ñoù, 
Ma-ri ñi ñeán moä Chuùa. Trong tieáng Hy-laïp, töø “saùng 
sôùm”ù laø thôøi gian khoaûng canh tö, ñoù cuõng laø luùc toái 
nhaát cuûa ñeâm tröôùc khi bình minh loù raïng. Nhö vaäy, 
Ma-ri ñaõ ñi ñeán moä luùc trôøi coøn toái. Ñeán moä, Ma-ri 
thaáy “hoøn ñaù laáp cöûa moä ñaõ ñöôïc dôøi ñi”. Moà maû cuûa 
ngöôøi Do Thaùi khoâng phaûi laø moät caùi huyeät ñaøo saâu 
xuoáng loøng ñaát, maø thöôøng laø moät hang ñaù thieân nhieân 
hoaëc laø moät caên phoøng nhoû ñöôïc taïo neân bôûi ñuïc 
ngang vaøo moät taûng ñaù lôùn; phía trong moä thöôøng coù 
nhöõng caùi keä ñuïc trong vaùch ñaù, hay laø nhöõng chieác 
baøn baèng ñaù, vaø xaùc cuûa ngöôøi cheát ñöôïc ñaët treân ñoù. 
Moä coù moät loái vaøo nhöng khoâng coù caùnh cöûa caøi then 
ñeå ñoùng hoaëc môû; ngöôøi ta phaûi taïo ra tröôùc ngoâi moä 
moät raõnh ñaù lôùn, vaø moät taûng ñaù troøn lôùn laên ñöôïc 
trong raõnh ñoù duøng ñeå chaën cöûa moä laïi; vì vaäy ngöôøi ta 
coù theå böôùc vaøo trong moä nhö ñöôïc moâ taû trong Giaêng 
chöông 20 caâu 5,6,8. Khi Chuùa Gieâ-xu ñöôïc choân caát - 
vì coù lôøi ñoàn ñaïi raèng Ngaøi seõ soáng laïi, neân toång ñoác 
Phi-laùt ñaõ cöû lính canh gaùc caån thaän, thaäm chí coøn 
nieâm phong cöûa moä laïi ñeå traùnh chuyeän troäm caép xaùc 
Chuùa (Ma-thi-ô 27:66). Nhöng khi Chuùa Gieâ-xu phuïc 
sinh, ñaát ruùng ñoäng döõ doäi, nhöõng teân lính canh ñaõ 
khoâng coøn nöõa vì hoï quaù sôï haõi ñeán noãi baát tænh, vaø 
cöûa moä ñaõ môû toang vì hoøn ñaù chaén cöûa ñaõ bò dôøi ñi 
trong quyeàn pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Ma-thi-ô 28:1-
4). 

Cho duø Ma-ri Ma-ñô-len coù laø ngöôøi phuï nöõ can 
ñaûm ñeán maáy ñi chaêng nöõa, thì baø chaéc chaén raèng 
khoâng theå khoâng bieát: neáu baø ñi tôùi thaêm moä Chuùa ñeå 
xöùc xaùc cho Ngaøi baèng thuoác thôm (Lu-ca 24:1), thì  
haàu nhö cuõng khoâng coù cô may naøo cho baø coù theå laøm 
vieäc ñoù. Nhöõng ngöôøi lính canh giöõ, taûng ñaù lôùn chaën 
cöûa moä, daáu nieâm phong moä cuûa chính quyeàn La-maõ,ï 
söï giaän döõ vaø taøn aùc cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo toân 

giaùo Do Thaùi vaø moät boä phaän quaàn chuùng huøa theo, ñoù 
laø nhöõng gì maø Ma-ri Ma-ñô-len phaûi ñöông ñaàu vaø 
vöôït qua neáu muoán tieáp caän vôùi xaùc cuûa ngöôøi Thaày 
mình. Nhöng ñieàu gì ñaõ thuùc ñaåy vaø khieán cho baø vöôït 
qua söï sôï haõi song haønh vôùi caùnh cöûa cô hoäi bò ñoùng, ñeå 
cöù moät mình ñi tôùi moä Chuùa luùc trôøi coøn chöa saùng? Ñoù 
chính laø loøng toân kính vaø yeâu meán toät ñoä ñoái vôùi Chuùa 
Gieâ-xu. Thaùnh Augustin ñaõ noùi raát ñuùng raèng “Tình 
caûm maïnh meõ nhaát thöôøng boäc loä ôû nhöõng con ngöôøi 
yeáu ñuoái nhaát.” Moät ngöôøi chæ coù theå trôû thaønh nhaân 
chöùng cho Chuùa Phuïc sinh neáu coù loøng yeâu meán Ngaøi ôû 
möùc ñoä cao nhaát, vì nhaân chöùng cuûa Chuùa laø ngöôøi tuaän 
ñaïo theo ñuùng caû nghóa ñen laãn nghóa boùng. 

 3. Cöûa ngoâi moä cuûa Chuùa Gieâ-xu ñaõ môû, nhöng 
xaùc Chuùa thì khoâng coøn ñoù. Dó nhieân laø Ma-ri Ma-ñô-
len khoâng nghó ñeán vieäc Chuùa Gieâ-xu ñaõ phuïc sinh, 
song baø töôûng xaùc Chuùa bò dôøi ñi, hoaëc bò ñaùnh caép, 
hoaëc bieát ñaâu keû thuø cuûa Chuùa Gieâ-xu ñaõ laøm ñieàu gì 
ñoù ñoái vôùi xaùc Ngaøi? Duø vôùi lyù do naøo ñi nöõa, thì vieäc 
ñang xaûy ra tröôùc maét quaù söùc cho moät ngöôøi phuï nöõ ñeå 
ñoái phoù hay giaûi quyeát, vì vaäy Ma-ri voäi vaøng quay trôû 
veà ñeå baùo tin cho hai söù ñoà laø Phi-e-rô vaø Giaêng ñöôïc 
bieát. Sau khi hai vò söù ñoà ñöôïc nghe thuaät laïi ñaàu ñuoâi 
söï vieäc, hoï laäp töùc chaïy ñeán moä Chuùa. Giaêng laø ngöôøi 
ñeán tröôùc heát, ñöùng phía ngoaøi moä cuùi xuoáng nhìn vaøo 
thaáy ngoâi moä troáng nhöng vaûi lieäm coøn ñoù, vaø oâng vaãn 
ñöùng phía ngoaøi. Roài tieáp ñoù Phi-e-rô cuõng ñeán nôi vaø 
böôùc vaøo moä, nhöng cuõng chæ thaáy vaûi lieäm boû döôùi ñaát, 
vaø chieác khaên truøm ñaàu cuûa Chuùa Gieâ-xu ñöôïc cuoán laïi 
ñeå ôû moät nôi khaùc. Giaêng vaø Phi-e-rô trôû veà nhaø mình 
maø vaãn chöa hieåu lôøi Kinh Thaùnh tuyeân boá raèng Chuùa 
Gieâ-xu phaûi töø cheát soáng laïi. Sau khi hoï ñi roài, Ma-ri 
ñeán  moä  Chuùa  laàn thöù hai;  cuõng  nhö  laàn tröôùc baø vaãn  
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ñöùng ngoaøi moä, nhöng coù khaùc hôn moät chuùt laø baø 
vöøa khoùc vöøa nhìn vaøo trong moä.  Luùc naøy, baø thaáy 
moät caûnh töôïng khaùc vôùi nhöõng gì maø Phi-e-rô vaø 
Giaêng ñaõ troâng thaáy:  Thaáy hai thieân söù vaø sau ñoù laø 
thaáy Chuùa Gieâ-xu duø luùc ñaàu baø vaãn laàm töôûng Ngaøi 
laø ngöôøi laøm vöôøn. 
  
 Giaêng kyù thuaät laïi khaù tæ mæ caûnh traïng ngoâi 
moä luùc ñoù. Baûn thaân söù ñoà Giaêng nhìn thaáy vaûi lieäm, 
coøn Phi-e-rô nhìn thaáy vaûi lieäm vaø khaên truøm ñaàu  
ñaët ôû hai vò trí khaùc nhau. Ñieàu ñaùng löu yù laø 2 thöù 
aáy khoâng heà ñaët choàng leân nhau hoaëc chaát ñoáng nhö 
luùc bình thöôøng chuùng ta thay quaàn aùo. Vì vaäy, neáu 
tin nôi Ñöùc Chuùa Trôøi quyeàn naêng thì seõ khoâng khoù 
ñeå chuùng ta coù theå suy luaän raèng Chuùa Gieâ-xu phuïc 
sinh chaúng caàn phaûi côûi boû vaûi lieäm, nhöng Ngaøi ñaõ 
“thoaùt” ra khoûi vaûi lieäm vaø khaên truøm, bôûi quyeàn 
naêng cuûa Ngaøi; vì theá vaûi lieäm vaø khaên truøm ñöôïc ñeå 
laïi moät caùch goïn gaøng treân maët ñaát. Thaân theå cuûa 
Ñaáng phuïc sinh khoâng bò haïn cheá cuûa khoâng gian 
hay baát cöù ñieàu gì, vì vaäy vaøo thôøi ñieåm Chuùa Gieâ-
xu phuïc sinh Ngaøi ñaõ khoâng caàn phaûi loät boû nhöõng 
taám vaûi lieäm môùi coù theå böôùc ra khoûi cöûa moä; cuõng 
nhö sau naøy Chuùa Gieâ-xu coù theå böôùc vaøo trong caên 
phoøng nôi caùc moân ñoà ñang nhoùm laïi maø khoâng caàn 
môû cöûa duø caên phoøng ñang ñoùng kín (Giaêng 20:26). 
 
 Theá thì taïi sao hoøn ñaù laáp cöûa moä laïi ñöôïc 
dôøi ñi? Cöûa moä môû toang ñeå laøm gì? Chuùa Gieâ-xu 
khoâng caàn phaûi dôøi taûng ñaù chaën cöûa moä thì Ngaøi 
vaãn böôùc ra khoûi moä, cuõng gioáng nhö Ngaøi khoâng 
caàn phaûi môû cöûa vaãn coù theå böôùc vaøo phoøng cao nôi 
caùc moân ñoà ñang nhoùm laïi. Nhöng caùc moân ñoà thì 
khoâng theå böôùc vaøo trong moä neáu taûng ñaù chaën cöûa 
moä khoâng ñöôïc laên ñi, neáu nhöõng lính canh vaø daáu 
aán nieâm phong cöûa moä khoâng bò voâ hieäu hoaù. Taûng 
ñaù ñöôïc laên ñi ñeå cöûa moä ñöôïc môû ra,  khoâng phaûi 
môû cho Chuùa Gieâ-xu nhöng laø cho caùc moân ñoà, ñeå 
hoï coù theå böôùc vaøo trong moä, chöùng kieán vaø hieåu 
ñöôïc söï phuïc sinh maàu nhieäm cuûa Chuùa Cöùu Theá. 
Chuùa Gieâ-xu khoâng caàn phaûi böôùc ra töø cöûa moä ñöôïc 
môû saün roài tuyeân boá raèng thaàn cheát ñaõ bò ñaùnh baïi, 
nhöng caùc moân ñoà cuûa Ngaøi (noùi rieâng) vaø con ngöôøi 
(noùi chung) caàn phaûi böôùc qua cöûa moä ñeå vaøo trong 
vaø thaáy ngoâi moä troáng, bôûi ñoù hieåu ñöôïc bí maät cuûa 
ngoâi moä troáng chính laø huyeàn nhieäm veà Ñaáng Cöùu 
Theá ñaõ phuïc sinh. Cöûa moä cuûa Chuùa Gieâ-xu ñaõ môû 

toang, ñoù laø moät trong nhöõng baèng chöùng maïnh meõ 
nhaát veà söï Phuïc sinh cuûa Chuùa Cöùu Theá, nhöng con 
ngöôøi phaûi böôùc qua cöûa ñoù.  Moät ngöôøi chæ coù theå trôû 
thaønh nhaân chöùng cho Chuùa Phuïc sinh neáu tröôùc ñoù 
ngöôøi aáy baèng loøng böôùc ñi bôûi ñöùc tin ñeå chöùng thöïc, 
ñeå traûi nghieäm vaø ñeå gaëp gôõ Chuùa Gieâ-xu moät caùch caù 
nhaân.  

 Ngaøy nay, coù nhieàu ngöôøi nghe veà söï cöùu roãi 
maø khoâng hieåu bieát noäi dung. Hoï chöa heà gaëp Chuùa 
Phuïc sinh, bôûi vì qua bao naêm hoï vaãn khoâng vöôït qua 
ñöôïc nhöõng “taûng ñaù chaën cöûa moä”, cho duø Ñöùc Chuùa 
Trôøi ngay töø buoåi saùng theá ñaõ cho con ngöôøi ñuû moïi 
phöông caùch ñeå coù theå nhaän bieát Ngaøi nhö lôøi Kinh 
Thaùnh ñaõ noùi: “Bôûi nhöõng gì coù theå bieát veà Ñöùc Chuùa 
Trôøi ñeàu roõ raøng ñoái vôùi hoï vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ toû 
baøy cho hoï roài. Vì nhöõng gì cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø 
maét traàn khoâng thaáy ñöôïc, keå caû quyeàn naêng vónh cöûu 
laãn thaàn tính cuûa Ngaøi, thì töø thuôû saùng taïo vuõ truï ñaõ 
ñöôïc thaáy roõ nhôø nhaän thöùc veà caùc taïo vaät, neân hoï  
khoâng coøn caùch naøo baøo chöõa ñöôïc” (Roâ-ma 1:19-20). 
Khi ban Chuùa Cöùu Theá cho nhaân loaïi, Ñöùc Chuùa Trôøi 
ñaõ cung öùng cho con ngöôøi tuyeät ñænh cuûa söï maïc khaûi 
veà Ngaøi (Heâ-bô-rô 1:1-4) ñoàng thôøi cuõng laø cung öùng 
cho chuùng ta giaûi phaùp cöùu roãi duy nhaát. Ngaøy nay, 
tröôùc khi thôøi ñaïi aân ñieån chaám döùt, Ngaøi muoán söï cöùu 
roãi ñoù ñöôïc giôùi thieäu vôùi taát caû moïi ngöôøi ñeå hoï coù cô 
hoäi ñöôïc nghe Tin Laønh vaø ñöôïc cöùu. Vì vaäy Ngaøi caàn 
nhöõng nhaân chöùng veà söï phuïc sinh cuûa Chuùa Cöùu Theá. 
Theá nhöng vôùi chuùng ta laø nhöõng Cô Ñoác nhaân – 
nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc cöùu – nhöõng ngöôøi ñöôïc goïi laø 
Nhaân Chöùng Cho Söï Phuïc Sinh Cuûa Chuùa Cöùu Theá, coù 
theå laém chuùng ta chöa thaät söï trôû thaønh nhaân chöùng 
cuûa Ngaøi, hoaëc laø nhöõng chöùng nhaân thaát baïi. Taïi sao? 
Vì  chuùng  ta tin  hôøi  hôït,  chöa  heà ñi saâu vaøo trong söï  
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* * * * * * * 

 Tại tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) ngày 26/12/2011 xảy ra câu 
chuyện  thật  thương tâm:  Ông Trần Thọ Đức (56 tuổi)  sang  nhà 
con trai là  Trần Thọ Vũ (26 tuổi) lúc  khoảng 7 giờ sáng  thấy cửa 
vẫn còn đóng. Ông nghĩ trời lạnh nên mọi người đang ngủ và quay 
về cho lợn,  gà ăn.  Đến khoảng 8 giờ,  ông  sang  thì vẫn thấy cửa 
đóng.  Ông gọi  mấy tiếng thật lớn nhưng không nghe tiếng ai đáp 
lại.  Sinh nghi,  ông tìm cách mở cửa sổ  nhìn vào buồng thì tá hỏa 
khi  thấy  vợ là bà Thân Thị Phượng (53 tuổi) gục trước cửa.  Trên 
giường, con trai và con dâu là Phan Thị Thảo (24 tuổi) năm im bất 
động.  Ông Đức như chết lặng rồi hô hoán mọi người phá cửa vào 
nhà. Trong căn buồng 3 người lớn đã chết. Bé trai mới 3 ngày tuổi 
vẫn còn thoi thóp.  Mọi người đã sơ cứu cho bé. Sau khi tiến hành 
khám  nghiệm  để làm  rõ nguyên nhân vụ việc,  cảnh sát cho biết: 
Tại  hiện  trường,  3 người lớn  chết với  biểu hiện:  Miệng sủi bọt 
mép, mặt đỏ bầm; dưới giường 3 chậu than vẫn còn bốc khói. Khí 
Các-bon-nic (CO2) vẫn còn nặng. Kết luận:  cả 3 nạn nhân chết là 
do ngạt thở.  Nguyên  nhân  là do  cửa  phòng đóng kín, than cháy 
suốt  đêm  hút  hết  ôxi,  thải  ra  khí  CO2  nên người không có đủ 
lượng ôxi cần thiết.  
 Nhưng câu hỏi  “ Vì sao  đứa bé mới 3 ngày tuổi con của 
vợ chồng chị Thảo lại sống sót?”  thì  cảnh  sát  không  thể lý giải, 
bởi đó các nhà y học vào cuộc.  Đưa  thắc mắc này đến gặp bác sĩ 
Nguyễn Tuấn,  Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh,  người  có  chuyên 
môn  sâu  về  bệnh nhi, ông Tuấn giải thích:  Ở trẻ sơ sinh,  hay trẻ 
đang trong  bào thai  có  chất Hemoglobin F khoảng 90%.  Khi trẻ 
lớn dần  lên đến khoảng 3 tháng thì chất đó chỉ còn  khoảng  30%, 
đến 5 tháng chỉ còn  1%; ở người lớn chỉ còn 0,5%.  Loại chất này 
hấp thụ ô-xi thấp rất tốt. Có nghĩa là khi trong cơ thể người nào có 
chất Hemoglobin F nhiều,  thì trong  môi  trường  kém ô-xi họ vẫn 
chịu đựng tốt. Điều đó lý giải tại sao khi trẻ đang trong bào thai, ô
-xi trong máu mẹ rất ít nhưng thai  nhi  vẫn  hấp  thụ được nên vẫn 
sống được.  Chính vì thế,  có thể cháu  bé 3 ngày tuổi đã thoát chết 
dù trong căn phòng đóng kín, lượng ô-xi rất thấp.  
Cũng theo Bác sĩ Tuấn,  nếu  như  đứa  trẻ đó  mà  sinh nhiều ngày 
hơn thì khó sống sót.  “Cho nên việc cháu bé thoát chết kì lạ chính 
là nhờ  sự  kì diệu của Tạo Hóa,  mà ở đây là chất Hemoglobin F 
có trong cơ thể bé” - Bác sĩ Tuấn khẳng định.  
 Khoa học cho biết:  Theo nguyên lý,  khi đốt ở  một nhiệt 
độ nhất định,  khí Cacbon (C) sẽ kết hợp với Oxy  có  trong không 
khí (O2) tạo  thành  Cacbon  dioxit  (CO2)  và  nhiệt  lượng.  CO2 
không có tác  dụng  duy  trì sự sống,  nhất là  khi tồn tại trong một 
căn phòng nhỏ,  kín,  nó  sẽ đNy  các  chất  khí  nhẹ  hơn (là O2) ra 
ngoài để chiếm chỗ.  Những  người  ở trong phòng vì thế sẽ không 
có khí để thở.  Tuy nhiên, đó lại không phải là thủ phạm chính gây 
tử vong, mà nguy hiểm nhất, có khả năng đem đến cái chết nhanh 
chóng, nhẹ nhàng,  lại  là  khí  Monoxit Cacbon (CO).  Đây là một 
loại khí cực kỳ độc, không màu, không mùi, không tan trong nước 
và chiếm một lượng lớn nhất trong quá trình đốt than.  Trong điều 
kiện phòng chật, kín thì chỉ cần ủ một viên than cũng đủ làm chết 
tất cả những người ở trong đó.  Hiện tượng ngộ độc khí CO rất dễ 
xảy ra trong điều kiện thông khí kém.   Khi khí CO vào cơ thể nó 
sẽ lấy ôxi trong người để tạo thành CO2.  Hậu quả là nạn nhân bị 
thiếu oxy một cách trầm trọng, có thể dẫn đến hôn mê và tử vong.  

Baïn  Coù  Bieát ? soáng cuûa Chuùa Phuïc sinh chæ vì chuùng ta vaãn cöù ñöùng 
ngoaøi ngoâi moä troáng ngay caû khi Chuùa ñaõ laên taûng ñaù 
vaø môû toang loái vaøo saün cho chuùng ta roài. Nhöõng 
chöôùng ngaïi lôùn nhaát maø söùc chuùng ta khoâng theå töï giaûi 
quyeát vaø vöôït qua (gioáng nhö taûng ñaù chaën cöûa moä, 
nhöõng ngöôøi lính gaùc, daáu nieâm phong) thì bôûi loøng 
thöông xoùt vaø quyeàn naêng maø Chuùa ñaõ caát ñi vaø giaûi 
quyeát cho chuùng ta, nhöng coù bao nhieâu ngöôøi bôûi ñöùc 
tin maø böôùc vaøo ngoâi moä troáng ñeå thaáy nhöõng baèng 
chöùng cuûa söï Phuïc sinh? Vaø ngay caû khi ñaõ thaáy nhöõng 
baèng chöùng aáy roài, coù bao nhieâu ngöôøi hieåu vaø tin söï 
Phuïc sinh aáy ñeå roài vui möøng ra ñi laøm chöùng cho Chuùa 
Phuïc sinh? 
 
 Trong Muøa Phuïc sinh naøy, xin Chuùa cho chuùng 
ta ñöôïc nhaéc nhôû raèng: cöûa moä cuûa Chuùa Gieâ-xu ñaõ môû 
laø vì chuùng ta. Neáu coù taûng ñaù naøo ngaên trôû chuùng ta 
böôùc vaøo chieâm ngaém Chuùa Phuïc sinh, nguyeän xin 
Ngaøi laên ñi cho chuùng ta. Neáu coù söï sôï haõi, tuyeät voïng, 
voâ tín hoaëc baát cöù ñieàu naøo ngaên trôû chuùng ta böôùc vaøo 
ngoâi moä troáng, xin Chuùa giuùp chuùng ta vöôït qua ñeå 
böôùc vaøo söï gaëp gôõ phöôùc haïnh vôùi Ñaáng Phuïc sinh. 
Cuoäc ñôøi cuûa moät ngöôøi ñöôïc Chuùa cöùu, vôùi loøng yeâu 
meán Chuùa, vaø tieáp tuïc böôùc ñi bôûi ñöùc tin nôi Chuùa 
Phuïc sinh seõ giuùp chuùng ta keát quaû vôùi söù maïng ñaõ 
ñöôïc uyû thaùc: laøm moät Nhaân Chöùng Cho Chuùa Phuïc 
Sinh. 
 

 Vì Sao Em Bé 3 Ngày Tuổi  
Thoát Chết Kỳ Diệu? 
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3.1 Chóa sai ph¸i c¸c c«ng nh©n tèt cña Ngµi :3.1 Chóa sai ph¸i c¸c c«ng nh©n tèt cña Ngµi :3.1 Chóa sai ph¸i c¸c c«ng nh©n tèt cña Ngµi :3.1 Chóa sai ph¸i c¸c c«ng nh©n tèt cña Ngµi :    
 
 Sau khi chuÈn bÞ ®Êt tèt råi th× Chóa sai ph¸i ng−êi 
cña Ngµi ®Õn TriÒu Tiªn ®Ó lµm viÖc, vµ t«i ph¶i nãi ®Õn c¸c 
buæi truyÒn ®¹o bæ Ých cña c¸c nhµ truyÒn gi¸o ®Õn TriÒu Tiªn 
tõ buæi ®Çu. HÇu hÕt c¸c gi¸o sÜ ®Õn TriÒu Tiªn tõ thêi kú míi 
mÎ ®ã ®Òu lµ nh÷ng ng−êi b¶o thñ. Mét sè ng−êi ®· lËp nªn 
mét Héi truyÒn gi¸o gäi lµ Nevius Plan mµ Héi th¸nh Tr−ëng 
L·o ë TriÒu Tiªn tiÕp nhËn, vµ th−êng nªu lªn v× coi ®ã lµ mét 
h−íng lµm tèt. C¸ch lµm nµy ®−îc ®Æt trªn ba trô cét truyÒn 
gi¸o quen thuéc: tù truyÒn b¸, tù qu¶n lý, tù cung cÊp. TiÕn sÜ 
Moffett cho r»ng ®ã lµ c¸ch gãp phÇn vµo sù t¨ng tr−ëng cña 
Héi th¸nh Hµn Quèc mét c¸ch tèt ®Ñp. 
 John L.Nevius lµ mét nhµ truyÒn gi¸o vµo Trung 
Quèc. Nevius ®· kh«ng cßn ¶o t−ëng víi c¸i mµ «ng gäi lµ  
ph−¬ng ph¸p cò ®Ó thùc hiÖn viÖc truyÒn gi¸o - sö dông quü  
n−íc ngoµi ®Ó thuª ng−êi trong n−íc x©y dùng nhµ thê. ¤ng 
®· ®Ò ®¹t mét ph−¬ng c¸ch míi. Héi th¸nh Hµn Quèc trong 
kÕ ho¹ch Nevius Plan ®· nhÊn m¹nh nh÷ng ®iÓm sau: 

(1) Häc hái Kinh Th¸nh:  Kinh Th¸nh lµ c¬ së cho mäi 
c«ng viÖc cña C¬ §èc nh©n, cho nªn Kinh Th¸nh ®·  
®−îc d¹y dç mét c¸ch cã hÖ thèng trong c¸c líp Kinh 
Th¸nh mïa ®«ng vµ mïa hÌ. §ã lµ gi¸o dôc t«n gi¸o 
cho tÊt c¶ mäi ng−êi. 

(2) Tù truyÒn b¸: Mçi ng−êi tÝn h÷u th−êng xuyªn ph¶i 
lµm c«ng viÖc truyÒn ®¹o, tøc lµ c¸ nh©n chøng ®¹o. 

(3) Tù qu¶n: C¸c nhãm tÝn ®å chän lÊy nh÷ng ng−êi l·nh 
®¹o riªng, kh«ng cã l−¬ng; nh÷ng nhãm nµy ®−îc 
lu©n phiªn phôc vô bëi nh÷ng ng−êi gióp viÖc tr¶       
l−¬ng. 

(4) Tù cung tù cÊp: Mçi nhãm tù x©y dùng nhµ thê, mêi 
vµ chu cÊp cho vÞ Môc s− cña nhãm riªng. 

(5) TruyÒn ®¹o l−u ®éng: Ng−êi truyÒn ®¹o ph¶i ®i l−u 
®éng réng r·i, víi mét ng−êi phô viÖc Hµn Quèc      
nh−ng tr¸nh chÊp nhËn chøc vô Môc s− cña c¸c Héi 
th¸nh Hµn Quèc. 

Dï Nevius Plan ®· tõng tèt hay xÊu, th× nã ®· lµ ch−¬ng tr×nh 
thµnh c«ng duy nhÊt ë TriÒu Tiªn. Tuy nhiªn, nã kh«ng ¸p 
dông ®−îc l©u dµi v× nã ®−îc h×nh thµnh ®Ó sö dông tuyÖt ®èi 
chØ cho thêi chiÕn. 

 
3.2. Chóa ®· ban cho sù phôc h−ng lín tõ ban ®Çu3.2. Chóa ®· ban cho sù phôc h−ng lín tõ ban ®Çu3.2. Chóa ®· ban cho sù phôc h−ng lín tõ ban ®Çu3.2. Chóa ®· ban cho sù phôc h−ng lín tõ ban ®Çu    
Chóa ®· tu«n ®æ ph−íc h¹nh cho Héi th¸nh Hµn Quèc qua 
mét cuéc phôc h−ng lín vµo n¨m 1903-1907.  Sù phôc h−ng 
nµy ®· lµ mét dÊu Ên t©m linh trªn sù thµnh lËp hiÕn ch−¬ng 
cña Héi th¸nh Hµn Quèc, vµ cã thÓ s¸nh víi søc nãng tét 
®iÓm cña mét nói löa ®ang phun trµo; ®ã lµ biÕn cè ®· lµm 
rung chuyÓn Héi th¸nh vµo thËp kû ®Çu cña thÕ kû 20. 
 
 Cuéc phôc h−ng ®· b¾t ®Çu lÆng lÏ trong mét tuÇn lÔ 
cÇu nguyÖn vµ häc hái Kinh Th¸nh ë Wonson d−íi sù chØ ®¹o 
cña mét nhµ vËt lý thuéc ph¸i Gi¸m lý tõ Canada ®Õn, «ng 
R.A. Hardie. Trong thêi gian häc Kinh Th¸nh, tiÕn sÜ Hardie  

T¹i Sao Héi Th¸nh Hµn Quèc §· Lín M¹nh Nhanh Chãng?T¹i Sao Héi Th¸nh Hµn Quèc §· Lín M¹nh Nhanh Chãng?T¹i Sao Héi Th¸nh Hµn Quèc §· Lín M¹nh Nhanh Chãng?T¹i Sao Héi Th¸nh Hµn Quèc §· Lín M¹nh Nhanh Chãng?   (Phaàn II) 
                                                                                Gi¸o s− TiÕn sÜ Cho Chong Nahm Gi¸o s− TiÕn sÜ Cho Chong Nahm Gi¸o s− TiÕn sÜ Cho Chong Nahm Gi¸o s− TiÕn sÜ Cho Chong Nahm     

c¶m thÊy ®−îc §øc Th¸nh Linh h−íng dÉn, «ng ®· tíi tr−íc 
c¸c nhµ l·nh ®¹o vµ héi chóng trong mét buæi nhãm, lóng 
tóng thó nhËn mét c¸ch hæ thÑn vÒ sù cao ng¹o, cøng lßng vµ 
thiÕu niÒm tin cña «ng. Tõ Wonson, lµn sãng phôc h−ng më 
réng vµ cao ®iÓm lµ mét buæi nhãm lín vµo buæi tèi ë Pyong 
Yong vµo n¨m 1907. Trong buæi nhãm nµy, TiÕn sÜ W.U. 
Blair mét trong c¸c nhµ l·nh ®¹o ®· viÕt: “Mét buæi nhãm  
nh− thÕ t«i ch−a thÊy bao giê, vµ sù hiÖn diÖn cña Chóa lµ 
tuyÖt ®èi cÇn thiÕt.  §ªm ®ã mçi téi mµ con ng−êi ®· ph¹m  
®−îc thó nhËn, sù thèng khæ trong t©m trÝ vµ th©n x¸c, nh÷ng 
linh hån téi lçi ®øng trong ¸nh s¸ng tr¾ng cña sù ph¸n xÐt, tù 
m×nh ®èi diÖn víi m×nh nh− Chóa ®· thÊy hä. Mäi téi lçi, sa 
®äa cña hä bËt dËy, tù hä kinh tëm hä: sù cao ng¹o biÕn mÊt, 
bé mÆt con ng−êi bÞ quªn mÊt. Nh×n lªn trêi cao, nh×n vµo 
Chóa Jesus- ng−êi mµ hä ®· ph¶n béi, hä cay ®¾ng kªu lªn 
thèng thiÕt: Chóa ¬i, Chóa ¬i, do bëi chóng con, xin ®õng rêi 
xa m·i m·i! Mäi sù ®· ®−îc quªn ®i, ch¼ng ®iÒu g× cã ý 
nghÜa n÷a. Sù khinh bØ cña ng−êi ta, sù trõng ph¹t cña luËt 
ph¸p, thËm chÝ c¸i chÕt còng trë nªn nhá bÐ nÕu Chóa tha 
thø. Chóng ta còng cã thÓ cã nh÷ng lý thuyÕt kh«n ngoan vÒ 
sù thó nhËn téi lçi tr−íc c«ng chóng, nh−ng t«i biÕt r»ng khi 
Th¸nh Linh cña Chóa lµm tan ch¶y c¸c linh hån cã téi th× sÏ 
cã sù x−ng téi vµ ch¼ng thÕ lùc nµo trªn ®Êt cã thÓ lµm       
ng−ng ®iÒu ®ã l¹i ®−îc”.  Sau nµy, b¸o London Times ë Anh 
®· nhËn xÐt r»ng: sù phôc h−ng ë TriÒu Tiªn vµo lóc ®ã 
gièng nh− cuéc phôc h−ng ë Wesleyan vµo thÕ kû 18. 
 Cuéc phôc h−ng ®· lµm cho c¸c C¬ §èc nh©n Hµn 
Quèc tin t−ëng ë Kinh Th¸nh vµ ë quyÒn phÐp cña Chóa qua 
c¸c phÐp l¹, ®ång thêi còng lµm cho hä chó t©m vµo viÖc 
truyÒn b¸ ®¹o Chóa. Hä ®i ®Õn tõng nhµ thó nhËn téi lçi cña 
m×nh víi nh÷ng ng−êi mµ hä cã lçi. Cuéc phôc h−ng lµm 
cho c¸c tÝn ®å lµm viÖc gÇn gòi h¬n víi c¸c truyÒn ®¹o, nhËn 
lçi cïng nhau v× ®·  tõng thiÕu sù hîp t¸c chÆt chÏ. Cuéc 
phôc h−ng táa réng vµ Héi th¸nh t¨ng tr−ëng: trong vßng 5 
n¨m, sè tÝn h÷u t¨ng lªn gÊp 4 lÇn. NiÒm tin cña tÝn ®å ch¼ng 
g× h¬n lµ ®−îc thanh tÈy, r»ng sù phôc h−ng ph¶i ®−îc t«i 
luyÖn trong chÝnh cuéc sèng cña c¸c tÝn ®å. 

Theá  Giôùi  Cô  ÑoácTheá  Giôùi  Cô  ÑoácTheá  Giôùi  Cô  ÑoácTheá  Giôùi  Cô  Ñoác    
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3.3. Sù cÇu nguyÖn vµ d©ng hiÕn cña C¬ §èc nh©n Hµn 3.3. Sù cÇu nguyÖn vµ d©ng hiÕn cña C¬ §èc nh©n Hµn 3.3. Sù cÇu nguyÖn vµ d©ng hiÕn cña C¬ §èc nh©n Hµn 3.3. Sù cÇu nguyÖn vµ d©ng hiÕn cña C¬ §èc nh©n Hµn 
QuècQuècQuècQuèc    
 C¬ §èc nh©n Hµn Quèc vµ Héi th¸nh t¨ng tr−ëng 
trªn c¬ së nµy tÊt sÏ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. Nh÷ng ®Æc 
®iÓm nµy ®· ®ãng gãp vµo sù t¨ng tr−ëng cña Héi th¸nh Hµn 
Quèc. 
        a. HÕt lßng v× Th¸nh Kinh:a. HÕt lßng v× Th¸nh Kinh:a. HÕt lßng v× Th¸nh Kinh:a. HÕt lßng v× Th¸nh Kinh: C¬ §èc nh©n tin t−ëng ë Kinh 
Th¸nh v× Héi th¸nh Hµn Quèc ®−îc x©y dùng trªn cuéc ®¹i 
phôc h−ng 1903-1907, nªn chóng t«i cã thÓ nãi r»ng mçi buæi 
nhãm cña Héi th¸nh, dï lµ buæi s¸ng hay buæi cÇu nguyÖn 
®Òu gièng nh− mét cuéc phôc h−ng. Mçi tÝn ®å ®Òu mang 
theo Kinh Th¸nh vµ Th¸nh Ca ; vµ còng h×nh thµnh tiªu chuÈn 
lµ mçi nhµ thê hay khu vùc ®Òu cã mét líp häc Kinh Th¸nh. 
Mçi buæi chiÒu ®Òu cã buæi nhãm, “thãi quen nµy h×nh thµnh 
tõ nh÷ng n¨m khi cuéc phôc h−ng trµn qua ®Êt nµy”, «ng 
Blair b×nh luËn. 
HÖ thèng líp häc Kinh Th¸nh lµ mét khÝa c¹nh ®Æc biÖt cña 
c«ng t¸c. Mçi nhµ thê trong n¨m ®Òu cã mét líp häc; nh−    
ng−êi Giu-®a gi÷ lÔ V−ît Qua, tÝn ®å Hµn Quèc gi÷ nh÷ng 
ngµy th¸nh nµy ®Ó cÇu nguyÖn vµ häc hái Kinh Th¸nh chÝnh 
lµ mét sù phôc h−ng ®Ých thùc cña t×nh yªu vµ sù phôc vô. BÝ 
mËt cña søc sèng tiÒm tµng trong Héi th¸nh Hµn Quèc lµ sù 
hÕt lßng víi lêi Chóa. Hä tin Kinh Th¸nh, dùa vµo n¨ng 
quyÒn cña Th¸nh Linh, vµ n¨ng lùc cña Chóa qua phÐp l¹. 
  b. NhiÖt t©m truyÒn ®¹ob. NhiÖt t©m truyÒn ®¹ob. NhiÖt t©m truyÒn ®¹ob. NhiÖt t©m truyÒn ®¹o    
Mçi buæi lÔ tèi Chñ NhËt ®Òu lµ mét lÔ truyÒn gi¶ng. Mçi C¬ 
§èc nh©n ®Òu mong muèn ®−îc lµ mét ng−êi truyÒn ®¹o, v× 
vËy chóng t«i ph¶i rao gi¶ng lêi Chóa khi cã dÞp tiÖn vµ c¶ khi 
kh«ng cã dÞp tiÖn. ChÝnh lµ n¨ng quyÒn cña §øc Chóa Jesus 
ñy th¸c cho chóng t«i rao gi¶ng lêi Chóa, vµ vÒ sau ®· chuyÓn 
thµnh buæi nhãm phôc h−ng hoÆc truyÒn gi¶ng cã tÝnh c¸ch 
quÇn chóng; ®Æc biÖt lµ sau n¨m 1950, Billy Graham ®· cã 
mét buæi truyÒn gi¶ng lín nhÊt ë ngoµi trêi. N¨m 1974, trong 
khi Billy Graham ®ang truyÒn gi¶ng, hµng ngµn ng−êi ®· tô 
häp l¹i ë qu¶ng tr−êng Seoul Yoido. N¨m 1980 còng cã mét 
cuéc truyÒn gi¶ng t−¬ng tù ë Seoul, ®©y lµ mét cuéc truyÒn 
gi¶ng phèi hîp huÊn luyÖn vµ häc hái Kinh Th¸nh. Cø mét 
hoÆc hai n¨m l¹i cã mét cuéc truyÒn gi¶ng nh− thÕ ë c¸c 
thµnh phè ë Hµn Quèc. 
 Mçi s¸ng Phôc Sinh, Héi th¸nh l¹i cã mét lÔ thê      
ph−îng vµo lóc mÆt trêi mäc. N¨m 1975, lÇn ®Çu tiªn tÊt c¶ 
c¸c nhµ thê Tin Lµnh b¾t ®Çu nhãm lÔ thê ph−îng Phôc Sinh 
cïng nhau ë chung mét chç, t«i ®· cã ®Æc ©n lµ rao gi¶ng cho 
350.000 ng−êi nhãm lÔ Phôc Sinh ë Qu¶ng Tr−êng Yoido vµo 
lóc mÆt trêi mäc. 
Mçi nhµ thê ®Þa ph−¬ng cø 2 lÇn trong mét n¨m l¹i cã mét 
tuÇn ®éng viªn, nhÊn m¹nh viÖc truyÒn ®¹o, th−êng ®−îc gäi 
lµ tuÇn lÔ hay ngµy Chñ nhËt tæng ®éng viªn. Mçi thµnh viªn 
chuÈn bÞ trong sù cÇu nguyÖn vµ lµm viÖc víi t− c¸ch c¸ nh©n 
®Ó rao gi¶ng ®¹o Chóa cho hai hoÆc ba ng−êi trong ngµy Chñ 
nhËt ®Æc biÖt ®ã. 
c. Mét sè ng−êi nãi r»ng bÝ mËt chÝnh lµ tinh thÇn tù c. Mét sè ng−êi nãi r»ng bÝ mËt chÝnh lµ tinh thÇn tù c. Mét sè ng−êi nãi r»ng bÝ mËt chÝnh lµ tinh thÇn tù c. Mét sè ng−êi nãi r»ng bÝ mËt chÝnh lµ tinh thÇn tù 
cung, tù tÝn cña nhµ thêcung, tù tÝn cña nhµ thêcung, tù tÝn cña nhµ thêcung, tù tÝn cña nhµ thê. 
Tù qu¶n trÞ nhµ thê ®· trë thµnh mét phÇn ¨n s©u vµo niÒm tin 
C¬ §èc. NiÒm tin nµy ®· ®−îc nu«i d−ìng qua nh÷ng khã 
kh¨n mµ c¸c tÝn ®å Hµn Quèc ®· ph¶i tr¶i qua. 
  d. NhiÖt thµnh cÇu nguyÖnd. NhiÖt thµnh cÇu nguyÖnd. NhiÖt thµnh cÇu nguyÖnd. NhiÖt thµnh cÇu nguyÖn: 
C¬ §èc nh©n Hµn Quèc ®−îc mäi ng−êi biÕt ®Õn lµ nh÷ng C¬ 
§èc nh©n cÇu nguyÖn. Hä ®· ®−îc häc ®Ó trë thµnh nh− thÕ  

khi hä bÞ b¾t bí. Nh÷ng buæi nhãm cÇu nguyÖn lµ mét phÇn 
søc m¹nh bÝ mËt cña Héi th¸nh, vµ ®· h×nh thµnh tÝnh c¸ch 
cña tÝn ®å Hµn Quèc trong sù cÇu nguyÖn nh− : hä cÇu 
nguyÖn lín tiÕng vµ ®ång thanh, cÇu nguyÖn lóc r¹ng s¸ng vµ 
lóc khuya, cÇu nguyÖn vµ kiªng ¨n. Mét tÝn ®å Hoa kú ®· 
nhËn xÐt: “tÝn ®å Hµn Quèc cÇu nguyÖn b»ng mét niÒm tin 
son s¾t ®¬n s¬, nã lµm cho chóng ta nh÷ng ng−êi sèng trªn 
®Êt Chóa ph¶i hæ thÑn. Trong mét vµi cuéc nhãm phôc h−ng ë 
Songdo, ng−êi ta ®i lªn ®åi, sau giê nhãm, quú trªn ®Êt b¨ng 
gi¸ cña mïa ®«ng mµ kªu cÇu Chóa tu«n ®æ Th¸nh Linh. ë 
Chai Ryung, vµo mçi 5giê30 s¸ng, nhiÒu ng−êi Hµn Quèc ®· 
®Õn nhµ vÞ Môc s−, t«i còng ®ang ë ®ã, cïng «ng cÇu nguyÖn 
trong vßng mét giê. ë Pyong Yang, môc sù Kil Sun Ju vµ mét 
ng−êi n÷a cã thãi quen cÇu nguyÖn ë nhµ thê vµo lóc b×nh 
minh. Nh÷ng ng−êi kh¸c nghe tin Êy còng xin ®−îc cïng 
nhãm víi hä”. Robert Finley, mét du kh¸ch ng−êi Mü ®Õn 
Hµn Quèc n¨m 1950 t−êng thuËt vÒ phong trµo cÇu nguyÖn 
nh− sau: “ ViÖc hµng ngµy lóc 5 giê s¸ng c¸c tÝn ®å Hµn 
Quèc nhãm cÇu nguyÖn lµm t«i thËt bÊt ngê. T«i ch−a bao giê 
thÊy mét kû luËt nh− vËy ë Mü, mµ ë Mü t«i còng ch−a thÊy 
mét sù tËn hiÕn cho Chóa ®Õn thÕ khi thÊy hµng tr¨m ng−êi 
tiÕp tôc quú suèt ®ªm ®Ó cÇu nguyÖn”. ViÖc cÇu nguyÖn nµy 
thùc hiÖn lóc ®ªm khuya hoÆc r¹ng s¸ng , vµ ®Æc ®iÓm lµ 
kiªng ¨n cÇu nguyÖn. Ngµy nay, hÇu hÕt c¸c Héi th¸nh Hµn 
Quèc ®Òu thùc hµnh c¸c buæi cÇu nguyÖn lóc 5 giê s¸ng. TiÕn 
sÜ Kim, mét sö gia vÒ Héi th¸nh, nhËn xÐt r»ng: tÊt c¶ c¸c 
Môc   s− chñ täa ®Òu ®Æn cÇu nguyÖn trong c¸c buæi nhãm 
r¹ng s¸ng vµ kho¶ng 80% trong sè hä cÇu nguyÖn riªng 
kho¶ng 30 phót sau buæi nhãm, vµ kho¶ng 10% th× ®Òu ®Æn 
tham dù c¸c buæi cÇu nguyÖn lóc 4 giê 30 hoÆc 5giê s¸ng. 
Buæi ®ã b¾t ®Çu b»ng mét bµi gi¶ng ng¾n vÒ Kinh Th¸nh, råi 
héi chóng cÇu nguyÖn lín tiÕng theo nh÷ng yªu cÇu cña chñ 
täa ®· nãi vµi gi©y tr−íc. Cuèi cïng lµ cÇu nguyÖn riªng 
kho¶ng 30 phót, lín tiÕng hay trong im lÆng tïy theo mçi    
ng−êi. 
 ThØnh tho¶ng Héi th¸nh tæ chøc nh÷ng buæi cÇu 
nguyÖn ®Æc biÖt vµo buæi sím theo nh÷ng chñ ®Ò riªng nh− 
nhãm phôc h−ng, hoÆc nh÷ng vÊn ®Ò thiÕt yÕu cÊp thêi mµ vÞ 
Môc s− sÏ nªu lªn. Mçi tèi thø s¸u, hÇu hÕt c¸c nhµ thê Hµn 
Quèc cã th«ng lÖ tæ chøc buæi cÇu nguyÖn qua ®ªm. Còng cã 
nh÷ng kú kiªng ¨n cÇu nguyÖn víi nh÷ng lý do ®Ó kiªng ¨n 
mµ c¸c Môc s− th−êng ®−a ra lµ: (a) V× sù trau dåi niÒm tin 
mét c¸ch s©u nhiÖm h¬n; (b) ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò gia 
®×nh; (c) ®Ó hßa gi¶i; (d) v× nh÷ng vÊn ®Ò trong viÖc lµm ¨n; 
(e) v× nh÷ng nan ®Ò cña Héi th¸nh. Kiªng ¨n lµm cho ng−êi ta 
tËp trung h¬n, suy ngÉm s©u h¬n ®Ó ®i vµo sù x¸c tÝn s©u s¾c.  
Mét ®Æc tr−ng cña tinh thÇn cÇu nguyÖn ë Hµn Quèc lµ phong 
trµo cÇu nguyÖn trªn nói. Phong trµo nµy b¾t ®Çu n¨m 1910, 
®Õn n¨m 1920 th× trë thµnh phæ biÕn, vµ ë ®Ønh cao khi NhËt 
b¸ch h¹i Héi th¸nh khèc liÖt (1930). Lóc ®Çu, chØ cã mét sè 
Môc s− ®i vµo nói ®Ó t×m n¬i cÇu nguyÖn. Sau nµy, phong trµo 
cÇu nguyÖn trªn nói thùc sù b¾t ®Çu ë Chulwon thuéc tØnh 
Kangwon vµo th¸ng 8 n¨m 1945, sau ®ã lµ ë Kyungbook 
th¸ng 10 n¨m 1945 do Môc s− Na Uy Mong. Sau chiÕn tranh, 
cÇu nguyÖn trªn nói b¾t ®Çu në ré. Ng−êi ta x©y trªn nói mét 
th¸nh ®−êng n¬i th−êng cã Môc s− gi¶ng vµ nhãm, cã phßng 
ngñ, phßng kh¸ch cho nh÷ng ng−êi ®Õn ®Ó cÇu nguyÖn; nã cã 
vÎ gièng nh− lµ ë thêi Trung Cæ vËy. NhiÒu ng−êi ®Õn ®ã cÇu 
nguyÖn hµng th¸ng trêi hoÆc l©u h¬n. Mçi s¸ng vµ tèi ®Òu cã 
nhãm  cÇu  nguyÖn  mµ chñ täa lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm cña  
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n¬i ®ã, hä dù c¸c buæi nhãm, thêi giê cßn l¹i chØ cÇu nguyÖn 
riªng. 
 Trong lóc phong trµo “nói cÇu nguyÖn” t¸c ®éng ®Õn 
cuéc sèng cÇu nguyÖn mét c¸ch m¹nh mÏ, th× mét sè ng−êi ®· 
lµm mét sè viÖc ¶nh h−ëng cã h¹i cho Héi th¸nh Hµn Quèc vµo 
nh÷ng n¨m 1970. Nói cÇu nguyÖn ®· thµnh v−ên −¬m cña 
nh÷ng ho¹t ®éng gi¶ m¹o t«n gi¸o vµ cña c¶ nh÷ng dÞ gi¸o.    
Nh−ng còng trong nh÷ng n¨m 1970 b¾t ®Çu cã nh÷ng sù ph¸t 
triÓn lµnh m¹nh trong phong trµo “nói cÇu nguyÖn”. Nh÷ng nói 
cÇu nguyÖn nµy ®· ®−îc thµnh lËp vµ ®−îc d¾t dÉn kh«ng ph¶i 
lµ nh÷ng c¸ nh©n, mµ bëi c¸c Héi th¸nh ®Þa ph−¬ng. NhiÒu nhµ 
thê, kÓ c¶ nhµ thê Youngnak, Choonghyun, vµ Full Gospel ®· 
chñ täa c¸c buæi nhãm “nói cÇu nguyÖn” cña riªng m×nh vµ ®· 
cung cÊp nh÷ng vÞ trÝ cïng nh÷ng c¬ héi tèt cho héi chóng 
gièng nh− c¸c Môc s−, ®Ó cÇu nguyÖn ®Òu ®Æn. C¸c nhµ thê ®Þa 
ph−¬ng Hµn Quèc ®ang tËn dông tèt nhÊt nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy 
cho viÖc t¨ng tr−ëng t©m linh. 

e. Kinh Th¸nh ®−îc ®Æt tr−íc sù cÇu nguyÖn vµ theo e. Kinh Th¸nh ®−îc ®Æt tr−íc sù cÇu nguyÖn vµ theo e. Kinh Th¸nh ®−îc ®Æt tr−íc sù cÇu nguyÖn vµ theo e. Kinh Th¸nh ®−îc ®Æt tr−íc sù cÇu nguyÖn vµ theo 
sau lµ sù phôc h−ngsau lµ sù phôc h−ngsau lµ sù phôc h−ngsau lµ sù phôc h−ng    

Nh− ®· nhËn xÐt ë trªn, c¸c buæi cÇu nguyÖn ph¶i ®−îc h−íng 
dÉn b»ng mét bµi gi¶ng luËn Kinh Th¸nh; thãi quen nµy thõa    
h−ëng tõ nh÷ng buæi nhãm cÇu nguyÖn phôc h−ng ë Hµn Quèc 
tr−íc ®©y. ThÝ dô, nh− trong cuéc ®¹i phôc h−ng n¨m 1907, bµi 
gi¶ng lµ “Th− thø nhÊt cña Gi¨ng”, trong vßng mét tuÇn ng−êi 
gi¶ng lµ R.A. Hardie. §©y lµ mét sù kÕ thõa rÊt tèt. ThËt khã 
thÊy cã mét buæi nhãm nµo mµ kh«ng cã mét bµi gi¶ng vÒ Kinh 
Th¸nh.    
 Mét nÐt ®Æc s¾c kh¸c lµ c¸c buæi nhãm cÇu nguyÖn     
th−êng kÌm theo sù x−ng téi, ®iÒu nµy dÉn ®Õn sù tin nhËn ch©n 
thËt vµ höôùng dÉn tíi phong trµo phôc h−ng. William N.Blair 
®· miªu t¶ ®iÒu m¾t thÊy tai nghe cña «ng trong buæi nhãm cÇu 
nguyÖn n¨m 1907 ë Wonson vµ Pyongyang nh− sau: “Khi buæi 
cÇu nguyÖn ®ang tiÕp tôc th× mét linh hån nÆng nÒ, sÇu khæ 
trong héi chóng bËt dËy. Mét ng−êi khãc vµ tÊt c¶ héi chóng 
®Òu khãc. Ng−êi nµy tiÕp ng−êi kia ®øng lªn thó nhËn téi lçi 
cña m×nh, tan vì tÊm lßng vµ khãc, l¨n xuèng sµn nhµ. §«i lóc, 
sau khi thó nhËn téi lçi, c¶ héi chóng cïng cÇu nguyÖn lín 
tiÕng. Sù viÖc hµng tr¨m ng−êi cïng cÊt tiÕng lín cÇu nguyÖn 
thËt khã t¶ næi. Vµ cuéc häp cã khi ®Õn tËn 2h s¸ng víi sù x−ng 
téi, khãc lãc vµ cÇu nguyÖn”. 
 Còng thÕ, mét cuéc ®¹i phôc h−ng x¶y ra t¹i mét buæi 
häc Kinh Th¸nh ë Seoul (hiÖn nay lµ tr−êng §¹i häc ThÇn häc 
Seoul) n¨m 1921. Trong mét buæi cÇu nguyÖn sím, mét gi¸o s− 
®· cã mét lêi chøng vµ c¸c häc viªn xóc ®éng ®Õn nçi ®· ®Õn dù 
buæi nhãm s¸ng h«m sau. Buæi nhãm b¾t ®Çu lóc 4h s¸ng vµ 
tiÕp tôc cho ®Õn tËn tr−a, v× c¸c häc viªn lÇn l−ît tõng ng−êi     
x−ng nhËn téi lçi m×nh vµ lµm chøng vÒ sù chiÕn th¾ng t©m 
linh. Ch¼ng cã c¸ch nµo lµm ng−ng sù cÇu nguyÖn vµ lµm 
chøng cña c¸c häc viªn ®−îc. C¶ tr−êng häc ®Òu bÞ róng ®éng. 
Mét sö gia nãi víi chóng t«i r»ng cuéc phôc h−ng nµy ®· lan 
táa  gi÷a c¸c Môc s− vµ c¸c nhµ thê Tin Lµnh  trong toµn ®Êt    
n−íc Hµn Quèc. Nã t¹o nªn c¸i nÒn cho sù t¨ng tr−ëng nhanh 
cña Héi th¸nh Tin Lµnh Hµn Quèc vµo nh÷ng n¨m ®ã. §Õn 
h«m nay, ch¼ng ng¹c nhiªn g× khi thÊy nhiÒu sinh viªn ®· x−ng 
nhËn téi m×nh trong c¸c buæi th¶o luËn nhãm. C¸c cuéc häp mÆt 
cÇu nguyÖn cho chóng ta c¬ héi ®−îc t¸i sinh, d©ng m×nh nh− 
mét tÝn ®å. Mét niÒm tin ch©n thËt ®−îc sinh ra trong nh÷ng 
buæi häp mÆt cÇu nguyÖn  nh− thÕ.  
 
III. Lêi kÕt: C¬ héi vµ sù th¸ch thøc línIII. Lêi kÕt: C¬ héi vµ sù th¸ch thøc línIII. Lêi kÕt: C¬ héi vµ sù th¸ch thøc línIII. Lêi kÕt: C¬ héi vµ sù th¸ch thøc lín    

 VÒ nh÷ng nguyªn nh©n cña sù phôc h−ng nhanh 
chãng cña Héi th¸nh Hµn Quèc, ng−êi ta ®· chØ ra nhiÒu ®iÒu 
nh− : Sù nhiÖt thµnh truyÒn b¸ Tin Lµnh cña c¸c tÝn ®å, sù tËn 
hiÕn cho lêi Chóa, sù qu¶n trÞ mét c¸ch ®¶m b¶o. T«i nghÜ 
niÒm tin kh«ng thay ®æi cña mçi tÝn ®å Hµn Quèc, niÒm tin 
ch©n thËt chÝnh lµ søc m¹nh cña Héi th¸nh. Mét niÒm tin nh− 
thÕ kh«ng thÓ tån t¹i nÕu kh«ng cã mét cuéc sèng cÇu nguyÖn 
ch©n thµnh. TiÕn sÜ Moffett ®· nãi r»ng tÝn ®å Hµn Quèc cã 
thÓ chÕt; nh−ng dï sèng hay chÕt , hä lµ ng−êi cña Chóa. Hä 
lµ nh÷ng ng−êi kh«ng thÓ chiÕn b¹i. Khi niÒm tin n¬i Chóa 
cña hä bÞ thö löa, niÒm tin cã c¬ héi ®Ó lín lªn. 
 
 §Ó kÕt luËn, t«i ph¶i nãi r»ng chóng ta v« cïng biÕt 
¬n Chóa ®· ban ph−íc cho Héi Th¸nh Hµn Quèc. Howard 
Snyder cã lÇn ®· viÕt vÒ nh÷ng thay ®æi lín trong 50 n¨m cña 
thÕ giíi C¬ §èc lµ: ®· ®Õn lóc trung t©m Tin Lµnh ®ang 
chuyÓn tõ    ph−¬ng T©y sang ph−¬ng §«ng. Xin h·y cÇu 
nguyÖn cho Héi th¸nh Hµn Quèc ®Ó hä cã thÓ tr¶ mãn nî cña 
hä b»ng c¸ch tËn hiÕn cho viÖc rao gi¶ng Tin Lµnh cho toµn 
thÕ giíi. Cïng lóc, t«i muèn nµi xin c¸c b¹n h·y cÇu nguyÖn 
cho Héi th¸nh Hµn Quèc ®Ó hä kh«ng mÊt niÒm tin vµ nhiÖt 
t©m cña hä cho viÖc rao gi¶ng Tin Lµnh. Nh− c¸c b¹n thÊy, 
Héi Th¸nh Hµn Quèc ®ang t¨ng tr−ëng lín réng; kh«ng cßn 
sù b¾t bí nµo ®èi víi Héi th¸nh. MÆt kh¸c, Héi th¸nh ®ang 
®Þnh chÕ hãa (trë thµnh mét c¬ quan vµ rÊt nhiÒu trß ch¬i 
®ang ®−îc bµy ra). Mäi lo¹i thÇn häc tõ b¶o thñ ®Õn tù do vµ 
cÊp tiÕn ®Òu ®ang cã t¹i Hµn Quèc, nhËp c¶ng tõ Mü vµ ch©u 
¢u. 
Tõ thùc tÕ ®ã, nh÷ng lêi cña John Wesley chît ®Õn trong t©m 
trÝ t«i, ph¶n ¸nh mét c¸ch nghiªm träng ®iÒu «ng ®· thÊy vÒ 
Héi th¸nh trong lÞch sö. ¤ng viÕt: “Sù b¾t bí ch−a bao giê cã 
thÓ g©y bÊt kú mét sù th−¬ng tæn kÐo dµi nµo cho niÒm tin C¬ 
§èc ch©n thËt. Mµ sù lín nhÊt nã ®· nhËn ®−îc, có ®¹p m¹nh 
vµo chÝnh gèc rÔ cña t×nh yªu nhÉn n¹i, mÒm m¹i, khiªm     
nh−êng chÝnh lµ sù hoµn thµnh luËt Chóa, toµn bé cèt lâi cña 
mét t«n gi¸o ®Ých thùc, có ®¸nh ®· gi¸ng vµo thÕ kû IV bëi 
Constantine §¹i §Õ khi «ng ta tù gäi m×nh lµ C¬ §èc nh©n, vµ 
®· ®æ mét c¬n lò giµu cã, danh dù vµ quyÒn lùc trªn c¸c C¬ 
§èc nh©n, ®Æc biÖt lµ trªn c¸c gi¸o sÜ...” ChÝnh v× vËy, khi sù 
sî h·i b¾t bí ®· hÕt råi vµ sù giµu sang ®ang chê ®îi c¸c C¬ 
§èc nh©n, th× nguy c¬ lµ hä kh«ng tõ tõ ch×m xuèng mµ hÊp 
tÊp lao ®Çu vµo ®ñ mäi lo¹i ®am mª, trôy l¹c. 
Chóng ta lu«n lu«n cÇn sù phôc h−ng trong tÊm lßng cña 
chóng ta còng nh− trong c¸c Héi th¸nh Hµn Quèc víi lêi cÇu 
nguyÖn ch©n thµnh. Xin cho t«i ®−îc nh¾c l¹i: h·y cÇu 
nguyÖn cho Héi th¸nh Hµn Quèc ! C¶m ¬n c¸c b¹n. 
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 Tin Töùc  Hoäi Thaùnh 

*      Một truyền thống tốt đẹp 125 năm của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (C & MA) và Hội 
Thánh Tin Lành Việt Nam suốt 100 năm qua, đó là tinh thần Truyền Giáo. Tạ ơn Chúa cho Hội Thánh 
Tin Lành Houston được gần 37 năm đứng chung trong dòng lịch sử đó, được dự phần trong công cuộc 
Truyền Giáo Thế Giới với Tổng Hội C&MA. Hội Đồng Truyền Giáo hằng năm của Hội Thánh Tin Lành 
Houston đã được tổ chức vào tối Thứ Bảy ngày 18 tháng 2/2012; diễn giả là Mục sư Lê Thế Đinh, cựu 
Giáo Sĩ Truyền giáo tại Việt nam. Trong hội đồng Truyền giáo năm nay, Mục sư Lê Thế Đinh đã nhắc nhở 
con dân Chúa về truyền thống tốt đẹp của các bậc tiền bối đã làm, về bổn phận và trách nhiệm của người 
đã được cứu, đồng thời khơi dậy tấm lòng quan tâm, nghĩ đến các Giáo sĩ đang phục vụ trên những cánh 
đồng truyền giáo thế giới để hỗ trợ một cách thực tiễn bằng tài chánh, sự cầu nguyện .v.v… Chúa đã ban 
ơn trên Hội đồng Truyền giáo năm nay của Hội thánh Houston với số tiền hứa dâng năm 2012 cho công 
cuộc truyền giáo thế giới là $18,253.00 (tính đến ngày 20/3/2012) . Cảm tạ ơn Chúa! 

Mục sư Lê Thế Đinh giảng cho Hội đồng Truyền giáo  Ban hát Hội thánh tôn vinh Chúa trong HĐ Truyền giáo  

*      Hội Đồng Bồi Linh Nữ Giới vùng Tây Nam Hoa Kỳ được tổ chức tại Hội Thánh Tin Lành Houston lúc 7:00 
PM Thứ Sáu ngày 09 tháng 03 năm 2012. Hiện diện gồm có Bà Samuel Ông Hiền - Đoàn Trưởng và 9 Ban Phụ 
Nữ các Hội thánh thuộc bang Texas và Louisiana. Mặc dù thời tiết không tốt nhưng Chúa đã giữ gìn các đại biểu 
và tín hữu với khoảng 150 người đến dự Hội Đồng trong sự bình an. Ban Phụ Nữ Hội Thánh Houston đã dự phần 
trong việc tiếp đón và tổ chức Hội Đồng Bồi Linh Nữ Giới. Với câu gốc “ Hỡi anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa 
Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải 
hiệp một ý một lòng cùng nhau”(I Cô-rinh-tô 1:10) và đề tài “Hiệp Một Để Phục Vụ”, Mục Sư Hồ Hiếu Hạ đã 
giảng Lời Chúa cho Hội Đồng, khích lệ giới nữ đứng lên tích cực phục vụ Chúa trong Hội thánh. Trong chương 
trình, ngoài việc Bồi Linh cho Nữ Giới, các đại biểu đã nghe Bà Nguyễn Phúc Tần, là Nghị Viên vùng Tây Nam, 
tường trình sinh hoạt các Ban Phụ Nữ trong năm qua và dự án của Ban Phụ Nữ trong thời gian tới. Bà Samuel Ông 
Hiền – Đoàn Trưởng đã chủ tọa bầu cử Nghị Viên vùng Tây Nam. Bà Trần Văn Hạnh đã đắc cử Nghị Viên vùng 
Tây Nam nhiệm kỳ 2012 – 2014 thay thế Bà Nguyễn Phúc Tần mãn nhiệm. Hội đồng cảm ơn Bà Nguyễn Phúc 
Tần đã đóng góp thì giờ cũng như cầu nguyện cho các Ban Phụ Nữ vùng Tây Nam trong 4 năm qua. Cảm tạ Chúa 
đã chúc phước trên Hội Đồng Bồi Linh Nữ Giới để thu được kết quả làm vinh hiển Danh Chúa.  
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Mục sư Hồ Hiếu Hạ giảng cho Hội đồng Nữ Giới Ban hát Nữ giới Hội thánh Houston tôn vinh Chúa  

*     Đứng trước nhu cầu củng cố và phát triển Hội Thánh trong hiện tại, Ban Chấp Hành / Chấp Sự Hội Thánh Tin Lành 
Houston đã tổ chức chương trình Huấn Luyện - Bồi Linh cho các Chấp Sự & nhân sự phục vụ Chúa trong Hội thánh, vào 
ngày Thứ Bảy 10 tháng 03 năm 2012 tại cơ sở Hội Thánh Tin Lành Houston; có khoảng 40 người tham dự. Ngoài sự có mặt 
của tín hữu Hội Thánh Houston còn có sự hiện diện của Hội Thánh bạn: Ông bà MS Lê Phước Thuận & tín hữu Hội Thánh 
Lời Chúa; Bà Samel Ông Hiền - Đoàn Trưởng Đoàn Phụ Nữ Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ; Ông bà MS Nguyễn Phúc Tần – 
HT Amarillo; MS Phan Trọng Bảo. 
 
Diễn giả của chương trình huấn luyện là Mục Sư Hồ Hiếu Hạ - Nghị Viên Ban Chấp Hành Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Hoa 
Kỳ; với đề tài: “ CHỨC NĂNG CỦA CHẤP SỰ & BAN NGÀNH ”, Câu gốc: “ Y như Ê-pháp-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa 
với chúng tôi đã dạy anh em; người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ,”  
(Cô-lô-se 1:7) 
 
Tối thứ Bảy cùng ngày, MS Hồ Hiếu Hạ dùng Lời Chúa nâng đỡ và khích lệ tín hữu với đề tài: “ GƯƠNG THEO CHÚA 
CAO ĐỘ CỦA TÍN HỮU HỘI THÁNH TÊ-SA-LÔ-NI-CA ”, Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 
Mọi người ra về với lòng mong ước sẽ hầu việc Chúa cách tích cực hơn, phục vụ Anh Chị Em cùng niềm tin theo như cách 
Chúa dạy. 
 
Chúng tôi, Ban Linh Vụ, Ban Chấp Hành / Chấp Sự, cùng toàn thể con dân Chúa Hội Thánh Houston chân thành cảm tạ MS 
Hồ Hiếu Hạ đã dành thì giờ đến huấn luyện và dùng Lời Chúa khích lệ. Cầu xin Đức Chúa Trời ở cùng và ban ơn cách đặc 
biệt trên chức vụ của Ông bà MS Hồ Hiếu Hạ. Chúng tôi cũng rất mong được tái ngộ với Ông bà MS Hồ Hiếu Hạ vào một 
ngày đẹp trời như ở Seattle vậy. Chúng tôi cám ơn Ban Ẩm Thực đã lo liệu cho mọi người dự huấn luyện được những bữa ăn 
ngon, đầy đủ và dư dật. 
 
Theo thông lệ, các Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Texas hợp tác để tổ chức trại gia đình cho toàn thể tôi con Chúa trong 
khu vực.  Trại Gia đình nhằm mục đích: 
 
 

Trong chiều hướng tốt đẹp đó, Trại Gia đình năm 2012 cũng sẽ được tổ chức cụ thể như sau: 
 
  

• Bồi linh, thêm sức mới, gây dựng đức tin 

• Huấn luyện: nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết thực trong đời sống đức tin. 
      Thông công: nhằm tạo cơ hội cho tôi con Chúa thuộc nhiều Hội thánh khác nhau sinh hoạt chung để gây tình    
      thân và nâng đở nhau. 

• Thời gian: 25-27 tháng 5, 2012 (từ 6:00 chiều Thứ Sáu-4:00 chiều Chúa Nhật) 
• Địa điểm: Lakeview Methodist Conference Center (www.lakeviewmcc.org) 
• Chủ đề: Noi Dấu Chân Chúa 

• Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 2:21 

• Diễn giả: Mục sư Nguyễn Đăng Minh (tiếng Việt); Mục sư Phạm Văn Hùng (tiếng Anh) 
• Liên Lạc: Ghi danh/Sinh Hoạt: Quan Ninh (972-408-6153) 
• Chương Trình tiếng Việt: Mục Sư Huỳnh Văn Linh (512-914-7501 

• Chương Trình tiếng Anh: Mục Sư Nguyễn Biên (817-296-6365) 
      Xin Quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện cho Trại hè này thu được kết quả. Quý tín hữu trong Hội thánh có                                   
      thể ghi danh tham dự trại qua Website : https://sites.google.com/site/2012familycamp/ 
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         Trong quyển tự truyện của mình, Victor Herman 
kể về những ngày tù tội đầu tiên của ông trong trại tù 
hồi chiến tranh thế giới thứ II. Đó là xà lim số 39, một 
căn phòng dài 1,65 mét nhưng chứa đến 16 người tù 
ngồi trên hai băng ghế. Từ sáng sớm cho đến tối mịt, họ 
bị buộc phải ngồi câm lặng, không động đậy; đến đêm, 
họ nằm trên sàn giá lạnh co ro như cá mòi trong hộp. 
Cuộc sống không thể tệ hơn nữa, khi ngay sát cửa là 
chiếc thùng xí mà 10 ngày mới đổ một lần. Chỉ mới sau 
24 giờ đồng hồ thôi mà Herman muốn phát điên. Điều 
duy nhất cứu được ông là một người bạn tù, bí danh là 
Trưởng Lão. Ông này mỗi ngày làm hai việc: đếm đủ 16 
bát súp, phân phối cho từng người, và không cho ai 
được phép ăn trước khi người cuối cùng nhận khNu phần 
của mình. Mỗi đêm ông làm hiệu hai lần cho những 
người bạn tù đồng loạt đổi thế nằm để tránh khỏi bị tê 
buốt do quá chật chội. 
 Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là Trưởng 
Lão ngồi ngay sát cái thùng xí, nơi mùi hôi thối xông 
lên nặng nề nhất và cũng gần cánh cửa nhất, nơi dễ hứng 
những cú đánh dã man của bọn lính canh. Đối với Vic-
tor Herman, người tù với bí danh Trưởng Lão là mẫu 
người lý tưởng của một người Cơ Đốc với tâm tình phục 
vụ. 
 Điều tôi tâm đắc nhất và cũng là một thách thức 
không nhỏ khi tôi hình dung cảnh tượng những người tù 
trong hoàn cảnh cùng cực ấy, nơi con người bị lột trần 
trụi để lộ ra bản chất thật của mình thì vẫn còn có những 
nhân cách lớn. Nơi mà người ta tất yếu sẽ dùng phần 
con để cư xử với nhau, thì vẫn còn những người hiện 
diện. Khi không còn gì để mất, người ta dễ dàng tìm 
cách thủ lợi cho mình, vì bản năng sinh tồn. Những hình 
ảnh ghi lại được trong các phòng hơi ngạt của Đức Quốc 
xã cho thấy xác người chất chồng lên nhau như một 
ngọn tháp, vì ai cũng muốn tìm cho mình chút không 
khí quí báu. Người ta sẵn sàng đạp lên người khác để 
mình được sống, cho dù sự sống ấy không kéo dài được 
bao lâu. 
 Không ai trách những người Do Thái trong hoàn 
cảnh kinh khủng ấy. Có trách chăng là trách những ai 
đang trong hoàn cảnh thuận lợi chỉ vì chút hư danh, hão 
quyền nỡ lòng quay lưng với sự kêu gọi của Chúa, sẵn 
sàng lợi dụng một cách không thương tiếc sự tin tưởng 
của bầy chiên đối với người chăn. Chúa Giê-xu nói đến 
họ trong Phúc Âm Giăng chương 10. Họ không thực 
hiện trách nhiệm đối với bầy, là tìm đồng cỏ xanh tươi, 
mé nước bình tịnh  để  bầy chiên được thỏa thích, no nê.  

Họ thực hiện chức vụ của mình cách tắc trách, qua loa 
thay vì khổ nhọc suy nghĩ tìm cách làm sao cho bầy 
chiên của mình được mạnh khỏe, no đủ về phần tâm 
linh, nâng đỡ an ủi, chăm sóc những con chiên đau ốm 
bệnh tật. Họ không dành đủ thì giờ ngồi suy gẫm lời 
Chúa, vật lộn tìm hiểu lời quyền năng“sắc bén hơn mọi 

gươm hai lưỡi, xuyên thấu, đến nỗi phân chia hồn với 

linh, khớp với tủy, xét đoán các tư tưởng và ý định 

trong lòng người” (Hê-bơ-rơ 4:12 - Bản Dịch Mới ), 
“có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, 

sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công 

chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị 
đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 
3:16-17 BDM). Kết quả tất yếu là bài giảng khô như 
ngói. Đời sống họ không có sự tươi mát từ lời ngọt 
ngào của Chúa, làm sao họ đem sự tươi mát ấy đến cho 
những con chiên bận bịu với miếng cơm, manh áo cả 
tuần. Bản thân họ không khao khát mật ngọt nên không 
thể khích lệ bầy đi tìm mật ngọt trong lời Chúa. 
 Trách nhiệm của người chăn là: biết rõ địa bàn 
trách nhiệm của mình, những nguy hiểm, nơi đồng cỏ 
xanh tươi, những vực sâu, thời tiết và cả những tiềm 
năng. Hãy hình dung cảnh người chăn chậm rãi đi 
trước, không quá xa bầy chiên, đôi lúc còn dùng âm 
nhạc để khích lệ bầy chiên, đem cảm giác an bình đến 
cho chúng. Thật là một hình ảnh ấn tượng với tất cả 
mọi người. Ai cũng biết sự khác biệt giữa một người 
chăn chiên thật, hiền lành so với kẻ chăn thuê, không 
đáng tin cậy vì người chăn thuê có thể không lưu tâm 
đến việc đem bầy đến đồng cỏ tươi ngon, hoặc lo chạy 
thoát thân và bỏ mặc bầy chiên khi nguy hiểm đến. 
Người chăn thật quan tâm đến những chiên mẹ đang có 
con nhỏ, bế chiên bé trên tay (Ê-sai 40:11), một kết hợp 
hài hòa giữa sự thận trọng và dũng cảm với dịu dàng và 
tin tưởng. 

Boài  Döôõng  Linh  VuïBoài  Döôõng  Linh  VuïBoài  Döôõng  Linh  VuïBoài  Döôõng  Linh  Vuï    
 CHỖ CAO QUÍ NHẤT TRONG NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI - (Phần I) 

                                                   Phạm Vũ Triều Thiên  
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 Uy quyền của người hầu việc Chúa không thuộc 
dạng đương nhiên như của một thNm phán hay cảnh sát, 
nhưng là một uy quyền dựa trên lời hứa trung thành, sự 
quan tâm, hỗ tương và đồng cảm với những người mình 
chăm sóc. Chúng ta, những người Cơ Đốc, có thể học 
được từ đâu quan điểm về uy quyền như thế này ngoài 
Chúa Giê-xu trong tinh thần hi sinh phục vụ của Đấng 
Cứu Thế. 
 
 Uy quyền đúng đắn trong chức vụ không phải là 
thứ quyền lực bề ngoài, có tính cách áp đặt, lạm dụng, 
rất xa lạ với mong muốn của những người thuộc quyền; 
nhưng là thứ ảnh hưởng chính đáng đem lại hạnh phúc 
với mong ước tốt lành cho những người trong giáo phận 
của mình. Người chăn thật lãnh đạo bầy chiên trong sự 
đồng cảm với những ao ước, hi vọng cũng như nhu cầu 
của bầy. Điều này phát xuất từ tấm lòng của Đức Chúa 
Trời trong mối quan tâm chăm sóc mà Ngài dành cho 
thế gian. 
 
Người hầu việc Chúa trong trách nhiệm quản gia thể 
hiện rõ ý niệm về trách nhiệm giải trình về thời gian 
mình phục vụ trên đất. Khác với quan điểm thông 
thường trong xã hội hiện nay là chẳng ai chịu trách 
nhiệm về việc chung, người hầu việc Chúa phải chịu 
trách nhiệm về vai trò và công việc của mình trước Hội 
Thánh và Đức Chúa Trời. Thế giới thời Tân ước rất 
quen thuộc với những quan điểm đánh giá sự vĩ đại dựa 
trên quyền lực, uy quyền và số lượng người dưới quyền 
mình cai quản (Ma-thi-ơ 20:25). Hoàng đế La-mã được 
xem là vĩ đại bởi vì ông nắm quân đội trong tay, chỉ 
định các cấp lãnh đạo chính trị, điều hành nhiều quốc 
gia và sở hữu hàng ngàn nô lệ. Chúa Giêxu kết thúc câu 
nói bằng cách nhấn mạnh rằng: “Nhưng trong vòng các 

con thì không nên như thế” (Ma-thi-ơ 20:26 -BDM). 
Người làm lớn nhất là người phục vụ, người đứng đầu là 
người thực hiện chức năng của một nô lệ (Ma-thi-ơ 
20:27). 
 
 

Tính vĩ đại không dựa trên việc ra lệnh cho 

người khác làm theo yêu cầu của mình, 

nhưng tùy thuộc vào việc mình phục vụ 

người khác. Phục vụ càng nhiều, vinh dự 

càng lớn.  Chúa Giê-xu dùng một cách 

đánh giá rất khác với mọi người. Ngài 

phán “Nếu các con muốn làm lớn, hãy làm 

đầy tớ; nếu muốn đứng đầu, hãy làm nô lệ. 

Đây chính là cuộc cách mạng Cơ Đốc, một 

cuộc đổi thay tiêu chu"n của trần gian. 

Một tiêu chu"n giá trị hoàn toàn mới mẻ 

được ban  ra.  

 Làm thế nào để một người Cơ Đốc sống trong 
thế gian mà không bị tác động bởi ảnh hưởng của xã 
hội? 
 
 Thế giới đã đặt sai chuNn mực về sự vĩ đại từ thế 
kỷ thứ nhất cho đến tận thế kỷ hai mươi mốt. Chúa Giê-
xu tuyên bố rằng bất cứ ai đáp ứng với sự kêu gọi của 
Chúa và trở thành công dân của thiên đàng, đều phải 
sống theo một tiêu chuNn khác biệt với tiêu chuNn của 
trần thế này. Giữa thế kỷ thứ nhất, lúc Chúa Giê-xu kêu 
gọi các môn đệ của Ngài nhận lấy vai trò của một nô lệ, 
thì trong đế quốc La-mã lúc ấy có khoảng sáu mươi triệu 
(60.000.000) nô lệ. Tất nhiên các môn đệ của Ngài hiểu  
rất rõ vị thế của một nô lệ là ở dưới đáy xã hội. 
 
 Cho dù sự đối xử có khác nhau, nhưng nói chung 
nô lệ trong thời đế quốc La-mã đều nằm trọn trong 
quyền sinh sát của chủ. Đối với luật pháp, một nô lệ 
không có quyền gì cả; dù là nam hay nữ, nô lệ bị trừng 
phạt tàn tệ khi sai phạm. Một nô lệ không được xem là 
con người mà chỉ là một đồ vật thuộc quyền sở hữu của 
chủ nhân; người chủ có toàn quyền mua, bán  hay nuôi 
nô lệ như một con vật. 
 
 Chúa Giê-xu lại dùng hình ảnh nô lệ như một 
mẫu mực cho sự vĩ đại trong vòng dân sự của Ngài. 
Trong nước của Đức Chúa Trời, sự vĩ đại không được 
đánh giá qua tiêu chuNn của trần gian như: giàu có, địa 
vị, quyền lực. Nước Đức Chúa Trời hoàn toàn khác hẳn. 
Chỗ cao quí nhất trong nước của Ngài lại dành cho nô 
lệ! Chúa Giê-xu nhắc lại cho các môn đệ của Ngài rằng: 
người nào tình nguyện trở thành nô lệ, từ bỏ tất cả 
những đặc quyền của mình và không khoe khoang thành 
tích công lao, là ngưòi đứng đầu trong số họ.  Chúng ta 
có thể thông cảm cho sự sửng sốt của các môn đệ khi 
Chúa bảo họ phải mang lấy thân phận tôi đòi trong một 
xã hội coi trọng vật chất, quyền lực. Cũng giống như 
ngày hôm nay khi chúng ta khuyến khích tôi tớ Chúa và 
tín hữu sống trong tinh thần khó nghèo, hi sinh, dấn thân 
phục vụ lợi ích của người khác trong khi nhan nhản 
những hình ảnh không tốt đẹp của những người lợi dụng 
chức vụ để tham nhũng, hoặc dùng tiền không phải của 
mình cho những mục đích không chính đáng. 
 
 Những lời kết trong cuộc đàm đạo giữa Chúa 
Giê-xu và các môn đệ là một trong những câu quan 
trọng nhất của sách Ma-thi-ơ. Lý do chính yếu khiến các 
môn đệ của Chúa phải thực hiện vai trò của một nô lệ là 
vì “Con Người không phải đến để được phục vụ,  nhưng 

để phục vụ và hiến mạng sống mình cứu chuộc nhiều 

người.” (Ma-thi-ơ 20:28). Chính Ngôi Lời nhập thế là 
chuNn mực và động cơ của tinh thần hi sinh phục vụ mà 
mỗi công dân thiên quốc phải noi gương. 
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 Nếu vậy ai là người thật sự vĩ đại? Theo suy 
nghĩ thông thường thì đó là người giàu có, nổi tiếng, 
quyền thế. Nhưng Chúa Giê-xu lại quan niệm khác hẳn: 
theo Ngài thì người vĩ đại là người sống cuộc đời phục 
vụ nhu cầu của người khác trong tâm tình của một nô 
lệ. 
 
 Nếu phương cách của thế gian ngược với ý 
muốn của Đức Chúa Trời và chỉ đem đến sự hủy hoại, 
thì làm sao chúng ta tìm ra con đường hẹp dẫn đến 
nước Trời và sự sống như được nói trong Ma-thi-ơ 7:13
-14? 
  Đa số các học giả Tân Ước đều đồng ý rằng chủ 
đề chính của sứ mạng của Chúa Giê-xu là nước Đức 
Chúa Trời (Ma-thi-ơ 4:23; Lu-ca 4:43). Điều đầu tiên 
Chúa Giê-xu rao giảng là: “Nước Đức Chúa Trời đã 

đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành” (Mác 1:15). 
Những môn đệ đầu tiên được Chúa sai đi “truyền giảng 

nước Đức Chúa Trời” (Lu-ca 9:2). Sau khi Phục sinh, 
những lời dặn dò cuối cùng của Chúa Giê-xu với các 
môn đệ liên quan đến “những điều về nước Đức Chúa 

Trời” (Công vụ 1:3). 
 
 Đa số các chuyện ngụ ngôn về nước thiên đàng 
của Chúa Giê-xu nhằm giải thích ý nghĩa của nước Đức 
Chúa Trời thường khởi đầu bằng câu “Nước thiên đàng 

ví như…” (Ma-thi-ơ 13:24; 31,33,44,45,47,52; 18:23; 
20:1; 22:2; 25:1). Trong bài Cầu Nguyện Chung, Ngài 
dạy các môn đệ thưa với Đức Chúa Trời rằng “Nước 

Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời” (Ma-
thi-ơ 6:10). Điều đó hàm ý khi luật công chính của Đức 
Chúa Trời ngày càng được thừa nhận trong tấm lòng, 
trong đời sống của chúng ta cũng như trong thế giới 
này,  thì nước Đức Chúa Trời đang đến. 
 
 Nếu nước Đức Chúa Trời  là trọng tâm trong sứ 
mạng của Chúa Giê-xu thì thực chất nước đó ở đâu, khi 
nào? Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay cho rằng nước đó 
thuộc về tương lai, cả trong không gian lẫn thời gian. 
Chắc chắn sự trị vì của Chúa cũng hàm ý tương lai khi 
“Vương quốc của thế gian nay đã trở thành vương 

quốc của Chúa chúng ta và của Chúa Cứu Thế của 

Ngài! Ngài sẽ trị vì đời đời!” (Khải Thị 11:15 BDM). 
Tuy nhiên, trong tâm tưởng của Chúa Giê-xu thì nước 
Đức Chúa Trời ở ngay trong hiện tại. Nước Trời được 
mặc khải trong Thánh Kinh như một hiện thực tâm linh 
trong hiện tại  mà tầm quan trọng chính là “sự trị vì của 
Chúa trong mỗi linh hồn thuộc về Ngài”. Do đó thuộc 
về nước Đức Chúa Trời có nghĩa là thuận phục dưới 
vương quyền của Chúa. Sứ đồ Phao-lô mô tả đó là “sự 

công chính, bình an và vui mừng trong Thánh 

Linh” (Rô-ma 14:17). 

 Như thế liệu thNm quyền của nước Đức Chúa 
Trời có kém hơn thNm quyền của chính quyền trần gian 
chăng? Ngược lại là khác. Những ai thuận phục quyền 
bính và kinh luật của Chúa đang tuân theo một tiêu 
chuNn cao hơn pháp chế của con người. Vì luật pháp 
của Chúa đòi hỏi gắt gao hơn. Nói cách dễ hiểu thì 
công dân thiên quốc phải vâng phục hai mạng lệnh 
chính yếu: Yêu Chúa hết lòng, và yêu người lân cận 
như yêu chính bản thân mình (Ma-thi-ơ 22:37-40). Đối 
với thiên quốc thì điều luật lớn nhất là yêu thương (I 
Cô-rinh-tô 13; Rô-ma 13:8). Tình yêu này không hề giả 
tạo hay nặng phần cảm xúc – đó là tình yêu agape, một 
tình yêu với chất lượng độc đáo được mô tả rõ ràng qua 
cuộc đời, cái chết và sự sống lại của Đấng Christ (Mác 
10:35-40). Chúa cai trị bằng luật yêu thương, và yêu 
thương là gì nếu không phải là thái độ đạo đức? 
 
 Xã hội nể vì những người nắm giữ những chức 
vị đầy quyền lực và áp đặt ý muốn của mình trên người 
khác, nhưng trong nước Đức Chúa Trời lại không như 
vậy. Một môn đệ của Chúa được xem là vĩ đại khi hành 
xử như một nô lệ phục vụ người khác trong tinh thần 
khiêm nhường và hi sinh, giống như Chúa Giê-xu. Để 
bước vào vương quốc tâm linh mà Chúa Giê-xu loan 
báo, đòi hỏi một sự biến hóa tích cực của con người bề 
trong – từ ngữ được dùng là “quy đạo”. Ăn năn và tin 
nhận Tin Lành của Chúa nghĩa là người này phải từ bỏ 
mình, không đi theo giá trị hay tiêu chuNn của thế gian 
nữa, nhưng thuận phục tận trong lòng sự trị vì của 
Chúa trên cuộc đời mình. 

                                                                                                       
( Còn 1 kỳ nữa ) 
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Trên cây thập tự, Chúa Giê-xu bị dân chúng nhạo 
cười vì cho rằng Ngài tự xưng là Chúa mà không cứu 
được chính mình (Ma-thi-ơ 27:38-43). Không những thế 
thôi, một trong hai tên cướp cùng trong cảnh ngộ bị 
đóng đinh vào thập tự giá cũng mắng nhiếc Ngài và 
thách thức Chúa hãy tự cứu Ngài lẫn anh ta nữa (Lu-ca 
23:39). Trong hai tên cướp đó, chúng ta thấy có ít nhất 
là hai quan niệm sống khác nhau của những con người 

giống nhau.  
Một tên cướp thì thách thức Chúa rằng “Hãy tự 

cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa”. Đây là quan 
niệm sống của tên cướp nầy: ích kỷ, chỉ lo đến sự sống 
của mình, và không cảm thông với người đồng cảnh ngộ 
với mình đang bị đóng đinh trên thập tự giá. Vâng, cho 
đến chết tên cướp nầy vẫn không thay đổi được tính 
cách của mình; cũng chính vì vậy mà tên cướp nầy đã 
đánh mất đi cơ hội hiếm hoi (nếu như không muốn gọi 
là duy nhất) để được cứu, mà không phải ai trong hoàn 
cảnh của anh ta cũng có được. 
 Tên cướp kia thì trách nó rằng “ Ngươi cũng 
chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời 
sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình 
chúng ta chịu xứng với việc chúng ta làm; nhưng người 
nầy không hề làm một điều gì ác.” Chính vì hai quan 
điểm, hai suy nghĩ khác nhau đó nên dẫn đến kết quả 
khác nhau: Một tên cướp thì chỉ dừng lại ở những lời 
trách móc của mình và không thêm được gì khác; tên kia 
thì xin với Chúa Giê-xu rằng “Hỡi Giê-xu, khi Ngài đến 
trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!” Chỉ một lời kêu 
xin như vậy thôi mà tên cướp nầy đã hưởng được một 
phần thưởng lớn nhất và giá trị nhất trong cuộc đời của 
mình. Chính Chúa Giê-xu đáp rằng: “Quả thật, ta nói 
cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi 
Pa-ra-đi.” Chính việc nhận thức được rằng  “Hình  
chúng  ta  chịu  xứng đáng với việc chúng ta làm” đã 
đem lại cơ hội để tên cướp nầy nhận được sự được cứu 
rỗi. Dầu là một tên cướp khét tiếng đến nỗi bị treo trên 
thập tự, có lẽ cả hai đều đã và đang phạm tội trọng cho 
đến lúc bị bắt, nên mới cùng cảnh ngộ và cùng một hình 
phạt như vậy. Nhưng bây gìơ, đứng trước sự chết, đứng 
trước công lý dầu cho là công lý của loài người bất toàn 
đi chăng nữa, thì tên cướp nầy cũng thốt lên được lời nói 
rằng: “Hình ta chịu xứng với việc ta làm”. Đây là lời 
xưng tội của một người can đảm, tên cướp nầy cũng 
không ngờ rằng chính lời xưng tội đó mà anh ta có cơ 
hội để được sự cứu rỗi. Sau khi biết mình là một tội 
nhân,  tên  cướp  nầy  tiến  thêm một bước xa hơn nữa là  

quay sang để nhìn biết sự vô tội của Chúa Giê-xu. So 
sánh  chính mình với Chúa, theo tên cướp nầy, thì Chúa 
Giê-xu quả là Đấng Cứu Thế. Nhìn vào chính mình với 
câu nói “Hình ta chịu xứng với việc ta làm” và quay 
sang Chúa Giê-xu với lời nhận định “Người nầy không 
hề làm một điều gì ác” để rồi đi đến quyết định tối quan 
trọng làm thay đổi cả một tương lai đời đời của anh ta, 
đó là lời cầu xin: “Hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước 
mình rồi, xin nhớ lấy tôi.” 
 

Hai điều mà tên cướp đã nhận định cũng là hai 
điều mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hằng 
ngày, nhưng chỉ vì cả hai nhận định đó được đặt trong 
những hoàn cảnh khác đi hoặc không giống như tình 
trạng của tên cướp nên đã lấy đi của chúng ta không ít 
những phước hạnh và bình an trong Chúa. Đứng trước 
công lý tên cướp nầy nhìn nhận rằng “Hình tôi chịu 
xứng với việc tôi làm”, nghĩa là không đỗ lỗi cho hoàn 
cảnh, không cay đắng trong lòng, không một lời biện 
hộ, tên cướp yên lặng chịu treo thân trên thập tự. Yên 
lặng để rồi có cơ hội nhìn biết được bên cạnh mình là 
Đấng vô tội cũng bị đóng đinh như chính mình. Có 
nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta cũng gặt hái lấy 
những điều giống như tên cướp nầy vì lỗi lầm của 
chính mình. Nhưng rồi thái độ của chúng ta trước 
những hoàn cảnh đó là gì? Có phải chăng là vì chúng ta 
đổ thừa cho hoàn cảnh đưa đNy, rồi vì có những người 
đã làm cho tôi vấp phạm và rồi chúng ta thưa với Chúa 
rằng “Chúa ôi! Tại sao, tại sao lại là con?”; có thể nói 
rằng đây là thái độ thường có của chúng ta. Nhưng nếu 
chúng ta thưa được với Chúa rằng “Chúa ơi, hình con 
chịu xứng với việc con làm, xin tha tội, xin dạy dỗ con 
điều con cần học”, thì tôi tin rằng cuộc đời chúng ta sẽ 
khác đi khi chúng ta can đảm nói với Chúa như vậy. 
Bởi vì không nói được như vậy, nên chúng ta cay đắng 
trong lòng, đổ lỗi cho con người, đổ lỗi cho hoàn cảnh, 
và rồi tội lỗi trong chúng ta còn y nguyên, không giải 
quyết được. 
 Sau khi đã xưng nhận tội lỗi của mình, tên cướp 
quay sang so sánh mình với Chúa Giê-xu và thấy “Với 
tôi thì hình tôi chịu xứng với việc tôi làm, nhưng người 
nầy không hề làm một điều gì ác.” Nhìn vào chính 
mình để thấy Chúa Giê-xu là Đấng vô tội, nhìn vào 
Chúa Giê-xu để thấy Ngài là Đấng Cứu Thế. Cũng là 
so sánh, nhưng khi Phi-e-rơ so sánh mình với người 
khác thì ông cảm thấy mình vĩ đại: mọi người khác đều 
là kẻ có tội và chỉ có ông là người sẽ chiến thắng , kết  

Suy  NgaãmSuy  NgaãmSuy  NgaãmSuy  Ngaãm                               

 Tên Cướp Trên Cây Thập Tự  
                     Liên Hà  
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xu.  Thành  công  hay  thất  bại  của mỗi chúng ta là bài 
học cho người đi sau.  Xin Chúa mở mắt để chúng ta 
nhìn thấy những điều cần học nơi tất cả mọi người! Xin 
Chúa mở mắt để chúng ta học được những điều Chúa 
muốn chúng ta học trong cuộc sống hằng ngày. 
 

 

NHỮNG CON NGƯỜI  
LẠ LÙNG 

cục là sau đó ông đã chối Chúa ba lần. Tên cướp này 
khoâng daùm so sánh mình với Chúa Giê-xu, nhưng thực 
tế là khi nhìn vào Chúa và quay sang nhìn lại chính 

mình thì không có chỗ nào để tên cướp nầy cứng lòng 

được nữa. So sánh mình với người khác khiến cho Phi-
e-rơ thất bại, nhưng khi tên cướp so mình với Chúa thì 
nhận biết được tội lỗi của mình và ăn năn thống hối. 
Nếu hôm nay chúng ta “nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là 

cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui 

mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, 

khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức 

Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ  đến Đấng đã chịu sự 

đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi 

mệt sờn lòng.”(Hê-bơ-rơ 12:2-4). Vâng, nếu chúng ta 
nhìn xem và so mình với Chúa thì sẽ được an ủi, khích 
lệ, và không mỏi mệt sờn lòng. Nhìn vào chính Chúa 
Giê-xu để thấy rằng chúng ta thật tội lỗi, hèn mọn trước 
sự cao cả, vĩ đại của Chúa. Nhìn vào Chúa Giê-xu để 
thấy rằng chúng ta không xứng đáng với những gì mình 
đang được hưởng. Nếu đem cuộc đời của chúng ta đặt 
vào trong tình yêu vô bờ của Chúa Giê-xu thì chúng ta 
sẽ thấy mình nhỏ bé và thấp thỏi là dường nào. Đừng 
so mình với người khác vì chúng ta sẽ chỉ thấy cái rác 
trong mắt họ thôi mà không thấy được cây đà trong mắt 
mình (Ma-thi-ơ 7:3-5). Hãy so mình với Chúa Giê-xu 
để thấy được những phước hạnh mình đang thụ hưởng 
lớn lao là dường nào.  
 

Giống như hai tên cướp, chỉ có hai quan niệm 
sống để chúng ta phải học theo. Một là lúc nào cũng ích 
kỷ, lo đến bản thân mình trước hết để rồi không chịu 
phục thiện. Hai là biết nghĩ lại những sai trật trong cuộc 
đời của mình để ăn năn và thay đổi. Chúng ta chọn thái 
độ nào để sống theo? Ở với Chúa trong Pa-ra-đi hay 
một nơi nào khác là tuỳ thuộc vào sự chọn lựa của 
chúng ta hôm nay. 
 Trong Mùa Thương Khó nầy, chúng ta suy 
ngẫm về một tên cướp, có lẽ trong cuộc đời của tên 
cướp nầy không có gì đáng để chúng ta phải học hỏi, 
ngoại trừ phải dạy con cái tránh xa và nhìn vào kết cục 
của những con người như vậy, phải không? Nhưng xấu 
xa đến như vậy mà cũng có lúc tên cướp nầy phải thay 
đổi, ăn năn và nhìn nhận được tội lỗi của mình để rồi 
được ở trong Pa-ra-đi. Đây há không phải là bài học 
lớn dành cho chúng ta sao? Vâng, thưa quý vị, xin 
đừng tuyệt vọng. Không một tội lỗi nào của chúng ta 
lớn đến nỗi Chúa Giê-xu không tha thứ được; không 
một con người nào là không thể nhận được ân sủng cứu 
rỗi kỳ diệu của Chúa nếu chúng ta mở lòng ra với Ngài. 
Khốn nạn như tên cướp mà cũng dạy chúng ta bài học 
về sự tha thứ dồi dào cùng với ân điển vô biên của 
Chúa.  Mỗi một chúng ta là một bài học, một bài giảng 
sống  nếu  chúng  ta  sống trong niềm tin nơi Chúa Giê- 

* * * * * * * 

 

• Những ai nói về sự cầu nguyện mà chẳng hề cầu 
nguyện.  

 
• Những ai muốn thuộc về Hội thánh của Đức Chúa 

Trời hằng sống mà không nghĩ gì đến việc gia nhập 
Hội thánh, cũng như không quyết định nâng đỡ Hội 
thánh bằng công tác phục vụ và sự dâng hiến.  

 
• Những ai nói rằng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa 

Trời, nhưng chỉ vâng lời tuỳ theo ý mình thích.  
 
• Những ai nói rằng cõi đời đời là quan trọng hơn hiện 

tại, nhưng chỉ sống cho thế hạ nầy.  
 
• Những ai nói rằng dâng phần mười là phải lẽ mà 

không bao giờ dâng phần mười. 
 
• Những ai đã chỉ trích người khác về những tội lỗi 

mà chính họ vấp phạm. 
 
• Những ai đứng ở ngoài những buổi họp của Hội 

thánh với những lý cớ không ra gì mà vẫn luôn 
miệng hát ca: “Hỡi Chúa, tôi xin Ngài cho tôi ân tứ 
về tình thương”.  

 
• Những ai đã bước theo ma quỷ cả đời sống mà lại 

ước ao sẽ vào thiên đàng.    
 
 
 
                              (Trích báo “Tin và Phục Vụ”)   
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vã với nỗi khổ lớn nhất trong cuộc đời của Chúa.  Đó là  
nỗi  khổ  đau  mang  tội của  toàn  thể nhân loại.  Trong 
vườn  Ghết-sê-ma-nê,  Chúa  Giê-xu  đã  cầu  nguyện  
những lời như sau: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cho 
con khỏi uống chén nầy. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý 
con, mà xin theo ý Cha." Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện 
xin Đức Chúa Cha khỏi phải uống chén, nhưng không 
theo ý của Chúa mà theo ý của Đức Chúa Cha.   
 "Chén" mà Chúa Giê-xu xin khỏi phải uống là 
chén gì? Đây lá chén thịnh nộ, chén hình phạt của Đức 
Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu không sợ chết nhưng nỗi 
khổ lớn nhất Chúa Giê-xu phải gánh chịu là nỗi khổ 
phải mang tội của toàn thể nhân loại. Chúa Giê-xu là 
con người hoàn toàn vô tội, giờ đây phải mang tội của 
toàn thể nhân loại, đó là cái chén mà Chúa Giê-xu 
không muốn uống. Chúng ta cần đặt mình vào hoàn 
cảnh nầy để có thể nhìn thấy vấn đề rõ hơn. Chúng ta là 
một người hiền lương vô tội, không làm điều gì bất 
chính. Giả sử con của chúng ta gây nên tội ác phải ngồi 
tù. Nếu chúng ta không muốn con ngồi tù, chúng ta phải 
đứng ra nhận tội thế cho con. Chúng ta vô tội hoàn toàn, 
nhưng bây giờ vì thương con, chúng ta hy sinh tất cả 
danh dự, tiếng tăm và cả đến hạnh phúc của chúng ta 
đứng ra nhận tội. Người ta sẽ chê cười, khinh bỉ chúng 
ta, nói rằng một người tưởng hiền lương mà thật ra là 
gian ác xấu xa. Và rồi chúng ta phải lãnh bản án thế cho 
con. Giả sử chúng ta phải vật vã trước một quyết định 
như vậy, chúng ta sẽ làm gì? 
 Đó chính là một phần của nỗi đau thương Chúa 
Giê-xu phải trải qua trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Vô tội 
mà phải mang lấy tội của toàn nhân loại. Có phương 
cách nào khác để cứu rỗi nhân loại không? Câu trả lời là 
không bởi vì tội lỗi phải bị hình phạt, đó là công lý của 
Thượng Đế. Công lý phải được thi hành. Tội lỗi không 
bị hình phạt thì Thượng Đế không còn công chính nữa. 
Nhưng hình phạt toàn thể nhân loại sao? Như vậy 
Thượng Đế không còn tình thương. Phải có một giải 
pháp và giải pháp duy nhất là Chúa Giê-xu phải chịu 
hình phạt thế cho nhân loại, không còn một con đường 
nào khác. Nỗi khổ của Chúa Giê-xu trong vườn Ghết-sê
-ma-nê là nỗi khổ phải mang tội của toàn thể nhân loại, 
phải uống chén đau thương mà Đức Chúa Cha đã dành 
cho Ngài. Nỗi thống khổ nầy càng lớn, càng giúp chúng 
ta thấu hiểu được giá trị của sự cứu rỗi và tình thương 
vĩ đại Thiên Chúa dành cho chúng ta. 
 
 Thưa quý vị, niềm tin nơi Chúa Giê-xu, nhận 
rằng Chúa đã chết vì tội của chúng ta không phải là một  

 Trong Mùa Chay, suy niệm về những 
thương khó Chúa Cứu Thế Giê-xu gánh chịu 
vì chúng ta, chúng ta hãy cùng nhau đi theo 

bước chân của Chúa để thấu hiểu phần nào nỗi khổ đau 
Chúa phải gánh chịu.  
 Trong câu chuyện Phúc Âm hôm nay, mời quý 
vị cùng tôi bước đến vườn Ghết-sê-ma-nê, nơi Chúa đã 
cầu nguyện trước lúc bị bắt để học bài học khổ đau đầu 
tiên với Chúa. Ghết-sê-ma-nê là một khu đất trồng cây 
ô-liu. Người Do-thái trồng cây ô-liu, ép trái để lấy dầu, 
vì vậy trong những khu đất trồng cây ô-liu thường có 
những chỗ để ép dầu. Chữ "Ghết-sê-ma-nê" nghĩa là 
nơi ép dầu và đây là nơi Chúa đã đi chặng đường đầu 
tiên trong hành trình thống khổ vì tội của nhân loại. 
Ghết-sê-ma-nê là một địa điểm Chúa và các môn đệ 
thường tụ họp để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Không phải 
đợi đến lúc sắp bị bắt Chúa mới đến nơi nầy. Trong đời 
sống bận rộn mỗi ngày, quý vị và tôi, chúng ta cũng 
cần có một nơi để nghỉ ngơi và cầu nguyện như vậy. 
Thánh Kinh cho biết đây là nơi Chúa đến cầu nguyện 
theo thói quen của Ngài. Chúa Giê-xu là Con Đức 
Chúa Trời có thói quen cầu nguyện như vậy thì chúng 
ta là con người tội lỗi lại còn cần phải dành thì giờ và 
tìm một nơi yên tịnh mỗi ngày để tâm giao và cầu 
nguyện với Chúa. 
 
 Một số người cho rằng cầu nguyện là hèn yếu, 
ủy mị. Thật sự không phải như vậy. Cầu nguyện chỉ có 
nghĩa là chúng ta ý thức có Đấng Tạo Hóa Chí Cao đầy 
quyền uy. Chúng ta tiếp nhận sự sống từ nơi Chúa, vì 
vậy chúng ta cần Chúa và tùy thuộc nơi Chúa để mà 
sống. Cầu nguyện cũng là tâm giao, trò chuyện với 
người Cha thân yêu để được Ngài hướng dẫn trên 
đường đời đầy cạm bẫy. Và cầu nguyện cũng là để cho 
tâm trí chúng ta tràn đầy tư tưởng của Thiên Chúa, để 
chúng ta biết nói năng và xử sự đúng. Khi Chúa vào 
vườn Ghết-sê-ma-nê để cầu nguyện, Chúa bảo các môn 
đệ hãy cầu nguyện để khỏi sa vào chước cám dỗ. Cầu 
nguyện cũng là để trang bị cho chúng ta vũ khí phòng 
thân, giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ. Chúng ta biết 
rằng cám dỗ trước hết đến trong tư tưởng chúng ta. Cầu 
nguyện chính là để cho tư tưởng chúng ta hòa hợp với 
tư tưởng của Chúa và nhờ đó chúng ta có sức mạnh để 
chiến thắng cám dỗ. 
 
 Chúa Giê-xu đã bước vào vườn Ghết-sê-ma-nê 
cầu nguyện theo thói quen để trình dâng nỗi lòng cho 
Đức  Chúa Cha  và  đây là thì giờ Chúa Giê-xu phải vật  

Toøa  Giaûng  Tin  LaønhToøa  Giaûng  Tin  LaønhToøa  Giaûng  Tin  LaønhToøa  Giaûng  Tin  Laønh    
 CHÉN ĐAU THƯƠNG  
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cái gì đơn sơ, tầm thường nhưng là một giá rất đắt 
Thiên Chúa đã trả vì tội của chúng ta. Nó nói lên tình 
yêu vô điều kiện Chúa dành cho chúng ta.  Tin  Chúa  
và  tôn thờ Ngài là đền đáp lại phần nào tình thương vĩ 
đại Chúa dành cho chúng ta và không phụ sự hy sinh 
cao cả của Chúa vì chúng ta. Chúa đã uống chén khổ 
đau để chúng ta không còn phải uống. Hãy cảm tạ 
Chúa và tiếp nhận món quà cứu rỗi Thiên Chúa dành 
cho chúng ta. 
 Chúa Giê-xu không sợ chết nhưng run sợ vì là 
một con người vô tội phải mang lấy tội của toàn nhân 
loại. Dầu vậy, Chúa không tránh né, Chúa chỉ trình 
bày với Đức Chúa Cha và xin thuận phục hoàn toàn ý 
muốn của Đức Chúa Trời. Chúa cầu nguyện, "Đừng 
làm theo ý con mà xin theo ý Cha." Thánh Kinh đã xác 
nhận tinh thần vâng phục nầy như sau: "Dầu là Con 
Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới 
học được thế nào là vâng phục." Chúa Giê-xu đã học 
bài vâng phục trong những nỗi khổ đau Ngài gánh 
chịu vì nhân loại. Lời Thánh Kinh nói tiếp: "Khi chính 
bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn 
ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục 
Người." Chúa Giê-xu đã vâng phục Đức Chúa Cha, 
chịu hình phạt vì tội của nhân loại chẳng những để cứu 
rỗi nhân loại nhưng cũng để chúng ta noi gương Chúa, 
vâng phục như Chúa đã vâng phục. 

 Chúa Giê-xu đã chịu chết để hoàn thành 
chương trình cứu chuộc nhân loại nhưng nhân loại 
phải tiếp nhận thì mới kinh nghiệm được ơn cứu chuộc 
đó và đó chính là tin mừng cứu rỗi chúng tôi loan báo 
với quý vị. Chúa Giê-xu là nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu 
nhưng nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu đó chỉ dành cho 
những ai tùng phục Chúa như chính Chúa đã tùng 
phục, vâng lời Đức Chúa Cha. Không vâng lời Chúa là 
coi  thường,  coi  khinh,  coi  cái chết của Chúa Giê-xu  

như không có giá trị gì trong khi cái chết của Chúa Giê-
xu mang giá trị tuyệt đối và là phương pháp duy nhất 
Thượng Đế có thể dùng để cứu rỗi nhân loại.  
 Người ta kể chuyện có một cậu bé nọ đẽo gỗ 
thành một chiếc thuyền xinh xắn. Cậu đem thả chiếc 
thuyền xuống biển để chơi, thình lình một đợt sóng lớn 
kéo chiếc thuyền ra khơi và cậu bé mất đi bảo vật của 
mình. Cậu buồn lắm, lúc nào cũng nghĩ đến chiếc 
thuyền và công khó mình bỏ ra để làm chiếc thuyền đó. 
Một ngày nọ, cậu đi ngang một tiệm bán đồ chơi, nhìn 
vào tủ kính, cậu thấy chiếc thuyền của mình bày bán 
trong cửa hiệu đó. Cậu chạy vào nói với người bán 
hàng, "Ông ơi, chiếc thuyền đó của tôi, ông đưa cho tôi 
đi!" Người bán hàng nghiêm nghị nhìn cậu và nói, "Cậu 
phải bỏ tiền ra mua chứ làm sao là thuyền của cậu 
được?" Cậu bé tiu nghỉu ra về và bắt đầu để dành tiền. 
Sau nhiều ngày có đủ tiền, cậu đem đến tiệm đồ chơi và 
nói với người chủ tiệm, "Tiền đây, ông đưa chiếc thuyền 
cho tôi đi." Người chủ tiệm lấy tiền và trao chiếc thuyền 
cho cậu bé. Cậu bé sung sướng, ôm chiếc thuyền vào 
lòng và nói, "Thuyền ơi, ta thương ngươi lắm. Ta đã bỏ 
công sức làm ra ngươi, bây giờ ta lại bỏ tiền để mua 
ngươi nữa. Từ nay trở đi ngươi sẽ thuộc về ta hoàn toàn, 
ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi vòng tay của ta nữa!" 
 
 Kính thưa quý vị, những lời cậu bé nói với chiếc 
thuyền cũng là những lời Thiên Chúa nói với chúng ta. 
Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, đã làm nên chúng ta, 
nhưng chúng ta đã tự ý từ bỏ Chúa, xa lìa Ngài. Chúng 
ta cần trở về với Đấng Tạo Hóa yêu thương, lúc nào 
cũng giang rộng vòng tay chờ đón chúng ta. Thiên Chúa 
chẳng những đã tạo dựng chúng ta, Ngài cũng đã giáng 
trần chịu chết để chuộc tội chúng ta. Chúa muốn chúng 
ta trở về với Ngài và nói với chúng ta rằng, "Ta đã tạo 
dựng con và cũng đã cứu chuộc con, hãy trở về để kinh 
nghiệm ơn cứu rỗi Ta dành cho con." Quý vị đáp ứng 
thế nào trước lời mời gọi của Ngài? 



19 
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 Quái Vật Biển Leviathan Không Còn Là Huyền Thoại  

Lời dẫn: Trong sách Gióp chương 3 câu 8 có đề cập đến con 

vật có tên “Lê-vi-a-than” hay “Thủy quái” (Theo Kinh 

Thánh Bản dịch mới) với chú giải là “tên này chỉ về một con 

thú, theo truyện phong thần của phương Đông, có thể nuốt 

được mặt trời và mặt trăng, như vậy làm nên nguyệt thực”. 

Khám phá của khoa học gần đây cho thấy Lê-vi-a-than thực 

sự như thế nào.  

 Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa 
thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ. 
Với kích thước khổng lồ cũng như bộ răng nhọn này, sinh vật 
ước chừng 12 triệu năm tuổi này quả rất xứng với biệt danh 
“Leviathan” (thủy quái) mà các nhà khoa học dành cho nó 
trong bài báo trên tờ Nature. 

 Quái vật biển này có thể dài hơn 17m và từng quyết 
chiến dữ dội với một sinh vật biển khổng lồ khác vào thời đó. 

 Leviathan có nhiều khả năng là cá nhà táng ngày nay 
bởi sự tương đồng về kích thước và hình dáng. Nhưng sự 
giống nhau chỉ có vậy. Trong khi cá nhà táng là một động vật 
tương đối thụ động thì Leviathan là một kẻ săn mồi hung dữ, 
biểu thị ở hai hàm răng sắc nhọn. 

 Theo Tiến sĩ Christian de Muizon, giám đốc Viện 
bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Paris, Leviathan có thể săn thịt 
nhiều loại sinh vật biển từ cá heo, hải cNu cho đến những con 
cá voi khác. “Nó là một loại quái vật biển”, ông bày tỏ. “Và 
thật thú vị khi chú ý rằng vào lúc đó, ở cùng một vùng nước 
là một quái vật khác - cá mập khổng lồ dài 15m. Rất có thể 
giữa chúng đã có những cuộc chiến ác liệt”. 

 Những nhà nghiên cứu suy đoán rằng Leviathan có 
thể ăn những con mồi có chiều dài đến 8m. Nó có thể bắt mồi 
bằng bộ hàm to lớn và xé con mồi thành từng mảnh một cách 
nhanh chóng, hiệu quả với những cái răng khổng lồ.  

 Một đầu sọ hóa thạch dài 3m của loài quái vật 
này được các nhà nghiên cứu ở Nam Peru phát hiện vào 
năm 2008. Sinh viên của TS Christian de Muizon, 
Olivier Lambert là một trong số đó. Anh kể lại, đó là 
ngày cuối cùng trong chuyến thám hiểm nghiên cứu của 
họ. Một trong bốn đồng nghiệp của anh đến và bảo rằng 
đã tìm thấy một vài thứ rất lý thú. Họ đi theo và được 
người đó chỉ cho xem.  

 Lập tức họ nhận ra đó phải là một con cá voi rất 
lớn và khi quan sát kỹ hơn, họ thấy đó là một cá nhà 
táng khổng lồ với những cái răng cực lớn. Những chiếc 
răng gấp đôi chiều dài và đường kính của răng cá nhà 
táng ngày nay, chúng mọc ra từ hàm trên lẫn hàm dưới. 
Răng của cá nhà táng hiện đại cũng chỉ mọc ở hàm dưới. 

 Tiến sĩ Lambert và đồng nghiệp của anh tỏ ra 
hào hứng với phát hiện này, hóa thạch hộp sọ cho thấy 
quái vật Leviathan không chỉ là điều hoang đường. 

 Những nhà nghiên cứu không biết tại sao cá voi 
cổ đại biến mất. Họ suy đoán rằng sự thay đổi của môi 
trường sinh thái khiến sinh vật này phải thay đổi thói 
quen ăn của nó. Điều này có thể đã tạo nên loài cá nhà 
táng hiền lành hơn ngày hôm nay. 

 Những tác giả của bài báo trên tờ Nature, những 
chuyên gia về cá voi đều là người hâm mộ cuốn tiểu 
thuyết Moby Dick về một con cá bạch táng hung tợn. Vì 
vậy họ đã quyết định cống hiến phát hiện này cho tác 
giả, Herman Melville và đặt cho sinh vật một cái tên 
khoa học đầy đủ là Leviathan melvillei. 

                       (Theo BBC) 

Leviathan là một kẻ săn mồi hung tợn dài 17m, chúng có thể săn thịt cả những con 

cá voi khác.  

Hộp sọ của Leviathan được khám phá tại vùng trầm tích 12 triệu năm tuổi ở Peru. 
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******* 

THƯ NGỎ 
 
Kính gửi Quý thân hữu đồng hương Việt Nam, 

 

 Trước hết, xin gửi tới Quý vị lời chào trân trọng từ Hội thánh Tin Lành Việt Nam 
Houston – tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. 
 Với 37 năm  lịch sử, Hội thánh Tin Lành Việt Nam Houston là Hội thánh Cơ Đốc lâu đời 
nhất của cộng đồng người Việt được thành lập tại Houston.  Khi Qúy Vị đến với Hội thánh 
chúng tôi, Quý vị sẽ tìm thấy một cộng đồng người Việt nồng ấm và thân thiện. Đó là mục đích 
thường xuyên của chúng tôi nhằm phản chiếu tình yêu của Thượng Đế và sống xứng đáng cho 
Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Chúng tôi hy vọng Quý vị sẽ đến với chúng tôi và gia nhập vào một gia 
đình tinh thần có ích lợi cho Quý vị. 
 Chúng tôi xin đưa ra những phương cách khác nhau để Quý vị lựa chọn tham dự, và bởi 
đó được lớn lên trong mối liên hệ của Quý vị với Thiên Chúa và với cộng đồng người Cơ Đốc 
Việt Nam, bao gồm: 

• Học Kinh Thánh và sinh hoạt nhóm nhỏ cho các lứa tuổi 
• Sinh hoạt Thanh niên tươi trẻ và sống động ( sử dụng Anh ngữ ) 
• Sinh hoạt cho Nam giới và Nữ giới 

 Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu tâm linh cho các thành viên, chúng tôi cũng có những 
công việc nhằm giúp đỡ cộng đồng người Việt như:  Tư vấn và giúp đỡ việc học cho người 
chuNn bị nhập quốc tịch Mỹ, tư vấn về xin trợ cấp xã hội… 
 Nếu Quý vị muốn biết cách nào mà Quý vị và gia đình mình có thể tham dự những 
chương trình trên đây, xin hãy gọi điện thoại, email ( tuvan@tinlanhhouston.org),  xem website 
của chúng tôi, hoặc tốt nhất là xin mời Quý vị đến nhà thờ của Hội thánh chúng tôi với các 
chương trình chính như sau: 

• Ngày Chủ Nhật:  Sinh hoạt Thanh niên ( sử dụng Anh ngữ ) từ 9:30 AM;  Lễ Thờ 
phượng chính từ 11:15 AM;  Sinh hoạt Thiếu nhi từ 11:15 AM 

• Thứ Sáu:  Sinh hoạt Gia đình trẻ, Nhóm học Kinh Thánh cho Thanh niên từ 8:00 PM  
• Trong tháng 4, nhân dịp Lễ Phục sinh, chúng tôi có chương trình đặc biệt tại 

nhà thờ Tin Lành Houston – 12343 Old Walters Rd. (Houston, TX 77014) gồm: 
1. Lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự (Lễ Thương khó) lúc 7:30 PM 
Thứ Sáu 6/4/2012.   2. Lễ Mừng Chúa Phục sinh lúc 10:00 AM Chủ Nhật 
8/4/2012, sau đó là tiệc thông công và sinh hoạt cộng đồng trong khuôn viên nhà 
thờ.  Xin hoan nghênh và trân trọng kính mời Quý vị cùng gia đình tham dự với Hội 
thánh chúng tôi.  (Xin chú ý: Vào cửa tự do). 

 
 Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Quý vị được thỏa lòng khi đến với Hội Thánh Tin Lành 
Việt Nam Houston!  


