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Hy Vọng Trong Chúa Phục-Sinh
( Lu-ca 23:39-43, 15:10 ) 

 

Hai tên trộm cướp hai bên 
Giê-su chính giữa, treo trên thập hình 

Một tên rằng: “Hãy chứng minh 
Ngài là Cứu Chúa, thoát mình khỏi đây.” 

 

Tên kia lên tiếng la rầy: 
“Anh, tôi phạm tội, hình nầy phải mang 

Giê-su chẳng có chung hàng 
Ngài là vô tội, chịu oan nhục hình. 

 

“Hỡi Ngài, khi được hiển vinh 
Về nơi Nước Chúa, thương tình đến tôi.” 

Tội người được Chúa xóa bôi 
Ngài rằng: nơi đó con rồi gặp Ta. 

 

Tình thương Chúa thật bao la 
Gánh thay nhân thế, thứ tha tội tình. 

Những ai tin Chúa Phục-Sinh 
Được Ngài tiếp đón, Thiên Đình chung vui! 

 

Anh-Thư 
Mùa Phục-Sinh 2013 

Lá Thư Tòa Soạn 

  
   Kính chào Quý độc giả, 
       Mùa Phục sinh năm nay đến sớm, lễ kỷ niệm Chúa 

Giê-xu chịu chết và lễ Phục sinh đã đi qua ít ngày, nhưng 

không phải vì thế mà chúng ta chấm dứt nói về ý nghĩa sự 

chết và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế, vì “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).  Nhìn xem 

cỏ cây trong thiên nhiên bừng lên sức sống trong mùa 

xuân sau khi đi qua những ngày đông ảm đạm, chúng ta 

thấy được sự phục sinh kỳ diệu của vạn vật bởi quyền 

năng Đấng Tạo Hóa.  Còn hơn thế nữa, nhìn vào cuộc đời 

của những người tin Chúa, chúng ta phải phô bày sức 

sống phục sinh của Chúa Cứu Thế, Đấng đã cứu chúng ta 

ra khỏi mùa đông của tội lỗi và bước vào mùa xuân vĩnh 

cửu của ơn cứu chuộc.  Trong tinh thần suy niệm về Đấng 

chịu chết và đã phục sinh, nội dung của Bản Tin “Niềm 

Tin và Cuộc Sống” số 9 mong ước góp phần cùng con dân 

Chúa dâng lên lời ngợi khen và sự cảm tạ Chúa, đồng thời 

cũng an ủi và khích lệ chúng ta cứ vững tâm trên con 

đường theo Chúa và làm chứng nhân sống của Đấng phục 

sinh.    

Trân trọng. 

       Caâu chuyeän Chuùa Gieâ-xu phuïc sinh ñaõ 

hieän ra vaø ñi cuøng vôùi hai moân ñoà treân 

ñöôøng töø thaønh Gieâ-ru-sa-lem veà laøng Em-

ma-uùt coù theå noùi laø moät trong nhöõng caâu chuyeän ñaùng 

yeâu nhaát lieân quan ñeán söï Phuïc sinh cuûa Chuùa Cöùu 

Theá, ñoàng thôøi cuõng laø caâu chuyeän tieâu bieåu veà Chuùa 

ñaõ naâng ñôõ hai con ngöôøi bình thöôøng ñang maát nieàm 

hy voïng, suy suïp trong noãi buoàn vaø söï tuyeät voïng nhö 

theá naøo. Chuùng ta coù theå döïng laïi caâu chuyeän aáy qua 

nhöõng hình aûnh vôùi nhöõng dieãn bieán thaät sinh ñoäng vaø 

baát ngôø.  

 

       1.  Caûnh traïng ñaàu tieân ñöôïc taû veõ trong caâu 13-

14, cho thaáy coù hai moân ñoà böôùc ñi coâ ñôn treân con 

ñöôøng daøi khoaûng 12 km töø thaønh Gieâ-ru-sa-lem veà 

laøng Em-ma-uùt.  Hoï böôùc ñi trong buoàn baõ, thaát voïng, 

ñaày öu tö vì khoâng hieåu ñöôïc nhöõng söï kieän xaûy ra noái 

tieáp nhau trong cuøng moät ngaøy: tröôùc heát laø maáy nöõ 

moân ñoà (Ma-ri Ma-ñô-len, Gian-nô, Ma-ri meï cuûa Gia-

cô…) ñaõ ñi vieáng vaø khaùm phaù ra ngoâi moä troáng, roài 

hoï veà thuaät laïi cho caùc moân ñoà khaùc (Lu-ca 24: 9-11), 

vaø ñöa ñeán nhöõng phaûn öùng khaùc nhau. Rieâng vôùi hai 

moân ñoà ôû ñaây, hoï ñang troø chuyeän vaø tranh luaän vôùi 

nhau treân con ñöôøng ñi veà laøng Em-ma-uùt.  Taïi sao 

vaäy? Vì tröôùc ñoù hoï tin vaø hy voïng Chuùa Gieâ-xu laø 

Ñaáng Meâ-si, nhöng vôùi söï cheát cuûa Ngaøi (caùch voâ 

cuøng ñau ñôùn vaø sæ nhuïc) treân caây thaäp töï ñaõ laøm cho 

nieàm hy voïng cuûa hoï suïp ñoå; coøn giôø ñaây taâm traïng 

cuûa hoï laïi roái bôøi do tin töùc kyø laï bôûi nhöõng ngöôøi phuï 

nöõ ñi vieáng moä Chuùa ñaõ thuaät laïi khi trôû veà, raèng ngoâi 

moä cuûa Chuùa troáng roãng vaø söï hieän ra cuûa caùc thieân söù 

trong ñoù.  

       Ñaây chính laø hình aûnh veà nhöõng noãi thaát voïng ñaõ 

chi phoái ñôøi soáng con ngöôøi. Ngöôøi ta ñaët nhieàu hy 

voïng veà gia ñình, tröôøng hoïc, yù nghóa vaø muïc ñích cuûa 

ñôøi soáng, ngheà nghieäp, boån phaän…, nhöng roài thöïc teá 

nhieàu khi khaùc haún vôùi nieàm mô öôùc vaø hy voïng. Ñang 

khi hoï buoàn baõ vaø thaát voïng, thì hoï boãng nghe ñöôïc 

nôi ñaây nôi ñoù nhöõng tin töùc cho duø laø vui möøng ñeán 

maáy ñi chaêng nöõa (nhö caùc moân ñeä ôû ñaây nghe tin veà 

ngoâi moä troáng vaø Chuùa phuïc sinh), nhöng moät caùch caù 

nhaân, hoï vaãn khoâng hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa nhöõng ñieàu 

mình nghe ñöôïc aáy. Noùi caùch khaùc, tin vui möøng vaø toát 

laønh cuõng coù theå khoâng coù yù nghóa gì vôùi hoï.  Cuoäc ñôøi   

 

TRÊN ĐƯỜNG VỀ EM-MA-ÚT 

Kinh Thaùnh: Lu-ca 24:13-35  
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Boài  Linh 
nhìn thaáy caùc thieân söù, vieäc khaúng ñònh Chuùa ñang 

soáng nhöng laïi khoâng thaáy Ngaøi ñaâu caû. 

       Keát noái nhöõng söï kieän treân laïi seõ thaáy thaät laï luøng, 

vaø vôùi ngöôøi bình thöôøng thì khoâng theå naøo hieåu ñöôïc 

tröø phi hoï coù ñöùc tin; maø luùc naøy hai moân ñoà ôû ñaây 

khoâng coù ñieàu ñoù, cho neân hoï boái roái.  

        Nhöõng söï kieän trong theá giôùi vaø nhöõng ñieàu kinh 

khuûng xaûy ra trong ñôøi soáng thöôøng laøm cho con ngöôøi 

buoàn raàu vaø thaát voïng, ñaïi loaïi nhö : khoâng ñöôïc caûm 

thoâng, bò choáng ñoái, bò phaûn boäi, khoâng ñöôïc giuùp ñôõ, 

söï cheát, voâ hy voïng, maát maùt, sôï haõi, baát coâng… 

Nhöng Chuùa Gieâ-xu quan taâm ñeán nhöõng nan ñeà ñoù, 

vaø Ngaøi muoán chính chuùng ta noùi ra nhöõng ñieàu ñaõ 

laøm cho chuùng ta buoàn baõ vaø thaát voïng. Ngaøi muoán 

chuùng ta khoâng giaáu gieám nhöng saün saøng baøy toû 

nhöõng nan ñeà cuûa chuùng ta cho Ngaøi bieát cuõng gioáng 

nhö caùc moân ñoà ngaøy xöa. Maët khaùc, nan ñeà vôùi hai 

moân ñoà ñang ñi veà Em-ma-uùt thì cuõng gioáng nhö nan 

ñeà cho nhieàu ngöôøi ngaøy nay, ñoù chính laø söï cöùng loøng 

vaø khoâng tin cuûa hoï. Coù moät nguyeân nhaân chuû yeáu taïi 

sao ngöôøi ta khöôùc töø vieäc tin nhaän söï Phuïc sinh cuûa 

Chuùa. Ngöôøi naøo coâng nhaän Chuùa Gieâ-xu phuïc sinh thì 

ñoàng nghóa vôùi vieäc ngöôøi ñoù phaûi tieáp nhaän Ngaøi laøm 

Chuùa laøm Chuû ñôøi soáng mình, soáng vaâng lôøi vaø phuïc 

vuï Ngaøi. Quaû thaät, söï cheát cuûa Chuùa Gieâ-xu treân caây 

thaäp töï mang ñeán cho chuùng ta moät cuù soác khuûng 

khieáp, nhöng chuùng ta phaûi vöôït qua ñieàu ñoù ñeå tieán 

ñeán nieàm tin raèng Ngaøi ñaõ Phuïc sinh töø trong söï cheát; 

vaø bôûi söï cheát cuõng nhö söï Phuïc sinh noái tieáp sau ñoù 

maø Ngaøi ñaõ hoaøn thaønh chöông trình cöùu roãi kyø dieäu 

cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho nhaân loaïi vaø moãi chuùng ta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neáu khoâng coù Chuùa, hoaëc soáng ngoaøi Chuùa chính laø 

cuoäc ñôøi cuûa nhöõng lo buoàn, boái roái, baát an, chaùn naûn, 

tuyeät voïng… (Gioùp 10:1/ EÂ-ph. 2:12); vaø ñaùng sôï hôn 

nöõa laø noù coù theå laøm ngöôøi ta teâ lieät caû nieàm tin, thaäm 

chí caû tin vui möøng toát laønh cuõng khieán cho ngöôøi ta 

boái roái. 

 

       2.  Caûnh traïng thöù hai ñöôïc moâ taû trong caâu 15-27, 

ñoù laø trong khi hai moân ñoà naøy ñang noùi vaø tranh luaän 

vôùi nhau, thì chính Chuùa Gieâ-xu hieän ra, ñi cuøng vôùi 

hoï; nhöng ñieàu ñaùng chuù yù laø maét hoï bò che khuaát ñeán 

noãi khoâng nhìn bieát Ngaøi.  Hieån nhieân, Ngaøi muoán hoï 

tranh luaän vôùi nhau moät caùch töï do veà nhöõng söï kieän 

lieân quan ñeán Ngaøi.  Coù 3 caâu hoûi Ngaøi ñaët ra vôùi hoï:  

       Caâu hoûi thöù nhaát, “Caùc anh ñang noùi vôùi nhau 

chuyeän gì vaäy?” (caâu 17), caâu hoûi naøy haøm yù: caùc anh 

ñang noùi vôùi nhau chuyeän gì maø noù laøm cho caùc anh 

buoàn böïc theá? Taát nhieân, Chuùa Gieâ-xu thaáu hieåu söï 

buoàn raàu, thaát voïng trong loøng ñang hieän roõ treân göông 

maët cuûa hai moân ñoà; nhöng Ngaøi muoán chính hoï tröôùc 

heát phaûi noùi ra nhöõng gì hoï thöïc söï ñang quan taâm ñeán. 

Cô-leâ-oâ-ba, moät trong hai moân ñoà, ngaïc nhieân hoûi laïi: 

“OÂng laø khaùch laï hay sao maø khoâng bieát ñeán nhöõng 

ñieàu nghieâm troïng ñaõ xaûy ra taïi Gieâ-ru-sa-lem trong 

maáy ngaøy qua?”.  Hai moân ñoà naøy ñaõ tìm kieám ñeåû 

hieåu ñöôïc söï cheát vaø ngoâi moä troáng cuûa Chuùa. Chuùa 

Cöùu Theá laø chuû ñeà vaø noäi dung chính maø hoï ñang 

tranh luaän. Hoï ñang tìm kieám chaân lyù; vì vaäy, Chuùa 

Gieâ-xu ñeán gaàn hoï. Cuoäc ñôøi chuùng ta cuõng vaäy, neáu 

chuùng ta quan taâm tìm kieám Chuùa thì chuùng ta seõ gaëp 

Ngaøi, seõ kinh nghieäm ñöôïc Ngaøi raát gaàn guõi vôùi mình.  

       Caâu hoûi thöù hai, “Chuyeän gì vaäy?” (caâu 19). Caâu 

traû lôøi cuûa Cô-leâ-oâ-ba noùi ñeán 3 ñieàu chuû yeáu: 

* Söï cheát cuûa Chuùa Gieâ-xu. Ngaøi laø moät vò tieân tri 

lôùn, nhöng giôùi laõnh ñaïo toân giaùo ñaõ ñoùng ñinh Ngaøi 

treân caây thaäp töï. Ngaøi ñöôïc troâng caäy laø Ñaáng Cöùu 

Theá ñeán ñeå cöùu daân toäc Do Thaùi. 

* Lôøi tieân tri veà ba ngaøy cuûa Ngaøi.  Coù moät söï 

ñaùng chuù yù trong cuïm töø “ba ngaøy”.  Cô-leâ-oâ-ba ñaõ 

chia seû laïi ñieàu vò thaày cuûa hoï (ñaõ cheát)  ñaõ töøng noùi 

vôùi hoï theá naøo:  Haõy ñeå yù ngaøy thöù 3 seõ coù moät söï baát 

thöôøng xaûy ra, nguï yù noùi Ngaøi seõ soáng laïi vaøo ngaøy thöù 

ba; vaø hoï ñaõ nghó nhöõng lôøi  haøm yù raèng söï phuïc sinh 

khaûi hoaøn cuûa Ngaøi seõ xaûy ra vaøo ngaøy thöù ba. 

       * Ngoâi moä troáng cuûa Chuùa Gieâ-xu vaø söï thuaät laïi 

cuûa  maáy  ngöôøi  phuï  nöõ  veà moät  ngoâi  moâï  troáng, vieäc   

       Caâu hoûi thöù ba cuûa Chuùa, “Haù chaúng phaûi Ñaáng 

Christ chòu thöông khoù theå aáy môùi ñöôïc vaøo söï vinh 

hieån mình sao?”(caâu 26).  Chuùng ta haõy chuù yù maáy 

ñieåm:  Tröôùc khi hoûi caùc moân ñeä caâu treân, thì Chuùa 

quôû traùch hai moân ñeä laø daïi doät, coù loøng chaäm tin.  Taïi  
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sao vaäy?  Coù nhieàu ngöôøi kyø voïng nôi hoï:  Moân ñoà cuûa 

Chuùa phaûi bieát nhieàu hôn nhöõng gì hoï ñöôïc chæ daãn 

qua Kinh Thaùnh, nhöng hoï ñaõ khoâng coù ñöôïc ñieàu 

ñaùng phaûi coù ñoù bôûi vì chaäm tin, maø tröôùc heát laø tin 

nhöõng ñieàu caùc tieân tri ñaõ noùi.  Chuùa giaûi nghóa cho hoï 

raèng söï cheát vaø söï phuïc sinh cuûa Ñaáng Christ laø caàn 

thieát. Chöõ “haù chaúng phaûi” laø moät caâu hoûi raát maïnh, noù 

cho thaáy chöông trình cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà Ñaáng 

Cöùu Theá laø nhö vaäy (Chuùa phaûi chòu cheát vaø sau ñoù 

phuïc sinh), khoâng coù söï löïa choïn hay con ñöôøng naøo 

khaùc. Söï cheát vaø söï phuïc sinh cuûa Ngaøi laø keá hoaïch vaø 

laø yù ñònh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi xuyeân suoát caû coõi ñôøi 

ñôøi, vì vaäy Chuùa Cöùu Theá phaûi thöïc hieän troïn veïn 

chöông trình ñoù. Ngaøi phaûi chòu khoå nhuïc roài môùi böôùc 

vaøo söï vinh hieån (caâu 26).  Ngaøi giaûi nghóa Kinh Thaùnh 

cho hai moân ñoà hieåu, daïy hoï töøng saùch moät, chæ cho hoï 

thaáy nhöõng ñieàu noùi veà Ñaáng Meâ-si trong moãi saùch 

(Cöïu Öôùc).  Nhöõng lôøi tieân tri veà Chuùa Cöùu Theá ñöôïc 

tìm thaáy trong taát caû Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc; vì theá Ngaøi 

ñöa hai moân ñoà ñi xuyeân suoát Kinh Thaùnh moät caùch heä 

thoáng, chæ cho hoï thaáy muïc ñích cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ 

ñöôïc thöïc hieän troïn veïn trong söï cheát cuûa Chuùa Cöùu 

Theá nhö theá naøo.  Hai moân ñeä baây giôø ñaõ coù theå nhaän 

ñöôïc söï cöùu roãi ñôøi ñôøi (neáu hoï tin) maø khoâng caàn phaûi 

chôø ñôïi ñeán luùc Ñaáng Meâ-si seõ ñeán vaø cai trò treân ñaát. 

       Hai moân ñoà naøy ñaõ töøng ôû trong tình traïng chaùn 

naûn vaø voâ hy voïng, chæ vì moät ñieàu ñôn giaûn:  Khoâng 

tin.  Baây giôø hoï coù theå hieåu bieát Kinh Thaùnh veà söï 

cheát vaø söï phuïc sinh cuûa Chuùa, coù theå tin vaøo lôøi noùi 

cuûa nhöõng ngöôøi phuï nöõ, vaø nhaát laø kinh nghieäm Chuùa 

Gieâ-xu phuïc sinh ñang ôû vôùi hoï.  

       Nhaân loaïi chæ coù moät hy voïng soáng ôû nôi Cöùu 

Chuùa, vaø ngöôøi ta tìm ñeán vôiù Ngaøi qua trung gian laø 

Cô Ñoác nhaân - ngöôøi tin Chuùa Gieâ-xu.  Theá gian cuõng 

nhö Chuùa Cöùu Theá ñeàu kyø voïng ôû chuùng ta:  Ngöôøi 

khaùc coù theå bieát Chuùa qua chuùng ta, vaø Chuùa Cöùu Theá 

qua chuùng ta ñöôïc baøy toû cho moïi ngöôøi.  Nhöng coù 

theå laém laø chuùng ta ñang ôû trong tình traïng gioáng nhö 

hai moân ñoà trong caâu chuyeän naøy, “daïi doät, coù loøng 

chaäm tin lôøi caùc ñaáng tieân tri noùi”.  Vì vaäy, chính 

chuùng ta phaûi ñöôïc thay ñoåi tröôùc heát, neáu chuùng ta 

muoán giöõ ñöôïc ñòa vò “laøm muoái cuûa ñaát vaø aùnh saùng 

cuûa theá gian”.  

 

       3.  Caûnh traïng thöù ba ñöôïc moâ taû trong caâu 28-32, 

laø kinh nghieäm söùc maïnh cuûa chaân lyù nhö moät ngoïn 

löûa buøng chaùy trong loøng hai moân ñoà; chaân lyù ñoù laø 

Chuùa  Gieâ-xu   thaät  ñaõ  phuïc  sinh  vaø  soáng  maõi   maõi.  

Chuùng ta haõy chuù yù ñeán 3 ñieåm  quan troïng:  

  - Khi ñaõ nghe Chuùa giaûng giaûi lôøi tieân tri (Kinh Thaùnh 

Cöïu Öôùc), hai moân ñoà baøy toû mong muoán ñöôïc nghe 

nhieàu hôn nöõa.  Hoï môøi Chuùa Gieâ-xu aên toái vôùi hoï duø 

cho ñeán luùc ñoù hoï vaãn chöa nhaän ra vò khaùch ñaõ ñoàng 

haønh vôùi mình laø Chuùa.  Hai moân ñoà naøy ñaõ tìm kieám 

chaân lyù, vì vaäy hoï muoán vò khaùch (Chuùa Gieâ-xu) böôùc 

vaøo nhaø hoï vaø chia seû nhieàu ñieàu hôn nöõa cho hoï.  Bôûi 

vì taám loøng cuûa hoï nhö vaäy, neân Ngaøi ñaõ vaøo nhaø, 

ngoài aên toái vôùi hoï.  Cuõng vaäy, Chuùa chæ böôùc vaøo caên 

nhaø vaø ñôøi soáng cuûa caù nhaân ai môøi Ngaøi vaøo.  

  - Trong khi cuøng aên böõa toái, Chuùa môû maét cho hoï, vaø 

ngay laäp töùc hoï nhaän ra Ngaøi.  Hoï ñaõ môøi Chuùa böôùc 

vaøo nhaø hoï neân hoï coù cô hoäi kinh nghieäm Chuùa phuïc 

sinh.  Neáu hoï ñeå Ngaøi cöù ñi, vaø khoâng tha thieát môøi 

Ngaøi vaøo nhaø aên toái vôùi mình, coù theå laém hoï khoâng 

bao giôø nhaän bieát Chuùa phuïc sinh laø ngöôøi ñaõ cuøng ñi 

vôùi hoï treân chaëng ñöôøng daøi vöøa qua.  

  - Hai moân ñeä ñaõ caûm nhaän ñöôïc söùc maïnh cuûa chaân 

lyù nhö ngoïn löûa  buøng chaùy vaø nung ñoát trong loøng.  

Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc baøy toû roõ raøng cho hoï hieåu 

(laâu nay hoï ñoïc, bieát maø khoâng hieåu).  Caâu traû lôøi cho 

söï tin chaéc cuûa hoï - vieäc môøi Chuùa böôùc vaøo nhaø mình,  

ñaõ daãn hoï ñeán choã nhaän bieát Ngaøi moät caùch caù nhaân. 

Hai moân ñoàø ñaõ nghe lôøi Kinh Thaùnh ñöôïc giaûi nghóa, 

vaø hoï ñaõ nghe nhieàu.  Nhöng hoï phaûi ñaùp öùng, phaûi 

môøi Chuùa böôùc vaøo nhaø cuûa mình tröôùc khi Ngaøi môû 

maét cho vaø ñöa hoï ñeán choã nhaän bieát Chuùa laø Ñaáng 

phuïc sinh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ngay sau ñoù, hai moân ñoà naøy ñaõ ñöôïc thuùc ñaåy ñeå 

laøm moät vieäc raát aán töôïng (caâu 33-35).   Luùc ñoù trôøi ñaõ 

toái, nhöng hoï ñaõ quyeát ñònh caát böôùc quay laïi thaønh 

Gieâ-ru-sa-lem ñeå baùo tin cho caùc söù ñoà.  Khi hoï ñeán 

nôi thaáy caùc söù ñoà vaø moät soá moân ñoà ñang ñang nhoùm 

laïi vôùi nhau;  hoï raát  phaán khích  khi nghe noùi raèng thaät   
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Chuùa ñaõ phuïc sinh, Ngaøi ñaõ hieän ra cho Si-moân (Phi-e-

rô).  Trong khi hoï nghe kinh nghieäm cuûa Phi-e-rô, ngoïn 

löûa cuûa chaân lyù nung ñoát loøng hoï, ñeå roài cuoái cuøng sau 

nhöõng phuùt chôø ñôïi, ñeán luùc chính hoï ñöôïc noùi leân kinh 

nghieäm thaät (gaëp Chuùa phuïc sinh) cuûa mình vaø ñoàng 

thanh noùi moät lôøi chöùng quan troïng nhaát cho taát caû moïi 

ngöôøi taïi ñoù:   Chuùa thaät ñaõ phuïc sinh. Hình aûnh böôùc 

ñi naëng neà, buoàn raàu, boái roái, tranh caõi…xaûy ra ít giôø 

tröôùc ñoù cuûa hai moân ñoà, giôø ñaây ñaõ hoaøn toaøn ñoåi 

khaùc.  Hoï ñaõ trôû neân moät nhaân chöùng soáng cuûa Chuùa 

phuïc sinh. 

       Ñieàu gì ñaõ laøm cho chuùng ta – nhöõng moân ñoà cuûa 

Chuùa ngaøy nay, trôû neân nhöõng ngöôøi buoàn raàu leâ böôùc 

theo Chuùa thay vì laø moät nhaân chöùng  soáng ñoäng vaø 

thaønh coâng cho Ñaáng phuïc sinh? Phaûi chaêng vì Chuùa 

khoâng phaûi laø “öu tieân soá moät” ñeå chuùng ta quan taâm 

ñeán vaø heát loøng tìm kieám, ñeán noãi nhieàu ñieàu khaùc 

trong theá gian chieám choã cuûa Ngaøi trong loøng vaø taâm 

trí chuùng ta? Phaûi chaêng vì chuùng ta “daïi doät vaø coù 

loøng chaäm tin”?  Phaûi chaêng vì chuùng ta khoâng ñuû loøng 

tin caäy Chuùa ñeå toû baøy cho Ngaøi bieát nan ñeà cuûa mình, 

ñoàng thôøi vaãn tin caäy vaøo söùc mình coù theå giaûi quyeát 

moïi chuyeän? Hay laø chuùng ta khoâng muoán môøi Chuùa 

“ôû laïi” vôùi mình neân maét chuùng ta khoâng theå ñöôïc môû 

ra vaø nhaän bieát Chuùa Phuïc sinh?...  

       Söï cheát cuûa Chuùa Gieâ-xu coù theå noùi laø daáu chaám 

heát ñoái vôùi nhieàu moân ñoà cuûa Chuùa caùch ñaây gaàn 2000 

naêm:  Heát moäng coâng haàu khanh töôùng, heát giaác mô veà 

moät quoác gia Do Thaùi ñöôïc taùi laäp vaø quay trôû veà thôøi 

kyø hoaøng kim nhö trong ñôøi trò vì cuûa Vua Ña-vít, heát 

hy voïng ñoåi ñôøi…Hai moân ñoà töø Gieâ-ru-sa-lem trôû veà 

laøng cuõ Em-ma-uùt töùc laø trôû veà vôùi thaát voïng eâ cheà; 

nhöng chính luùc ñoù Chuùa Gieâ-xu phuïc sinh ñaõ hieän ra 

vôùi hoï. Söï cheát vaø söï phuïc sinh cuûa Chuùa Cöùu Theá ñaõ 

mang laïi moät yù nghóa hoaøn toaøn môùi cho nhöõng ngöôøi 

tin Chuùa:  Maát maùt ñaõ trôû thaønh khôûi ñaàu cuûa lôïi loäc, 

thaát baïi trôû thaønh khôûi ñieåm cuûa thaønh coâng, buoàn 

phieàn ñaõ bieán thaønh vui möøng haân hoan…AÙnh saùng 

phuïc sinh cuûa Chuùa Gieâ-xu ñaõ maëc cho moïi bieán coá 

cuûa ñôøi soáng chuùng ta moät taám aùo môùi ñaày yù nghóa. 

Tin töôûng laïc quan ñaõ trôû thaønh moät phaàn quan troïng 

trong ñaëc tính cuûa Cô Ñoác nhaân.  ÔÛ baát cöù nôi naøo vaø 

baát cöù thôøi ñaïi naøo, sau moät laàn thaát baïi vaø ñoå vôõ, 

ngöôøi tin Chuùa vaãn coù theå laïc quan caát leân tieáng haùt: 

“Vì Gieâ-xu soáng, toâi böôùc ñi vôùi hy voïng, boùng ñeâm xa 

daàn, loøng luoân vöõng tin…” 

       Chuùng ta ñang saàu khoå vì nhöõng maát maùt vaø thaát 

baïi eâ cheà trong cuoäc soáng?   Ñang  quaèn quaïi trong ñau  

khoå cuûa theå xaùc vaø tinh thaàn?  Hay ñang caûm thaáy ôû 

döôùi vöïc thaúm cuûa toäi loãi?...Chuùa Gieâ-xu, Ñaáng ñaõ 

ñoàng haønh vôùi hai moân ñoà treân con ñöôøng Em-ma-uùt 

xöa, Ngaøi vaãn ñang noùi vôùi chuùng ta: ñöøng chaùn naûn, 

thaát voïng.  Chuùa vaãn ñang saün saøng ñoàng haønh vôùi 

chuùng ta, vaø neáu chuùng ta baèng loøng môøi Ngaøi vaø ñöôïc 

Ngaøi ñoàng haønh vôùi cuoäc ñôøi mình, thì “loøng chuùng ta 

haù chaúng nhö thieâu nhö ñoát sao?”  

 

 Muïc sö AÂu Quang Vinh    

Một Sự Thay Đổi Kỳ Diệu! 
 

Kinh Thánh Suy Gẫm:  
"Vả, A-đam được một trăm ba mươi tuổi, sanh một con trai 

giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết."  Sáng-thế Ký 5:3 
 
 

      Bạn có biết rằng bạn chưa bao giờ thật sự thấy một 

người không?  Cũng tạm cho là trong một cách nào đó, 

bạn đã thấy.  Giả dụ bạn chưa bao giờ được thấy một đoàn 

xe lửa, và tôi chỉ cho bạn xem một đoàn xe lửa đã bị hư 

hại cùng với những miếng kim loại cong queo trên đường 

rầy.  Đó có phải là bạn đã thấy một đoàn xe lửa không?  

Không thật thế!  Bạn chỉ mới thấy một đoàn xe lửa hư nát 

mà thôi. 

 

       Cũng vậy, bạn chưa thấy được một người, chỉ thấy 

một tàn vật.  Mọi người ai cũng nói về việc được tạo nên 

trong ảnh tượng của Chúa, nhưng không phải vậy.  Sau 

khi loài người phạm tội, chúng ta thấy rằng chúng ta được 

tạo nên trong ảnh tượng của A-đam.  A-đam đã được tạo 

nên trong ảnh tượng của Chúa, nhưng ảnh tượng đó đã bị 

tàn phá và hư hỏng.  A-đam sanh được một con trai trong 

ảnh tượng của ông.  Nhưng, ồ, một sự thay đổi diệu kỳ sẽ 

xảy ra trong một ngày đến khi chúng ta trở thành tạo vật 

mà Chúa chúng ta đã chủ đích dựng nên. 

 

 

       Một trong những câu ngọt ngào nhất trong Kinh 

Thánh nói rằng, “Như chúng ta đã mang ảnh tượng của 

người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng 

của người thuộc về trời.” (1 Cô-rinh-tô 15:49).  Bạn hãy 

cứ vững lòng.  Chúng ta sẽ trở nên giống Chúa, A-đam 

thứ hai, A-đam cuối cùng, Chúa Giê-su Christ từ trời.  

Chúng ta đã được sanh ra trong ảnh tượng thuộc về đất đã 

lâu.  Chúng ta sẽ mang ảnh tượng thuộc về trời.  Chúng ta 

sẽ được giống như chính Chúa. 

 

Anh-Thư phỏng dịch từ bài soạn cho giờ suy gẫm Kinh 

Thánh của cố Mục-sư Tiến-sĩ Adrian Rogers thuộc Love 

Worth Finding Ministries. 

Điểm Thực Hành: 

Các Ý Suy Gẫm: 
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       Trong taát baät cuûa ñôøi thöôøng toâi khoâng 

ñeå yù laø muøa kyû nieäm söï Thöông khoù cuûa 

Chuùa Gieâ-xu ñang troâi qua.  Cho ñeán hoâm 

qua toâi ñoïc laïi maáy trang saùch voán laø saùch giaùo khoa 

thôøi ñi hoïc, nhöõng boài hoài, ray röùt laïi taùi hieän trong 

taâm tö.  

       Ñoù laø cuoäc ñoái thoaïi giöõa nhaø baùo danh tieáng Lee 

Strobel - ngöôøi ñi tìm söï xaùc thöïc cho caùi cheát vaø söï 

Phuïc sinh cuûa Chuùa Gieâ-xu, vaø Dr. Alexander 

Metherell - moät baùc só y khoa coù uy tín voán laø chuû bieân 

cuûa naêm quyeån saùch khoa hoïc, töøng vieát nhieàu taùc 

phaåm giaù trò cho caùc taïp chí Y hoïc Khoâng gian vaø 

Khoa Hoïc Hoa Kyø.  

       Trí töôûng töôïng cuûa toâi hình dung quang caûnh xaûy 

ra sau böõa Tieäc Thaùnh, Chuùa Gieâ-xu cuøng caùc moân ñoà 

leân nuùi OÂ-li-ve, vaøo vöôøn Gheát-seâ-ma-neâ.  Chuùa caàu 

nguyeän thaâu ñeâm, Ngaøi traûi nghieäm côn ñau thöông, 

thoáng khoå vì bieát tröôùc mình seõ phaûi kinh qua ñieàu gì 

ngaøy hoâm sau. Kinh Thaùnh cho toâi bieát raèng Chuùa tuoân 

nhöõng gioït moà hoâi nhö nhöõng gioït maùu.  Toâi khoâng theå 

hieåu laøm sao moà hoâi coù theå nhö gioït maùu ñöôïc. 

       Theo nhö giôùi chuyeân moân y khoa thì ñaây laø hieän 

töôïng ñöôïc goïi laø hematidrosis, hieän töôïng naøy khoâng 

thöôøng xaûy ra, chæ khi naøo bò caêng thaúng taâm lyù ôû möùc 

ñoä cao maø thoâi.  Khi ngöôøi ta lo laéng thaùi quaù thì 

nhöõng hoùa chaát seõ phoùng ra laøm vôõ caùc mao maïch 

trong tuyeán moà hoâi, keát quaû laø coù chaûy maùu trong caùc 

tuyeán moà hoâi vaø moà hoâi tuoân ra seõ laãn vôùi maùu.  Soá 

löôïng maùu naøy khoâng lôùn, chæ moät chuùt.  Vieäc xuaát 

huyeát naøy taùc ñoäng leân da, khieán da trôû neân raát moûng 

manh.  Do ñoù khi boïn lính ñaùnh Chuùa Gieâ-xu ngaøy 

hoâm sau, da Ngaøi raát nhaïy caûm, söï ñau ñôùn voâ cuøng 

kinh khuûng.   

       Vieäc boïn lính La-maõ ñaùnh caùc phaïm nhaân cuõng 

ñöôïc xem laø cöïc kyø daõ man.  Thoâng thöôøng boïn lính seõ 

ñaùnh 39 roi, nhöng nhieàu khi con soá seõ nhieàu hôn theá 

tuøy theo tính khí cuûa teân naøo laõnh phaän söï ngaøy hoâm 

aáy.  Sôïi roi da coù nhöõng nuùt thaét ñính nhöõng quaû caàu 

baèng kim loaïi.  Khi roi da quaát vaøo ngöôøi, nhöõng nuùt 

thaét coù maáu kim loaïi laøm giaäp, traày xöôùc vaø nhöõng roi 

tieáp theo röùt ra nhöõng mieáng thòt.  Roi da coøn coù nhöõng 

maåu xöông saéc nhoïn cöùa ñöùt thòt phaïm nhaân; löng traàn 

cuûa phaïm nhaân bò cöùa naùt ñeán ñoä loøi caû xöông söôøn.  

Khi bò ñaùnh thì boïn lính ñaùnh töø vai xuoáng löng,  moâng   

vaø sau ñuøi, caúng chaân.  Noùi chung laø hình phaït naøy raát 

khuûng khieáp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suy  Ngaãm 
VÌ YÊU TÔI 

        Moät baùc só chuyeân nghieân cöùu caùch tra taán cuûa lính 

La-maõ cho bieát raèng trong quaù trình bò ñaùnh, nhöõng cô 

baép bò loøi ra gaây neân nhöõng maûnh thòt raùch taû tôi, run 

raåy. Moät söû gia theá kyû thöù ba teân Eusebius moâ taû moät 

laàn hình phaït ñaùnh roi nhö sau: “Nhöõng tónh maïch cuûa 

phaïm nhaân bò loä ra, cô baép, gaân vaø ruoät loøi ra ngoaøi.”  

Nhieàu ngöôøi quaù yeáu söùc khoâng chòu noåi nhöõng traän 

ñoøn daõ man nhö theá ñaõ guïc cheát tröôùc khi bò ñoùng ñinh.  

Phaïm nhaân töøng traûi nhöõng côn ñau khuûng khieáp vaø rôi 

vaøo côn soác do tình traïng giaûm khoái löôïng tuaàn hoaøn 

maùu.  Toâi khoâng phaûi laø ngöôøi coù kieán thöùc y khoa 

chuyeân moân neân toâi tìm hieåu tieáp cho roõ.  Ñaây laø tình 

traïng soác do maát nhieàu maùu.  Haäu quaû laø:  

            1). Tim coá gaéng toái ña ñeå bôm maùu maø khoâng  

                  coù maùu. 

 2). Huyeát aùp tuït khieán naïn nhaân bò ngaát hoaëc  

                  ngaõ quî 

 3). Thaän ngöng khoâng saûn xuaát nöôùc tieåu ñeå giöõ    

                  laïi phaàn nöôùc ít oûi. 

 4). Naïn nhaân khaùt nöôùc döõ doäi do cô theå caàn  

                 löôïng nöớc boå sung cho soá maùu bò maát. 

       Taát caû nhöõng hieän töôïng treân ñöôïc moâ taû trong caùc 

saùch Phuùc AÂm khi noùi veà söï Thöông Khoù cuûa Chuùa 

Cöùu Theá.  Do maát nhieàu maùu maø Chuùa Gieâ-xu bò soác 

khi vaùc thanh ngang cuûa thaäp töï giaù treân ñöôøng ñeán Goâ

-goâ-tha.  Sau cuøng Chuùa ngaõ quïy, lính La-maõ ñaõ baét Si

-moân ngöôøi Sy-ren vaùc thay cho Chuùa.  Toâi cuõng ñoïc 

ñöôïc phaàn kyù thuaät ghi laïi Chuùa baûo Ngaøi bò khaùt, vaø 

moät caây saäy coù mieáng boït bieån thaám ñaày giaám ñöôïc 

ñöa leân cho Ngaøi.  Khoâng caàn phaûi giaøu trí töôûng töôïng 

thì toâi cuõng caûm nhaän ñöôïc raèng luùc aáy theå traïng Chuùa 

Gieâ-xu  ñaõ  ôû  trong  tình  traïng bi ñaùt laém roài tröôùc khi   
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nhöõng muõi ñinh to töôùng ñoùng vaøo tay chaân Ngaøi. 

       Ngaøy nay khi caùc töû tuø bò xöû baén, treo coå hoaëc bò 

tieâm thuoác ñoäc hay leân gheá ñieän thì caùi cheát cuûa hoï 

ñöôïc tính toaùn kyõ caøng.  Moät caùi cheát choùng vaùnh vaø 

ñöôïc tieân ñoaùn seõ dieãn ra trong bao laâu, nhöng laøm sao 

toâi bieát ñöôïc caùi cheát cuûa moät ngöôøi bò ñoùng ñinh dieãn 

ra nhö theá naøo.  Toâi chæ bieát ñaây laø caùi cheát töø töø, taøn 

baïo vì naïn nhaân phaûi khoå sôû voâ cuøng.  Nhieàu ngöôøi 

thaéc maéc coù khi naøo moät ngöôøi chòu ñöïng noåi traän ñoøn 

daõ man huyeát tuoân lai laùng nhö theá vaø vaãn soáng soùt sau 

khi bò ñoùng ñinh khoâng?  

       Toâi laïi tieáp tuïc hình dung caûnh ñoùng ñinh Chuùa 

treân caây thaäp töï.  Thanh doïc cuûa caây thaäp töï ñöôïc 

döïng saün treân ñoài.  Chuùa bò ñaët naèm treân thanh ngang, 

hai tay giang thaúng ra.  Thanh ngang naøy coù teân laø 

patibulum.  “Theá nhöng caây ñinh ñoù hình daïng vaø kích 

thöôùc ra sao ? Ñinh ñoùng vaøo ñaâu ?” trong khi töø beù 

ñeán giôø toâi chæ toaøn thaáy tranh aûnh veõ giöõa baøn tay 

Chuùa coù daáu ñinh.  Vaø ai cuõng thaáy ñoù laø bieåu töôïng 

cho vieäc Chuùa chòu ñoùng ñinh treân caây thaäp töï.  

       Lính La-maõ duøng nhöõng coïc nhoïn daøi töø 1,2 taác 

ñeán 1,7 taác ñeå ñoùng vaøo coå tay.  Vì neáu ñoùng vaøo baøn 

tay thì söùc naëng cuûa thaân hình naïn nhaân seõ trì xuoáng 

vaø baøn tay bò teùt ra, naïn nhaân seõ rôi khoûi thaäp töï giaù.  

Vaøo thôøi aáy, coå tay ñöôïc xem laø moät phaàn cuûa baøn tay.  

Caây ñinh, nhö ta vaãn goïi, seõ bò ñoùng xuyeân ngang laøm 

vôõ naùt daây thaàn kinh giöõa, laø daây thaàn kinh lôùn nhaát ñi 

ra baøn tay.  

       Toâi thaéc maéc khoâng hieåu khi daây thaàn kinh naøy bò 

ñinh xuyeân ngang thì möùc ñoä ñau ñôùn ñeán ñaâu.  Toâi 

ñöôïc bieát raèng möùc ñoä ñau ngang ngöûa vôùi vieäc ta 

duøng caùi kìm baám ñeå baám vôõ daây thaàn kinh naøy.  Nhö 

theá coù nghóa laø ñau khoâng theå taû, khoâng theå thoát neân 

lôøi.  Sau ñoù, boïn lính keùo Chuùa Gieâ-xu leân ñeå raùp 

thanh ngang vaøo thanh doïc.  Vaø roài nhöõng caây ñinh to, 

nhoïn ñöôïc ñoùng vaøo hai baøn chaân cuûa Ngaøi.   Theâm 

moät laàn nhöõng daây thaàn kinh trong baøn chaân Chuùa bò 

vôõ naùt vôùi cuøng moät möùc ñoä ñau ñôùn nhö khi coå tay bò 

ñoùng ñinh.  Toâi laïnh soáng löng khi töôûng töôïng caûnh 

Chuùa bò treo leân vôùi tay vaø chaân ñau khuûng khieáp nhö 

theá.  

       Tôø Harvard Theological Review coù moät baøi vieát 

cho raèng coù ít baèng chöùng cho thaáy caùc phaïm nhaân bò 

ñoùng ñinh treân thaäp töï giaù, tay vaø chaân hoï chæ bò coät 

baèng daây vaøo thaäp töï giaù maø thoâi.   Nhöng theo caùc 

nhaø khaûo coå taïi Gieâ-ru-sa-lem vaøo naêm 1968 thì coù di 

vaät cuûa khoaûng gaàn 40 thi haøi ngöôøi Do Thaùi cheát 

trong  cuoäc  bieán  ñoäng  choáng  La-maõ  khoaûng naêm 70  

S.C. Moät naïn nhaân teân Yohanan, bò ñoùng ñinh.  Hoï tìm 

ñöôïc moät caây ñinh nhoïn daøi 1,7 taác vaãn coøn dính vaøo 

chaân cuûa oâng ta, keøm theo nhöõng maûnh goã oâ-liu cuûa 

caây thaäp töï coøn dính vaøo.  

       Theá nhöng, vieäc bò treo nhö theá coù taùc ñoäng nhö 

theá naøo vôùi thaân theå Chuùa?  Tröôùc tieân, hai caúng tay bò 

keùo daøi thaúng ra ñoät ngoät vaø caû hai baû vai ñeàu bò traät 

khôùp. Ñieàu naøy töông öùng vôùi lôøi tieân tri trong Thi 

Thieân 22:14.  Moät khi naïn nhaân bò treo ngang leân nhö 

theá, thì caùi cheát ngaït voâ cuøng ñau ñôùn seõ ñeán töø töø.  Lyù 

do laø vì caùc cô baép vaø cô hoaønh bò keùo caêng khieán loàng 

ngöïc bò ôû traïng thaùi hít vaøo; muoán thôû ra thì naïn nhaân 

phaûi röôùn ngöôøi leân ñeå giaûm bôùt vieäc caêng cô.   Khi 

röôùn leân nhö theá, ñinh seõ xeù toaïc baøn chaân, daàn daàn 

ñinh seõ bò taéc ngay xöông coå chaân.  Sau khi thôû ra, naïn 

nhaân ñöôïc giaõn xaû ñoâi chuùt roài laïi hít vaøo vaø tieáp tuïc 

röôùn ngöôøi leân ñeå thôû ra.  Löng bò thöông tích ñaãm 

maùu cuûa naïn nhaân bò coï xaùt vaøo vôùi caây goã xuø xì taïo 

neân ñau ñôùn.  Vieäc naøy cöù tieáp tuïc dieãn ra cho ñeán khi 

naïn nhaân hoaøn toaøn kieät söùc, khoâng coøn röôùn noåi leân 

ñeå thôû nöõa.  Luùc hôi thôû chaäm daàn laø luùc naïn nhaân rôi 

vaøo tình traïng hoâ haáp bò nhieãm acid - carbon dioxit 

trong maùu bieán thaønh acid carbonic khieán cho noàng ñoä 

acid trong maùu gia taêng.  Töø ñoù seõ daãn ñeán loaïn nhòp 

tim.  Trong thöïc teá khi thaáy tim ñaäp loaïn xaï, Chuùa 

Gieâxu bieát mình saép cheát, do ñoù Ngaøi keâu leân raèng: 

“Laïy Cha, con xin giao thaùc linh hoàn con trong tay 

Cha!” Roài Ngaøi truùt hôi thôû cuoái cuøng vì tim ngöøng 

ñaäp.  

       Coøn moät chi tieát nöõa maø toâi khoâng ñeå yù tröôùc ñaây: 

tình traïng soác do maát maùu khieán cho tim ñaäp nhanh 

hôn daãn ñeán suy tim, keát quaû laø coù moät löôïng lôùn chaát 

loûng naèm trong maøng bao tim, goïi laø traøn dòch maøng 

ngoaøi tim vaø phoåi.  Lính La-maõ khi ñeán muoán cho chaéc 

raèng Chuùa Gieâ-xu ñaõ cheát, hoï choïc muõi giaùo vaøo hoâng 

beân phaûi cuûa Ngaøi.  Kinh Thaùnh khoâng ghi roõ laø beân 

phaûi hay beân traùi, nhöng nhö moâ taû thì coù veû laø beân 

phaûi giöõa caùc xöông söôøn, duø caùc hoaï só thöôøng veõ muõi 

giaùo beân traùi.  Muõi giaùo döôøng nhö ñaâm xuyeân phoåi 

phaûi, ñi vaøo tim, neân khi ruùt giaùo ra coù chaát loûng, ñoù laø 

dòch maøng ngoaøi tim vaø dòch phoåi theo ra.  Dòch naøy 

trong nhö nöôùc, theo sau laø moät löôïng maùu khaù nhieàu, 

nhö moâ taû trong saùch Phuùc aâm Giaêng 19:34.  
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       Toâi ñoïc trong Giaêng thaáy ghi raèng “maùu vaø nöôùc 

chaûy ra”.  Nghóa laø maùu chaûy ra tröôùc vaø nöôùc ra sau 

chaêng? Thaät ra trong tieáng Hi Laïp, tröôùc giaû khoâng ghi 

theo thöù töï tröôùc sau maø ghi theo taàm quan troïng, do 

ñoù ta thaáy Giaêng ghi laïi maùu tröôùc vaø nöôùc sau.  Ñeán 

luùc naøy thì khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, Chuùa Gieâ-xu ñaõ 

cheát.  Nhöng coøn moät ñieàu nöõa, neáu khoâng laøm roõ, e 

raèng toâi hay ai ñoù coù theå nghi ngôø vieäc Chuùa Gieâ-xu 

coù theå chæ bò ngaát ñi maø thoâi, chöù Ngaøi khoâng thaät söï 

cheát. Ñoù laø vieäc quaân lính ñaùnh gaõy oáng chaân caùc 

phaïm nhaân tröôùc khi haï xaùc xuoáng.  Taïi sao hoï phaûi 

laøm nhö theá?  Caùc nhaø laõnh ñaïo Do Thaùi khoâng muoán 

caùc xaùc cheát coøn treân thaäp töï giaù trong ngaøy Sa-baùt 

neân hoï muoán keát thuùc caùi cheát cuûa nhöõng töû tuø nhanh 

hôn.  Khi ñaùnh gaõy oáng chaân cuûa töû toäi, naïn nhaân 

khoâng coù theå röôùn ngöôøi leân ñeå thôû, caùi cheát seõ ñeán 

trong tíc taéc.  Chuùa khoâng bò ñaùnh gaõy chaân vì Ngaøi ñaõ 

thaät söï cheát, teân lính chæ laáy giaùo ñaâm ñeå xaùc nhaän maø 

thoâi.  Ñaây laïi laø moät öùng nghieäm khaùc cuûa Cöïu Öôùc 

“khoâng moät caùi xöông naøo cuûa Ngöôøi bò gaõy” (Giaêng 

19:36 ; Thi Thieân  34:20).  Vaán ñeà nhieàu ngöôøi ñaët ra 

laø nhöõng teân lính Lamaõ ñaâu coù kieán thöùc y khoa ñeå coù 

theå phaân bieät ai thaät cheát vaø ai coøn soáng.  Ngöôøi ta 

queân raèng nhöõng teân lính naøy laø chuyeân gia gieát ngöôøi, 

hôn nöõa, neáu phaïm sai laàm thì boïn hoï phaûi ñeàn maïng, 

do ñoù chuùng phaûi chaéc chaén moãi naïn nhaân phaûi cheát 

thaät söï tröôùc khi haï xaùc xuoáng khoûi caây thaäp töï.  

      Baïn thaân meán,  

      Ñoïc ñeán ñaây toâi khoâng bieát caûm giaùc cuûa baïn theá 

naøo.  Baïn coù thaáy thaät laø phi lyù khi moät Ñöùc Chuùa Trôøi 

vôùi quyeàn naêng voâ haïn, toaøn quyeàn cai trò caû vuõ truï 

naøy laïi baèng loøng xuoáng traàn gian soáng ngheøo naøn, 

soáng trong söï khinh thöôøng cuûa nhöõng ngöôøi giaøu coù, 

quyeàn theá, ñeán cuoái cuøng laïi chòu moät caùi cheát nhuïc 

nhaõ, treo thaân traàn treân thaäp töï giaù tröôùc baøn daân thieân 

haï trong khi baûn thaân mình khoâng heà phaïm moät loãi laàm 

naøo khoâng?  Toâi nhieàu laàn döïng toùc, gaân coå leân la heùt 

laïi nhöõng ngöôøi noùi ñieâu ngoa, vu oan cho toâi.  Toâi 

cuõng khoâng chòu thua thieät khi coù ngöôøi muoán laán löôùt 

toâi, chôi treân tay toâi.  Chaúng nhöõng theá, toâi coøn duøng trí 

oùc ñeå suy nghó caùch laøm theá naøo cho toâi coù lôïi theá hôn 

ngöôøi khaùc.  Cuoäc ñôøi ñaày daãy nhöõng hôn thua, caïnh 

tranh baát chính neân toâi khoâng muoán mình bò thieät thoøi.  

       Ai trong chuùng ta cuõng muoán ñöôïc haïnh phuùc, 

thaáy mình quan troïng vaø ñöôïc yeâu thöông.  Raát nhieàu 

ngöôøi ñoå caû coâng söùc ñeå taïo moät caên nhaø khang trang, 

mua  saém xe ñôøi môùi,  aên  nhöõng  böõa aên ñaét tieàn.   Roài 

chuùng  ta  ñeà  cao  giaù  trò  nhöõng  coâng  vieäc mình laøm,    

mong coù nhöõng ngaøy nghæ cuoái tuaàn thoaûi maùi, vui chôi 

vôùi baïn beø khi coù dòp tieän.  Chuùng ta chaúng tieác coâng 

söùc, tieàn baïc ñeå tìm baèng ñöôïc söùc khoeû doài daøo, an 

toaøn kinh teá.  Taát caû nhöõng tìm kieám naøy bieán chuùng ta 

thaønh nhöõng keû saên tìm cuûa caûi, chaâu baùu.  Maát caû ñôøi 

chaïy theo coâng danh, lôïi loäc ñeå ñeán cuoái ñôøi môùi nhaän 

ra raèng taát caû chæ laø phuø vaân, hö aûo.  Vì chuùng ta khoâng 

mang gì theo khi ra ñôøi thì cuõng chaúng mang theo gì 

khi qua ñôøi. 

       Chuùa Gieâxu laïi quan taâm ñeán nhöõng con ngöôøi bò 

xaõ hoäi ruoàng boû, khinh cheâ.  Ngaøi yeâu thöông keû thuø 

ñeán ñoãi hi sinh caû tính maïng mình.  Ngaøi xem troïng 

nhöõng ai chaêm lo cho ngöôøi khaùc.  Vaø treân heát, Ngaøi 

xem troïng Cha Ngaøi ôû treân trôøi, laø Ñaáng yeâu thöông 

taát caû chuùng ta hôn laø chuùng ta yeâu thöông nhau hoaëc 

yeâu thöông chính mình.  

       Baïn thaáy ñaáy, Chuùa raát quí troïng nhöõng ñieàu quí 

baùu trong cuoäc soáng, nhöng Ngaøi khoâng toân thôø chuùng.  

Coøn chuùng ta thì bieán cuûa caûi vaät chaát thaønh thaàn 

töôïng, vaø roài ñeå chuùng bieán thaønh quæ söù tieâu dieät 

chuùng ta.   Ngaøi daïy chuùng ta haõy duøng cuûa caûi, vaät 

chaát ñôøi naøy ñeå theå hieän tình yeâu thöông ñoàng loaïi, 

nhöng chuùng ta laïi yeâu meán cuûa caûi vaät chaát vaø lôïi 

duïng con ngöôøi.  Ngaøi daïy chuùng ta xem nhöõng vui 

buoàn, ñau ñôùn ñôøi naøy nhö moät phaûn aûnh cuûa ñôøi sau, 

coøn chuùng ta thì soáng nhö khoâng coù thieân ñaøng hay ñòa 

nguïc gì caû.  

       Muøa Thöông khoù naêm nay baïn nghó gì, mong gì?  

Chuùa ñaõ chòu ñau ñôùn, sæ nhuïc, thoáng khoå vaø cheát vì 

moãi chuùng ta, vì toâi, vì baïn.  Neáu phaûi ñi tìm aån soá cho 

lyù do vì sao Chuùa baèng loøng töï nguyeän chòu haønh haï, 

nhuïc nhaõ thì baïn ôi, chæ coù moät lyù do: Vì tình yeâu.  

Chuùa saün loøng ñi heát con ñöôøng khoå nhuïc vì ñaây laø con 

ñöôøng duy nhaát coù quyeàn naêng cöùu chuoäc chuùng ta.  

Chæ coù söï cheát thay cuûa Chuùa Gieâxu môùi coù theå traû 

xong moùn nôï toäi loãi maø baïn vaø toâi gaây ra vì chuùng ta 

choáng nghòch laïi Ñöùc Chuùa Trôøi.  Ñaáy chính laø toaøn boä   
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coâng vieäc cuûa Chuùa Gieâ-xu treân traàn gian naøy.  Chæ coù 

tình yeâu daønh cho chuùng ta khieán Chuùa vui loøng ôû yeân 

treân thaäp töï giaù, vì baïn cuõng nhö toâi ñeàu bieát raèng vieäc 

xuoáng khoûi thaäp töï giaù laø ñieàu quaù deã daøng ñoái vôùi 

Ngaøi.  Ngaøi baøy toû söï vaâng phuïc Chuùa Cha cho ñeán 

cuoái cuøng duø bieát raèng mình phaûi traû giaù. 

       Vieát ñeán ñaây toâi thaáy ngheïn ngaøo, vì quaù nhieàu 

laàn toâi töø choái kheùo ñeå khoâng phaûi phieàn haø maát thì 

giôø vì ngöôøi khaùc.  Toâi vin vaøo nhieàu lyù do ñeå khoâng 

phaûi chia xeû lôïi loäc vôùi ai.  Toâi khoâng nhöôøng nhòn ai, 

nhaát laø khi mình bò oan uoång.  Toâi luoân ñoá kî vôùi 

ngöôøi khaùc, töø moät lôøi khen, moät thaønh quaû hoïc taäp 

cuûa con caùi.  OÂi sao toâi thaáy mình heøn moïn, ti tieän theá.  
 

        “Laïy Chuùa yeâu quí, Ngaøi ñaõ ban cho con quaù 

nhieàu ñieàu.   

Söï soáng cuûa con laø moùn quaø quí giaù nhaát, vöôït quaù söùc 

hieåu bieát cuûa con.   

Bieát Chuùa vaø yeâu Ngaøi laø ñieàu vöôït hôn moïi söï.  

Xin tha thöù cho chính con vì con khoâng soáng gioáng nhö   

Chuùa.  

Xin tha thöù cho con vì con chaúng quan taâm ñeán yù chæ 

cuûa Ngaøi, 

 cuõng chaúng maøng ñeán nhöõng con ngöôøi ñau khoå,  

hö vong maø Ngaøi ñaõ cheát cho treân thaäp töï giaù.  

 Vaø Chuùa ôi, khi nhìn leân thaäp töï giaù cuûa Ngaøi,  

con thaáy tình yeâu cuûa Chuùa quaù ñoãi nhieäm maàu,  

coøn lôøi taï ôn cuûa con sao caïn côït theá. 

Tay Ngaøi giang ra vì yeâu con vaø nhaân theá 

Toäi loãi con ñaõ ñoùng theâm ñinh vaøo tay Chuaù 

Xin nhaän nôi con loøng aên naên, saùm hoái 

Xin cho con tuoân nhöõng gioït leä chaân tình 

Xin giuùp con luoân nhôù nhöõng veát thöông Ngaøi chòu 

Khoâng queân söï hieän dieän cuûa Ngaøi 

 Ñeå duø trong ñau ñôùn hay phöôùc haïnh 

Thì con vaãn yeâu Ngaøi maõi maõi.” 

 

 

Xuaân Phöông  

(döïa theo yù trong “The Case for Christ” cuûa Lee Strobel)  

 

The Beginning and the End 
 
BIBLE MEDITATION:  
“And the devil that deceived them was cast into the lake of 
fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, 
and shall be tormented day and night for ever and ever.” 
Revelation 20:10 
 
DEVOTIONAL THOUGHT: 
       Did you know there's no devil in the first two chapters or 
the last two chapters of the Bible? But Genesis and Revela-
tion have plenty to say about him elsewhere.  
 
       And the devil hates Genesis and Revelation! He has 
waged war against them. He would tell us that Genesis is 
myth and Revelation is mystery. In the book of Genesis, you 
see sin as it begins and brings death and a curse. In the book 
of the Revelation, sin is gone. There is no more death and no 
more curse.  
 
       In the book of Genesis, Satan appears for the first time. 
In the book of the Revelation, he appears for the last time. 
There is a special blessing in Genesis because it is the seed-
bed of all theology, and in Revelation, for it is the culmina-
tion of all theology. In the book of Genesis, the devil's doom 
is pronounced; in the book of Revelation, it is carried out. 
What we see in embryo in the book of Genesis, we see in 
completion and fulfillment in the book of the Revelation. 
 
ACTION POINT: 
       How important it is that we see these books as they are, 
in comparison and in contrast. For what God began years ago 
at the first creation, He ultimately completes in His new crea-
tion. 
 
 
Devotions taken from the messages of Adrian Rogers. 
© 2011 Love Worth Finding Ministries  

Sáng Thế và Tận Thế 
 

Kinh Thánh Suy Gẫm:  

" Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa 

và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ 

phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời."  Khải Huyền 

20:10 

 

Các Ý Suy Gẫm: 

       Bạn có biết rằng không có sự đề cập đến ma quỉ trong 2 

chương đầu hoặc hai chương cuối của Kinh Thánh không?  Nhưng 

Sáng-thế Ký và Khải Huyền có nhiều điều nói về ma quỉ trong 

những chương khác.   
 
       Và ma quỉ ghét Sáng-thế Ký và Khải Huyền!  Ma quỉ đã khởi 
chiến chống lại hai sách này.  Ma quỉ nói với chúng ta rằng Sáng-
thế Ký là một huyền thoại và Khải Huyền là một điều bí ẩn.  Trong 
sách Sáng-thế Ký, bạn thấy tội lỗi khi nó bắt đầu và đem lại sự chết 
và sự rủa sả.  Trong sách Khải Huyền, tội lỗi biến mất.  Không có 
sự chết nữa, và không có rủa sả nữa. 
 
       Trong sách Sáng-thế Ký, Sa-tan xuất hiện lần đầu tiên.  Trong 

sách Khải Huyền, Sa-tan xuất hiện lần cuối cùng.  Có một ơn phước 

đặc biệt trong sách Sáng-thế Ký bởi vì nó là luống đất ươm mầm 

cho tất cả thần học, và trong sách Khải Huyền nó là tột điểm của tất 

cả thần học.  Trong sách Sáng-thế Ký, sự phán xét của ma quỉ được 

tuyên cáo; trong sách Khải Huyền, điều này được thực hiện.  Điều 

chúng ta thấy còn phôi thai trong Sáng-thế Ký, chúng ta thấy sự 

toàn hảo và trọn vẹn trong sách Khải Huyền. 

 

Điểm Thực Hành: 

       Thật là quan trọng cho chúng ta thấy được hai sách này như 

vậy, trong điểm tương đồng và tương phản.  Vì điều gì Chúa đã bắt 

đầu nhiều năm trước trong buổi sáng thế, cuối cùng Ngài sẽ hoàn 

thành trong tạo vật mới của Ngài. 
 
Anh-Thư phỏng dịch từ bài soạn cho giờ suy gẫm Kinh Thánh của cố Mục-sư Tiến-sĩ Adrian 
Rogers thuộc Love Worth Finding Ministries. 
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 Tin Töùc  Hoäi Thaùnh 

 Thứ Bảy ngày 09/2/2013 (30 Tết Âm lịch), Hội Thánh đã tổ chức Mừng Xuân Mới 2013. Dù xa cách đất nước 

nhưng các con cái Chúa đã được bù đắp lại phần nào nỗi nhớ quê hương nhờ không khí vui tươi của đêm văn 

nghệ, và sau đó là bữa ăn tối với các món ăn truyền thống của dân tộc trong ngày Tết.  

 Ngày Chúa Nhật 17/2/2013 được Hội Thánh dùng làm Ngày Gia Đình Trẻ. Cảm tạ Chúa vì trong năm 2012 

Ban Gia Đình Trẻ của Hội thánh vẫn duy trì sự sinh hoạt thường xuyên hàng tuần (Học Kinh Thánh tối Thứ 

Sáu tại nhà thờ) và thông công hàng tháng (tuần cuối cùng tại tư gia); Ban Gia Đình Trẻ cũng góp phần tích 

cực trong công việc Hội Thánh và yểm trợ tài chính cho sinh viên Thần học tại VN. Dự kiến trong hai ngày 18 

và 19/5/2013 Ban Gia Đình Trẻ sẽ có Trại bồi linh cho các thành viên; xin Hội Thánh nhớ cầu thay và khích lệ 

các anh chị em trong Gia Đình Trẻ trong các sinh hoạt thường kỳ và đặc biệt.  

 

 Trong mùa Phục sinh 2013, Hội Thánh thật vui 

mừng vì Chúa ban cho nhiều ơn phước. Trong 

ngày Chúa nhật 24/3/2013, Mục sư Phan Phụng 

Hưng đã đến giảng Lời Chúa và cử hành Thánh lễ 

Báp-têm cho 4 tín hữu của HT Houston và 1 tín 

hữu của HT Tây Nam Houston. Trong ngày lễ kỷ 

niệm Chúa chịu Thương khó (Thứ Sáu 29/3) đã có 

1 thanh niên tiếp nhận Chúa, và Lễ Mừng Chúa 

Phục sinh (Chúa nhật 31/3) đã có thêm 2 em thanh 

thiếu niên tuyên xưng niềm tin của mình. Sau lễ 

mừng Chúa Phục sinh, các tín hữu và thân hữu đã 

cùng tham dự pic-nic tại khuôn viên nhà thờ trong 

không khí thật vui vẻ và phước hạnh.  
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Ñôøi  Soáng  Ñöùc  Tin 
 

LÒNG ĐỐ KỴ 

       Chaéc haún nhieàu ngöôøi trong chuùng ta 

vaãn coøn nhôù nhöõng caâu chuyeän coå tích, 

thaàn tieân ñöôïc cha meï hay oâng baø keå cho 

nghe töø khi chuùng ta coøn nhoû. Toâi nhôù 

trong caâu chuyeän thaàn thoaïi Coâ Beùù Loï 

Lem noåi tieáng, caùc chò cuûa Loï Lem  ñaõ ñöôïc caùc vôû 

dieãn, caùc böùc hoaï vaø caùc truyeän tranh moâ taû nhö nhöõng 

con ngöôøi raát xaáu xa. Hoï thöôøng ñöôïc moâ taû nhö 

nhöõng ngöôøi raát xaáu xí, kieâu caêng, löôøi bieáng vaø chæ 

bieát nghó ñeán mình; nhöng ít coù ngöôøi để ý nan đề của 

họ chính laø söï ñoá kî. Loï Lem ñöôïc ban cho nhöõng ñieàu 

maø tieàn baïc khoâng theå mua ñöôïc (ít nhaát laø trong thôøi 

ñaïi maø vieäc giaûi phaãu thaåm myõ vaø nhöõng trung taâm 

chaêm soùc saéc ñeïp chöa ñöôïc bieát ñeán). Loï Lem raát 

xinh ñeïp. Caùc con gaùi cuûa meï keá cuûa coâ ganh tî ñeán 

ñoãi hoï ngöôïc ñaõi coâ, vaø trong tieán trình ñoù, hoï caøng trôû 

neân xaáu xa hôn caû veà beà ngoaøi laãn tính caùch. 

       Ñoá kî laø moät caûm xuùc thöôøng coù cuûa con ngöôøi. 

Chuùng ta bieát ñeán söï ñoá kî töø khi coøn nhoû. Chuùng ta 

bieát ñöôïc söùc maïnh cuûa söï ñoá kî töø khi coøn laø nhöõng 

ñöùa treû, chuùng ta ñaõ phaûi giaønh laáy tình thöông cuûa 

meï. Chuùng ta kinh nghieäm veà söï ñoá kî nhieàu hôn khi 

chuùng ta phaûi giaønh laáy söï chuù yù cuûa moïi ngöôøi trong 

gia ñình khi coù moät ñöùa em môùi sanh ra. ÔÛ tröôøng, 

chuùng ta nhìn vaøo nhöõng baïn hoïc cuûa mình vaø caûm 

thaáy ganh tî khi nhöõng ngöôøi baïn cuûa chuùng ta coù theå 

nhaûy cao hôn chuùng ta, chaïy nhanh hôn chuùng ta hoaëc 

laøm baøi thi toát hôn chuùng ta. Vieäc ñaáu tranh vôùi söï ñoá 

kî cuûa chuùng ta khoâng döøng laïi ôû ñoù. Söï ñoá kî vaãn 

tieáp tuïc ôû cuøng chuùng ta.      

       Ngöôøi ta coù theå tìm thaáy trong Hoäi Thaùnh ñaàu tieân 

nhieàu toäi troïng, vaø ñoá kî laø moät trong baûy toäi troïng. 

Solomon Shimmel, moät nhaø vaên Do Thaùi ñaõ ñònh nghóa 

moät caùch ñôn giaûn veà söï ñoá kî nhö sau: “Ñoù laø noãi ñau 

maø chuùng ta caûm thaáy khi chuùng ta nhaän bieát ngöôøi 

khaùc coù ñöôïc nhöõng ñoà vaät, phaåm chaát hoaëc ñòa vò maø 

chuùng ta khoâng coù.” Töø “ñoá kî” baét nguoàn töø hai töø La

-tinh in vaø videre coù nghóa laø “nhìn vaøo töø moät phía”. 

Moät ngöôøi nhìn vaøo ngöôøi khaùc moät caùch ñoá kî vaø 

caûm thaáy ñau khoå vì khoâng coù ñöôïc ñieàu maø ngöôøi 

khaùc coù hoaëc khoâng nhaän ñöôïc söï thöøa nhaän hoaëc 

hoan ngheânh nhö ngöôøi kia.  

       Do ñoù goác reã cuûa söï ñoá kî laø tình traïng ñau khoå 

cuûa con ngöôøi khi khoâng ñaït ñöôïc danh voïng.  Noù khôûi  

ñaàu vôùi söï ñau khoå naûy sinh töø vieäc bò ñaùnh giaù thaáp, 

khoâng ñöôïc nhìn nhaän vaø khoâng ñöôïc hoan ngheânh. 

Ngöôøi khoâng ñöôïc nhìn nhaän caûm thaáy ganh tî moãi khi 

thaáy ngöôøi khaùc ñöôïc ñoái xöû khaùc vôùi mình. Tuy 

nhieân, do baûn ngaõ toäi loãi cuûa chuùng ta, ñau khoå nếm 

trải seõ nhanh choùng sản sinh haønh ñoäng toäi loãi. Ngöôøi 

coù loøng ñoá kî seõ baét ñaàu phaûn öùng tệ hại. Chaucer ñaõ 

theå hieän nhaän thöùc saâu saéc khi ñònh nghóa ñoá kî laø 

“buoàn phieàn khi thaáy ngöôøi khaùc thònh vöôïng vaø vui vẻ 

khi ngöôøi khaùc bò toån thöông.” Ñoái vôùi caùc thieân söù, 

thaùi ñoä ñoù laø ñieàu maø hoï khoâng theå hieåu ñöôïc. Noù 

phaûn aûnh mộtï taâm hoàn beänh hoaïn khi theå hieän thaùi ñoä 

khoâng thích hieäp vaø khoâng xöùng ñaùng – ñoù laø vui 

möøng tröôùc söï baát haïnh cuûa ai ñoù vaø buoàn baõ khi thaáy 

söï thaønh coâng cuûa người khác. Nhöng heát thaûy chuùng 

ta ñeàu laø nhöõng con ngöôøi toäi loãi, khoâng gioáng vôùi caùc 

thieân söù, chuùng ta khoâng ngaïc nhieân tröôùc nhöõng phaûn 

öùng nhö vaäy. Treân thöïc teá, phaûn öùng nhö vaäy cuûa con 

ngöôøi ñaõ trôû nên phổ biến đến mức chuùng ta caûm thaáy 

ngaïc nhieân, khi có người vui với söï thaønh coâng vaø khoùc 

vì söï baát haïnh cuûa ngöôøi khaùc. Phaûn öùng ấy khoâng chæ 

theå hieän ôû caùch cö xöû maø coøn toàn taïi trong loøng chuùng 

ta.  

       Ñoá kî laø baûn chaát (toäi loãi) cuûa loøng ngöôøi. Chuùng 

ta coá gaéng tìm kieám baèng chöùng cho thaáy ngöôøi khaùc 

cuõng ñang ñau khoå vaø theá laø söï ñau khoå cuûa chuùng ta 

giaûm ñi. Teä haïi hôn, khi chuùng ta caûm thaáy ganh tî vôùi 

ngöôøi khaùc, chuùng ta voâ tình hoặc cố ý tìm caùch huûy 

hoaïïi söï thaønh coâng vaø haïnh phuùc cuûa ngöôøi khaùc. Ca-

in ganh tî vôùi A-beân vì oâng caûm thaáy em mình thaønh 

coâng hôn trong vieäc giaønh laáy söï chieáu coá cuûa Ñöùc 

Chuùa Trôøi ñoái vôùi cuûa leã daâng cho Ngaøi; theá laø oâng 

gieát em, khoâng phaûi trong côn giaän döõ khoâng kieàm cheá 

ñöôïc, nhöng do söï  tính toaùn laïnh luøng cuûa loøng ñoá kî 

(Saùng Theá Kyù 4:1-8) Vuï aùn maïng ñaàu tieân cuûa nhaân 

loaïi baét nguoàn töø loøng ñoá kî. Keå töø ñoù chuyeän naøy taùi 

dieãn khoâng bieát bao nhieâu laàn trong theá giôùi loaøi 

ngöôøi.  

       Vaäy phöông caùch ñeå chöõa trò söï ñoá kî laø gì? Toâi 

tin raèng ñoù chính laø caùch chuùng ta nhìn vaøo baûn thaân. 

Trong quyeån saùch “Baøn về tình yeâu của chuùng ta daønh 

cho Chuùa” vò tu só thôøi Trung Coå Bernard ở Clairvaux 

ñaõ moâ taû boán möùc ñoä cuûa tình yeâu thöông coù lieân quan 

ñeán moái  lieân heä cuûa  chuùng ta vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi.  
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thöù tö vaø laø möùc ñoä cao nhaát chính laø söï yeâu thöông 

baûn thaân vì Chuùa. Noù cho thấy moät giai ñoaïn trong 

cuoäc soáng khi chuùng ta gaàn guõi Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán noãi 

coù theå nhìn vaøo baûn thaân nhö chính Ñöùc Chuùa Trôøi 

nhìn.  Roài chuùng ta cuõng coù theå yeâu meán chính mình 

nhö Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu meán chuùng ta. Chuùng ta khoâng 

caàøn phaûi so saùnh mình vôùi baát kyø ngöôøi naøo khaùc vaø 

ganh ñua vôùi hoï ñeå ñöôïc yeâu meán hôn hoaëc ñöôïc nhìn 

nhaän nhieàu hôn. Chuùng ta coù theå nghæ yeân trong tình 

yeâu thöông cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khi chuùng ta thöïc söï tin 

raèng Ngaøi yeâu chuùng ta caùch tuyeät ñoái, vaø khoâng coù 

ñieàu gì chuùng ta coù theå laøm ñöôïc hoaëc coù ñöôïc maø 

nhöõng ñieàu aáy coù theå laøm cho Ngaøi yeâu thöông chuùng 

ta nhieàu hôn. Ñieàu ñaùng buoàn laø trong thaâm taâm, 

chuùng ta khoâng tin ñieàu ñoù vaø roài chuùng ta ñeå cho söï 

ñoá kî xaâm chieám taâm hồn, vaø sau ñoù ñiều khiển chuùng 

ta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Thaät khoâng deã ñeå soáng moät cuoäc soáng thoaùt khoûi 

nanh vuoát ñaùng sôï cuûa loøng ñoá kî. Nôi chuùng ta soáng - 

gia ñình, tröôøng hoïc, nôi laøm vieäc vaø nôi buoân baùn - bò 

nhieãm ñoäc bôûi loøng ñoá kî vaø trong cuoäc soáng haøng 

ngaøy cuûa mình, chuùng ta deã daøng bò ñaàu ñoäc bôûi loøng 

ñoá kî. Ngöôøi ta ñaõ bieán loøng ñoá kî thaønh phổ thông,  

ñeán möùc chuùng ta coù theå noùi ñeán  moät heä thoáng kinh teá 

ñöôïc thuùc ñaåy bôûi söùc maïnh cuûa loøng ñoá kî. Bò ñaàu 

ñoäc moãi ngaøy bôûi loøng ñoá kî, neân chuùng ta caàn phaûi teà 

töïu quanh thaäp töï giaù cuûa Ñaáng Christ ñeå ñöôïc nhaéc 

nhôû raèng chuùng ta laø con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø 

Ngaøi chaáp nhaän chuùng ta. Chuùng ta caàn phaûi ñeán vôùi 

Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå thöïc söï ñöôïc nghæ yeân trong tình 

yeâu cuûa Ngaøi. Than oâi, ñieàu naøy khoâng thöôøng xuyeân 

xaûy ra nhö chuùng ta mong ñôïi. Söï dao ñoäng vaãn ôû cuøng 

chuùng ta trong söï thôø phöôïng khi trong saâu thaúm cuûa 

loøng mình chuùng ta khoâng naém vöõng ñöôïc nhöõng leõ 

thaät coù theå laøm thay ñoåi cuoäc ñôøi naøy. Vì vaäy, chuùng ta 

cuõng mang söï ñoá kî vaøo trong Hoäi Thaùnh. Mieäng löôõi 

cuûa chuùng ta  ñaàøy söï ganh tî  khi chuùng ta nhaéc ñeán söï   

lôùn maïnh nhanh choùng cuûa moät soá Hoäi Thaùnh, hay khi 

chuùng ta nhaéc ñeán möùc ñoä lôùn lao cuûa nhöõng Hoäi 

Thaùnh naøo ñoù. Caùc Hoäi Thaùnh ñaùnh giaù laãn nhau vôùi 

loøng ñoá kî; hoï kieám caùch caïnh tranh vôùi nhöõng thaønh 

tích ñaùng theøm muoán cuûa nhöõng Hoäi Thaùnh thaønh coâng 

hoaëc tìm caùch haï beä nhöõng Hoäi Thaùnh naøy. Moái hieåm 

hoaï naèm ôû choã ñoäng cô thuùc ñaåy hoï trong chöùc vuï vaø 

söù maïng khoâng phaûi laø tình yeâu thöông maø laø söï ñoá kî. 

        Cuoái cuøng, thaûm kòch laø chúng ta mất đi điều tốt 

nhất do lòng ñoá kî. Khi chuùng ta ganh tî vôùi nhöõng 

thaønh coâng cuûa ngöôøi khaùc, chuùng ta khoâng soáng ñöôïc 

cuoäc soáng cuûa chính mình. Chuùng ta khoâng ñi theo 

Ñaáng Christ treân con ñöôøng Ngaøi ñang daãn daét chuùng 

ta ñi. Khi Phi-e-rô nghe Chuùa Gieâ-xu baùo tröôùc keát 

cuoäc ñau khoå cuûa mình, ông  vừa toø moø xen laãn ñoá kî, 

hoûi veà soá phaän trong töông lai cuûa ngöôøi baïn ñoàng 

moân Giaêng; khi aáy Chuùa Gieâ-xu ñaõ baûo oâng haõy lo 

vieäc cuûa mình, vaø Ngaøi ñaõ nhaán maïnh raèng “Ngöôi 

haõy theo ta” (Giaêng 21:22). Coù leõ Phi-e-rô ñaõ khoâng 

theå theo Ñaáng Christ neáu oâng coù loøng ñoá kî. Söï ñoá kî 

buoäc chuùng ta phaûi soáng cuoäc soáng cuûa ngöôøi khaùc. 

Thaät laø moät toån thaát.  

        Ñieàu ñaùng buoàn laø caùc chò cuûa Loï Lem ñaõ bò tieâm 

nhieãm taùnh ñoá kî vaø ñaõ ñaùnh maát khaû naêng cuûa chính 

mình. Leõ ra hoï phaûi laø nhöõng con ngöôøi xinh ñeïp soâáng 

theå hieän cuoäc soáng cuûa chính hoï nhö ñieàu maø Ñöùc 

Chuùa Trôøi ñaõ ñaët ñeå cho hoï. Thaät teä haïi, trong caâu 

chuyeâïn cuûa Loï Lem, hoï laïi laø nhöõng con ngöôøi ñaày 

loøng ñoá kî. Leõ ra hoï ñaõ coù nhöõng caâu chuyeän ñaùng 

yeâu veà chính mình neáu nhö hoï bieát tröôùc ñöôïc ñieàu 

naøy.  
 

Kinh Thaùnh:  Thi Thieân 37; Gia-cô 3:13-18 

1.   Toâi coù nhaän ra ñöôïc baát kyø hình thöùc naøo 

cuûa söï ñoá kî hieâän coù trong loøng toâi? 

2.   Ñoá kî laø moät trong baûy toäi troïng. Thaùi ñoä 

vaø nhöõng thoùi quen thuoäc linh naøo coù theå 

giuùp toâi thaéng hôn nhöõng taùc haïi cuûa söï 

ñoá kî trong ñôøi soáng? 
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Trang  Phuï  Nöõ                              
 

NÀNG A-GA                     
                                            Kinh Thaùnh: Saùng Theá Kyù chöông 16                                              Liên Hà 

       Tieáp tuïc caâu chuyeän veà gia ñình AÙp-

ram ñaõ noùi trong soá tröôùc (Baûn Tin soá 8), nếu 

theo caùi nhìn cuûa moät soá ngöôøi ngaøy hoâm 

nay thì chuyeän tình cuûa AÙp-ram, Sa-rai vaø A-ga laø 

chuyeän tình tay ba, vaø trong soá ba nhaân vaät chính thì 

moãi ngöôøi coù nhöõng caùi ñöôïc vaø nhöõng caùi maát khaùc 

nhau. AÙp-ram thì ñöôïc moät ñöùa con trai; Sa-rai thì qua 

con trai cuûa A-ga maø phaàn naøo yeân taâm veà người noái 

nghieäp cho choàng mình; A-ga thì töø moät naøng haàu boãng 

nhieân trôû thaønh vôï (duø cho khoâng chính thöùc) cuûa moät 

ngöôøi giaøu coù vaø danh voïng baäc nhaát thôøi ñoù laø AÙp-

ram – töùc laø töø moät naøng haàu trôû neân baø chuû chæ trong 

gang taác.  Coù leõ taïi ñaây, ngöôøi ñöôïc nhieàu hôn heát vaãn 

laø A-ga. Tại sao như vậy?  Bôûi vì neáu khoâng coù A-ga 

thì AÙp-ram vaãn coù theå coù moät ngöôøi nöõ khaùc sinh con 

cho oâng. Nhöng neáu khoâng coù AÙp-ram thì maõi maõi A-

ga vaãn laø naøng haàu suoát ñôøi trong gia ñình AÙp-ram maø 

thoâi. Moät quaõng thời gian khaù daøi, coù leõ treân möôøi naêm 

ñeå A-ga coù theå hieåu ñöôïc töøng ngöôøi, hoaøn caûnh cuõng 

nhö toân giaùo trong gia ñình AÙp-ram. Möôøi naêm cuõng 

ñuû ñeå Sa-rai bieát ñöôïc taâm tính cuûa A-ga, ngöôøi maø seõ 

laø vôï cuûa choàng mình, ngöôøi seõ sinh cho gia ñình mình 

moät ñöùa con trai. Theá nhöng khoaûng thôøi gian möôøi 

naêm hoaëc coù theå laø hôn nöõa cuõng khoâng ñuû ñeå moãi 

ngöôøi coù theå hieåu chính xaùc veà con ngöôøi thaät cuûa 

nhau ñöôïc nếu một người sống khoâng thaønh thật.  Treân 

möôøi naêm A-ga ñöôïc Sa-rai tin yeâu ñeán noãi ñaët naøng 

laøm vôï cuûa choàng mình, theá nhöng chæ coù vaøi thaùng sau 

ñoù, khi maø Ích-ma-eân ñang coøn laø moät baøo thai thì 

ñieàu naày ñaõ laøm cho A-ga thay ñoåi hoaøn toaøn thaùi ñoä 

cuûa mình. Khi thaáy mình coù thai thì A-ga khinh bæ baø 

chuû mình. Neáu nhö noùi raèng cuoäc xung ñoät AÛ-raäp vaø Y

-sô-ra-eân coù khôûi nguyeân töø yù töôûng cuûa Sa-rai (Saùng 

Theá Kyù chöông 16 caâu 2), thì chæ moät thôøi gian ngaén 

sau ñoù (ñeán chöông 16 caâu 4) töông lai cuûa A-ga cuõng 

chaám döùt; noù chaám döùt vaø noù cuõng baét ñaàu daãn caû 

doøng doõi cuûa AÙp-ram böôùc vaøo trang söû môùi vôùi söï ra 

ñôøi cuûa Ích-ma-eân. Coù veû nhö söï ra ñôøi cuûa Ích-ma-eân 

döôøng nhö ñaõ xoay chieàu taát caû moïi söï.  

       Vôùi Ích-ma-eân, daàu luùc môùi chæ laø moät thai nhi 

thoâi thì cuõng laøm cho A-ga thay ñoåi hoaøn toaøn thaùi ñoä 

ñoái vôùi  Sa-rai.  Chæ vôùi boán töø “khinh  bæ baø chuû”,  moïi   

söï ñoái vôùi A-ga keå nhö ñaõ chaám döùt. A-ga khi ñöôïc Sa

-rai ñem ñeán trao cho AÙp-ram thì keå nhö laø baø coù taát 

caû moïi söï, neáu noùi theo caùch noùi cuûa chuùng ta hieän nay 

thì baø ñang “ñöôïc ñoåi ñôøi”. Töø moät naøng haàu trôû thaønh 

ngöôøi ñöôïc ngöôøi khaùc haàu haï, töø moät noâ leä baø trôû 

thaønh baø chuû, töø moät ngöôøi khoâng coù gia ñình baø ñöông 

nhieân laø thaønh vieân cuûa moät gia ñình lôùn vaø giaøu coù. 

Ñòa vò thay ñoåi, töông lai thay ñoåi, tính tình cuõng thay 

ñoåi theo. 

       Roài ñaïi gia ñình hoï maát ñi nhöõng gì? AÙp-ram ñöôïc 

moät ñöùa con trai nhöng laïi maát ñi söï eâm aám trong gia 

ñình; Sa-rai ñöôïc moät ñöùa con trai theo ñuùng nhö luaät 

phaùp thôøi baáy giôø quy ñònh nhöng laïi maát ñi söï bình an, 

suoát ngaøy baø bò A-ga treâu gheïo keøm theo söï khinh bæ; 

A-ga maát ñi choã ôû eâm aám trong gia ñình, maát luoân caû 

ñòa vò laø vôï cuûa AÙp-ram, roài sau ñoù baø maát caû boá cuûa 

con mình, maát caû maùi nhaø cho Ích-ma-eân. A-ga laø 

ngöôøi ñöôïc nhieàu nhaát nhöng cuõng laø ngöôøi maát nhieàu 

nhaát. Daãu raèng Ích-ma-eân khoâng phaûi laø “Ñöùa Con Bôûi 

Lôøi Höùa” cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi (Saùng Theá Kyù 15:4-6), 

nhöng neáu A-ga bieát caùch ñoái xöû phaûi leõ vôùi moïi ngöôøi 

thì A-ga haún ñaõ coù theå soáng caùch haïnh phuùc vôùi nhöõng 

gì maø baø ñang coù. Nhöng chæ vôùi moät baøo thai vaøi 

thaùng tuoåi trong buïng maø ñaõ laøm cho A-ga thay ñoåi 

thaùi ñoä vôùi Sa-rai, vaø cuõng chính ñieàu ñoù ñaõ ñem ñeán 

cho baø tai hoïa ngay khi Ích-ma-eân chöa chaøo ñôøi, ñuùng 

nhö Chaâm Ngoân 30:21-23 ñaõ noùi : “Coù ba ñieàu laøm 

traùi ñaát rung chuyeån, vaø boán ñieàu noù khoâng chòu noåi…”, 

trong ñoù coù moät tröôøng hôïp laø “coâ tôù gaùi thay theá baø 

chuû”. Chính vì daùm khinh bæ baø chuû neân A-ga ñaõ bò Sa-

rai ñuoåi ra khoûi nhaø baát keå naøng ñang mang trong buïng 

ñöùa con cuûa AÙp-ram. Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng 

thöông xoùt vaø can thieäp thì coù leõ naøng coøn khoán khoå 

nhieàu hôn nöõa. A-ga phaûi gaët laáy nhöõng gì maø naøng ñaõ 

gieo ra, vaø ñaõ gieo gioù thì phaûi gaët baõo. A-ga maát tất 

cả chæ trong thôøi gian chöa ñaày chín thaùng khi maø Ích-

ma-eân coøn trong buïng cuûa naøng. A-ga quaù töï phuï vaø töï 

tin khi nghó raèng coù Ích-ma-eân laø naøng coù taát caû. A-ga 

ñöôïc ñeán vôùi AÙp-ram chæ vì Sa-rai hy voïng raèng qua 

naøng ñeå coù moät ñöùa con trai noái doõi; nhöng vì söï kieâu 

ngaïo cuûa A-ga neân suyùt nöõa thì naøng phaûi rôøi nhaø AÙp-

ram vôùi ñöùa con trong buïng  neáu Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng   
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can thieäp ñeå Sa-rai cho naøng vaøo nhaø laàn nöõa (Saùng 

Theá Kyù 16:7-14). 

       A-ga, ngöôøi coù ñöôïc moïi söï nhöng cuõng chính 

naøng laø ngöôøi ñaùnh maát moïi söï chæ vì söï kieâu ngaïo cuûa 

mình. Neáu Ích-ma-eân khoâng phaûi laø con cuûa lôøi höùa thì 

cuõng laø con cuûa AÙp-ram veà phaàn xaùc thòt, cho neân bôûi 

loøng nhaân töø vaø söï thöông xoùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø 

ñöôïc Ngaøi phuø hoä. A-ga phaûi gaët laáy moïi söï maø naøng 

ñaõ gieo ra, vaø laïi coøn aûnh höôûng ñeán Ích-ma-eân con 

trai cuûa mình nöõa. A-ga, ngöôøi khoâng bieát giaù trò cuûa 

ñaëc aân maø mình ñang ñöôïc höôûng, chính naøng ñaõ ñaùnh 

maát ñaëc aân hieän coù cuûa mình. Thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa 

Trôøi ñaõ goïi naøng laø “Hôõi A-ga, ñoøi cuûa Sa-rai”; A-ga 

nghó raèng naøng laø vôï cuûa AÙp-ram, nhöng trong caùi nhìn 

cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thì naøng chæ laø con ñoøi maø thoâi, vaø 

vôùi Sa-rai vaø AÙp-ram thì naøng laø moät noâ leä ñöôïc duøng 

ñeå sinh con cho oâng chuû theo ñuùng nhö phong tuïc ngaøy 

xöa. Neáu nhö soáng ñuùng vôùi choã ñöùng laâu nay A-ga 

vaãn coù thì naøng seõ nhaän ñöôïc nhieàu hôn ñieàu naøng 

mong öôùc; nhöng vì nghó raèng mình ñaùng ñöôïc toân 

troïng, raèng vì thieáu moät ñöùa con trai neân Sa-rai ( baø 

chuû) keùm toân troïng hôn mình, maø A-ga ñaõ maát taát caû. 

Naøng chỉ nhìn thaáy nhöõng gì tröôùc maét maø khoâng thaáy 

ñöôïc nhöõng gì laâu daøi, töôûng raèng chính Ích-ma-eân laøm 

cho naøng coù ñöôïc moïi söï. Trong thöïc teá thì A-ga vaãn laø 

A-ga, ngöôøi döôùi quyeàn cuûa Sa-rai, coøn ñoái vôùi Ñöùc 

Chuùa Trôøi thì A-ga vaãn laø naøng haàu cuûa Sa-rai. Moïi söï 

khoâng coù gì thay ñoåi veà thaân phaän cuûa A-ga, trong khi 

ñoù thì A-ga laïi aûo töôûng raèng mình laø ngöôøi quan troïng 

ñeán noãi gia ñình AÙp-ram khoâng theå khoâng caàn naøng 

ñöôïc. Chính vì “khinh bæ baø chuû mình” neân A-ga bò Sa-

rai haønh haï, naøng troán ñi vaøo ôû nôi ñoàng vaéng, chòu luî 

döôùi tay Sa-rai, sau naày phaûi ñem con ra khoûi nhaø AÙp-

ram. Cuoäc ñôøi A-ga quaû laø khoå nhieàu hôn sung söôùng, 

ñau ñôùn nhieàu hôn thoaû loøng.  

       Taïi sao A-ga rôi vaøo hoaøn caûnh nhö vaäy? Taát caû 

chæ vì naøng “khinh bæ baø chuû mình”. Neáu thaùi ñoä cuûa A-

ga khaùc ñi, naøng bieát soáng vôùi choã ñöùng cuûa mình, bieát 

raèng  ñaëc  aân  mình  ñaõ  coù  töø laâu nay ñeán töø Sa-rai thì  

moïi vieäc ñaõ khaùc. Thöôøng thì chuùng ta cuõng gioáng nhö 

A-ga trong caùch suy nghó cuõng nhö haønh ñoäng. Taát caû 

nhöõng gì chuùng ta ñang ñoái dieän ngaøy hoâm nay tuyø 

thuoäc vaøo caùch chuùng ta soáng nhö theá naøo, caùch maø 

moïi ngöôøi cö xöû vôùi chuùng ta tuyø thuoäc vaøo caùch 

chuùng ta cö xöû vôùi moïi ngöôøi. Chuùng ta ñang gaët laáy 

nhöõng gì maø chuùng ta gieo ra roài thì chuùng ta laïi quay 

sang traùch moùc cuõng nhö cay ñaéng vôùi moïi ngöôøi. 

Chuùng ta maát taát caû vì chuùng ta ñöa mình leân quaù cao. 

Chuùng ta ñaõ soáng caùch kieâu ngaïo trong khi bieát roõ laém 

raèng: “Kieâu ngaïo ñi tröôùc baïi hoaïi theo sau”, roài chuùng 

ta quay laïi truùt taát caû nhöõng cay ñaéng cuûa chuùng ta leân 

Chuùa. Neáu chuùng ta khoâng nhaän dieän ñöôïc nhöõng gì 

xaûy ra ngaøy hoâm nay laø keát quaû cuûa nhöõng gì mình ñaõ 

laøm trong quaù khöù thì chuùng ta seõ nhö A-ga phaûi ñi ra 

khoûi nhaø AÙp-ram. Coù theå noùi raèng A-ga laø ngöôøi töï taïo 

ra cho naøng moät soá phaän nhö vaäy. 

       A-ga laø ngöôøi nhaän ñaëc aân nhöng khoâng bieát quyù 

troïng vaø gìn giöõ ñaëc aân. Maëc duø Sa-rai ñaõ sai laàm khi 

daãn A-ga ñeán cho AÙp-ram, nhöng cuõng chính vì vaäy 

maø A-ga môùi coù ñöôïc cô hoäi “thaêng tieán” cho chính 

mình. Neáu bieát traân troïng nhöõng gì ñang coù thì A-ga seõ 

coøn coù nhieàu hôn theá nöõa, nhöng naøng ñaõ khoâng nhaän 

bieát ñieàu ñoù. “Sai moät li ñi moät daëm”, A-ga ñaõ sai moät 

li vaø ñi caû cuoäc ñôøi cuûa mình. Cuõng chæ vì daùm “khinh 

bæ baø chuû mình” thoâi, ngaøy hoâm nay chuùng ta ñang coù 

nhöõng ñaëc aân naøo, chuùng ta ñang traân troïng nhöõng ñaëc 

aân maø mình ñaõ coù hay laø khinh deå noù ñeå roài nhöõng ñaëc 

aân quyù giaù cuûa chuùng ta neáu khoâng maát thì ít nhaát cuõng 

keùm phaàn giaù trò nhö luùc ban ñaàu. Chuùng ta laø nhöõng 

ngöôøi nhaän ñöôïc raát nhieàu ñaëc aân ñeán töø Ñöùc Chuùa 

Trôøi, vaø thöû hoûi : neáu khoâng tin Chuùa thì baây giôø cuoäc 

ñôøi chuùng ta hieän nay seõ ra sao? Ngaøy hoâm nay chuùng 

ta ñöôïc laøm con cuûa Vua Trôøi, ñöôïc ra maét Ñöùc Chuùa 

Trôøi baát cöù luùc naøo chuùng ta muoán, ñöôïc phuïc vuï Chuùa 

vôùi tö caùch laø con trong gia ñình Ñöùc Chuùa Trôøi. Voâ soá 

nhöõng ñaëc aân maø chuùng ta höôûng ñöôïc töø khi tieáp nhaän 

Chuùa, haõy quyù troïng vaø caån thaän trong caùch soáng, keûo 

chính chuùng ta seõ ñaùnh maát nhöõng ñaëc aân maø mình 

ñang coù.  

Liên Hà                                                                          



16 

 

                                         BA CAÂY THAÄP TÖÏ                                  MS Nguyeãn  Thæ 

Toaø  Giaûng  Tin  Laønh 

        Trong Mùa Thương Khó và Phục 

Sinh, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa 

sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự 

năm xưa, và mối quan hệ giữa sự chết của 

Chúa với chúng ta hôm nay.  

       Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự thì 

Chúa bị đóng đinh giữa hai tên trộm cướp, vì vậy những 

hình ảnh về cảnh Chúa chịu chết thường có ba cây thập 

tự. Hôm nay tôi cũng sẽ nói về ba cây thập tự nhưng 

không phải ba cây thập tự đó mà là ba cây thập tự khác, 

nằm trong ý nghĩa câu Thánh Kinh chúng ta xem dưới 

đây.  

       Chúa Cứu Thế Giê-xu sau khi cho các môn đệ biết 

là Ngài sẽ bị bắt, bị nộp cho người La-mã và chịu chết, 

Ngài phán: “Nếu ai muốn làm môn đệ Ta, phải phủ nhận 

chính mình, vác cây thập tự mình theo Ta” (Phúc Âm 

Ma-thi-ơ 16:24)  

       Phủ nhận chính mình, vác cây thập tự mình theo ta, 

đó là cây thập tự cá nhân của Quý vị và tôi, và của bất 

cứ người nào muốn theo Chúa, làm môn đệ Ngài. Trước 

đó, Chúa Giê-xu nói về cây thập tự của chính Chúa vì 

Chúa cho biết Chúa sẽ bị nộp trong tay người La-mã và 

lối hành hình của người La-mã là đóng đinh trên cây 

thập tự. Như vậy chúng ta đã thấy hai cây thập tự: cây 

thập tự của Chúa và cây thập tự của chúng ta. Nhưng để 

có thể hiểu được hai cây thập tự đó, trước hết chúng ta 

cần tìm hiểu về cây thập tự đầu tiên tức là cây thập tự 

người đương thời dùng để hành hình tội nhân. Hiểu 

được tính chất của cây thập tự nầy, ta mới hiểu được ý 

nghĩa của cây thập tự Chúa mang và cây thập tự ta 

mang.  

       Xử tử bằng cách đóng đinh phạm nhân vào hai 

thanh gỗ chặp lại với nhau hình chữ thập là lối hành 

hình cổ xưa của người Ba-tư. Khi người La-mã chinh 

phục thế giới, họ đã bắt chước lối hành hình nầy và chỉ 

áp dụng cho những người không phải là công dân La-

mã. Đây là lối hành hình rất tàn ác, nhằm mục đích 

trừng trị phạm nhân để người khác lấy đó làm gương mà 

không dám cướp của, giết người cũng như làm những 

điều gian ác khác. Lúc đầu thật ra người ta cũng không 

đóng đinh nạn nhân trên cây thập tự nhưng chỉ chém 

đầu rồi cắm đầu nạn nhân trên một cái cây cao ngoài 

cổng thành nhằm bêu xấu và cảnh cáo người khác. Sau 

nầy, người La-mã dùng cách đóng đinh để kéo dài nỗi 

đau đớn của tử tội. Lịch sử cho biết tiến trình đóng đinh 

một tử tội bao gồm những bước như sau: trước hết 

người ta trói nạn nhân rồi dùng roi da, đầu có những 

miếng kim loại hoặc những  miếng xương để mỗi lần roi  

quật vào là kéo ra từng mảng thịt. Thật ra ít người chịu 

nổi  những  trận  đòn nầy và nhiều người đã chết sau khi  

nhận trận đòn chí tử ấy. Sau khi bị đánh đòn, nạn nhân 

bị buộc phải vác thanh ngang của cây thập tự, cây dọc 

thì đã có sẵn ở pháp trường. Đối với mọi người, một 

người vác thanh thập tự như vậy kể như đã chết, đoạn 

đường đi ra pháp trường chỉ hàm ý bêu xấu và làm 

gương răn đời mà thôi. Người ta thường mang vào cổ 

nạn nhân bảng tội trạng của người ấy và khi đóng đinh 

thì treo bảng đó lên đầu cây thập tự. 

       Tại pháp trường, người ta cột nạn nhân vào thanh 

gỗ hoặc đóng cổ tay nạn nhân vào thanh ngang, sau đó 

kéo lên cột vào cây cột đứng đã có sẵn. Chân nạn nhân 

lúc đó được cột hoặc đóng đinh vào cây cột đứng. Nạn 

nhân thường bị treo như vậy hằng giờ trong nỗi đau đớn 

tột cùng và thường bị chết vì đói, khát, ngột thở hoặc 

mất máu. Nếu lâu quá nạn nhân không chết, người ta 

đánh gãy xương chân để nạn nhân chết nhanh hơn. Sau 

khi nạn nhân đã chết, thường người ta cũng không gỡ 

thây xuống nhưng cứ để vậy cho rữa nát hoặc để cho các 

loài chim ăn thịt sống đến rỉa xác.  

       Thưa quý vị, tôi vừa mô tả cho quý vị nghe cây thập 

tự thứ nhất, cây thập tự dành cho tử tội. Cứ hãy tưởng 

tượng mình là nạn nhân đó sắp bị đánh đập tàn nhẫn rồi 

bị treo lên như vậy nhưng ngay lúc đó có một người 

đứng ra tình nguyện chịu chết thay cho mình. Đó cũng 

là điều đã xảy ra cho Ba-ra-ba, một tay trộm cướp đã 

được phóng thích và Chúa Giê-xu đã chịu chết thế cho 

anh. Chúa Giê-xu chẳng những đã chịu chết thế cho Ba-

ra-ba nhưng cũng đã chịu chết thế cho Bạn và tôi là 

những tội nhân đáng chết mất. Thật ra cái chết của 

chúng ta còn kinh khủng hơn vì đó là sự phân cách đời 

đời giữa chúng ta với Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giê-xu 

đã bằng lòng gánh chịu tất cả. Ngài đã mang cây thập tự 

vì tội của Bạn và tôi. Ngài đã làm như vậy để cứu chúng 

ta, giải thoát chúng ta, cho chúng ta thấy tình yêu Ngài 

dành cho chúng ta và để nêu gương cho chúng ta noi 

theo.  
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       Chính vì noi gương Chúa mà chúng ta nói đến cây 

thập tự thứ ba, cây thập tự mỗi người chúng ta cần mang 

nếu chúng ta muốn làm môn đệ của Chúa. Chúa phán: 

“Nếu ai muốn làm môn đệ Ta, phải phủ nhận chính 

mình, vác cây thập tự mình theo Ta”.  

       Người vác cây thập tự là người kể mình như đã 

chết. Theo Chúa, chúng ta phải kể mình như đã chết, 

chết con người cũ, chết đời sống tội lỗi cũ. Thánh Phao-

lô, sau khi tin nhận Chúa đã tuyên bố như sau: “Tôi đã 

bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa Cứu Thế, hiện 

nay tôi sống không phải là tôi sống nữa nhưng Chúa 

Cứu Thế sống trong tôi” (Thư Ga-la-ti 2:20).  

       "Chúa Cứu Thế sống trong tôi", đây là một trong 

những điểm căn bản của Phúc Âm. Đây là điều mà có 

người gọi là "triết lý vô ngã của đạo Chúa." Khi một 

người đặt lòng tin nơi Chúa, người ấy kể mình như đã 

chết và để cho Chúa Cứu Thế chiếm hữu hoàn toàn đời 

sống của mình. Thánh Kinh gọi đó là sự tái sinh, hay 

sinh lại, hay đổi mới. Như hạt giống rữa nát để mọc 

thành cây, như con sâu biến thái trở thành con bướm. 

Tất cả những điều nầy không do cố gắng của cây hay 

của bướm nhưng đến từ sức mạnh vô hình bên trong hạt 

giống, bên trong con sâu. Chúng ta gọi đó là sự sống.  

       Nếu không chết đi thì sẽ không có sống lại. Chúa 

Giê-xu đã chịu chết vì tội của nhân loại nhưng Ngài đã 

sống lại, vì Ngài chính là Thiên Chúa, cầm quyền sống 

chết trong tay. Sự chết không thể giữ Ngài được. Vì 

Chúa Giê-xu đã phục sinh, đã sống lại nên Ngài có 

quyền năng để giải thoát chúng ta, ban cho chúng ta sự 

sống mới của Ngài để chúng ta không còn cố gắng tự 

sống nhưng sống với sức mới Ngài ban cho chúng ta.  

       Quý vị thân mến, quý vị đang đọc câu chuyện Phúc 

Âm nói về ba cây thập tự:  

 

*  Cây thập tự của tử tội cho chúng ta thấy hình ảnh 

kinh khiếp của lối xử tử dã man. 

* Kế đến là cây thập tự Chúa Giê-xu đã mang thế cho 

chúng ta, bày  tỏ  cho chúng ta thấy tình yêu cao cả của 

Thiên Chúa đối với con người. 

*  Và cuối cùng là cây thập tự của bản thân chúng ta tức 

là kể mình như đã chết, chết đời sống cũ, chết con người 

tội lỗi cũ và nhờ sự sống của Chúa tái tạo cuộc đời 

chúng ta để chúng ta có thể nói như Thánh Phao-lô đã 

nói rằng: “Tôi đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa 

Cứu Thế, hiện nay tôi sống không phải là tôi sống nữa 

nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Những ngày còn 

sống trong thể xác tôi sống do niềm tin vào Con Thiên 

Chúa. Ngài đã yêu thương tôi và dâng hiến mạng sống 

Ngài vì tôi” 

       Chúng ta đang sống trong Mùa Chay, mùa suy niệm 

về  những  nỗi  đau  thương  Chúa  đã  chịu  vì chúng ta.   

Nhưng vượt trên những nỗi đau thương đó, chúng ta suy 

niệm về tình yêu vô bờ bến Chúa dành cho chúng ta. 

Chúng ta cần đáp ứng lại trước tình yêu đó bằng cách 

đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa và sẽ kinh nghiệm sự 

sống mới của Ngài trong cuộc đời chúng ta. Đó mới thật 

là giữ đúng tinh thần của Mùa Chay và đáp đứng đúng 

tình yêu cao cả của Chúa. 

       Xin mời Quý vị tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu 

làm Chúa làm Chủ đời sống mình trong Mùa Phục sinh 

này. Nếu Quý vị muốn tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa 

Cứu Thế của chính mình hoặc cần những ấn phẩm để 

tìm hiểu Tin Lành, xin hãy liên lạc với nhà thờ Tin Lành 

gần nơi mình ở nhất hoặc liên lạc với chúng tôi theo địa 

chỉ:  

 
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành, PO Box 2468;  

Fullerton, California 92837;  Tel: (714) 533-2278  

TOÂI ÑÖÔÏC SOÁNG LAÏI 

Caûm taï Chuùa ñaõ cho con soáng laïi cuoäc ñôøi môùi.  

Con vui veû thoaû loøng trong Ngaøi.  

Vaø trong muøa Phuïc Sinh, con xin toân vinh Ngaøi 

moät baøi thô 

L.T.T 

Toâi ñaõ cheát cuoäc ñôøi trong toäi loãi  

Tuoåi thanh nieân cuoäc soáng chaúng nieàm tin 

Toâi böôùc ñi theo yù cuûa rieâng mình 

Ñeå laïi ñoù bao nhieâu laø cay ñaéng 

Moät cuoäc soáng vôùi taâm hoàn tróu naëng 

Nhöõng öu tö, nhöõng lo nghó buoàn phieàn 

Toâi ngôõ ngaøng vaø thaát voïng thöôøng xuyeân 

Ñeå roài cöù chìm daàn trong aûo voïng 

Roài Chuùa ñeán coõi loøng toâi môû roäng 

Toâi böôùc ñi trong Chuùa vôùi nieàm tin 

Chuùa quyeàn naêng vaø laø Ñaáng hieån vinh 

Cho toâi thaáy nhöõng ñieàu toâi khao khaùt 

Toâi nhaän laáy nhöõng ôn laønh to taùt 

Chuùa bieán toâi soáng laïi, ñoåi linh hoàn 

Toâi khoâng coøn raøng buoäc bôûi Ma-moân 

Maø toâi soáng trong quyeàn naêng cuûa Chuùa 

Toâi soáng laïi, loøng vui möøng hôùn hôû 

Böôùc ñi leân traøn ngaäp nhöõng nieàm tin 

OÂi quyeàn naêng Ñaáng Cöùu Theá phuïc sinh 

Soi saùng daãn ñöa toâi vaøo phöôùc haïnh 

Toâi ca ngôïi toâi toân vinh thôø phöôïng 

Chuùa Gieâ-xu soáng laïi ôû loøng toâi 

Chuùa Gieâ-xu vinh hieån, Chuùa Gieâ-xu 

Caûm taï Chuùa ñaõ cho toâi soáng laïi. 
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Nếu Chúa Giê-xu Không Chết…  

 

MS R. Solomon  

       Một nhóm các sử gia lỗi lạc họp nhau 

lại để trình bày ý tưởng của mình liên quan 

dến đề tài: nếu có một sự kiện lịch sử đã 

không xảy ra trong thực tế. Trong quyển 

sách có tên “What If”, và quyển tiếp theo “More 

What If”, họ dùng trí tưởng tượng cùng với khả 

năng chuyên môn về lịch sử của mình để làm hài 

lòng những người yêu thích lịch sử. 

 

       Chuyện gì xảy ra nếu Socrates chết trong trận chiến 

mà ông tham gia năm 424 T.C, trước khi gặp học trò của 

mình là Plato?  Chuyện gì xảy ra nếu Napoleon xâm 

chiếm Bắc Mỹ?  Chuyện gì xảy ra nếu Martin Luther bị 

thiêu sống năm 1521? Đó là những câu hỏi các sử gia 

đặt ra. Trong số họ có một sử gia Cơ-đốc tại Đại học 

Yale tên là Carlos Eire, ông đã khảo sát xem lịch sử sẽ 

ra sao nếu Bôn-xơ Phi-lát tha Chúa Giê-xu và không để 

Ngài phải chết trên thập tự.   

 

       Trong chuyện kể tưởng tượng của mình, từ cảnh xét 

xử Chúa Giê-xu, Eire chuyển sang các cảnh tiếp theo 

sau cuộc xét xử đó 1 năm, 30 năm, 60 năm; rồi từ đó 

tiếp thêm 230 năm nữa khi Constantine làm Hoàng đế 

La-mã. Ông phác họa hình ảnh Chúa Giê-xu lúc về già 

và sự xuất hiện một hình thái mới của Do Thái Giáo, 

một “Cơ-đốc giáo không có sự đóng đinh trên thập tự 

giá”.  Nhưng tất cả chúng ta biết rằng lịch sử không 

xoay theo chiều hướng đó.  Cảm tạ Đức Chúa Trời!  

 

       Trong tháng Tư này Hội Thánh kỷ niệm sự kiện đã 

xảy ra gần 2000 năm trước, khi Chúa Giê-xu bị đóng 

đinh trên thập tự giá và sống lại cách khải hoàn từ cõi 

chết ba ngày sau đó.  Tuy nhiên sự kỷ niệm Thương khó 

và Phục sinh mỗi năm có thể trở thành lễ nghi hình thức, 

hoặc chỉ là một kinh nghiệm hời hợt khi mỗi năm chúng 

ta với tâm trí bận rộn và tấm lòng bối rối ngắm nhìn 

thập tự giá và ngôi mộ trống như một thói quen - không 

có chút gì kinh sợ hay ngạc nhiên. Với sự huyền nhiệm 

lớn lao nhất trong lịch sử nhân loại, sự kỷ niệm Thương 

khó và Phục sinh mỗi năm không phải để cho chúng ta 

lại chìm vào những cảm giác quen thuộc đầy bối rối, sai 

trật. Trái lại, đó phải là sự kiện đưa chúng ta trở lại thực 

tại, trở lại với những sự thật quan trọng nhất về Đức 

Chúa Trời và chính chúng ta.   

 

       Chúng ta có thể giữ cho sự kỳ diệu và chiều sâu của 

mùa thánh lễ này khỏi bị mai một bằng cách hỏi chính 

mình những câu hỏi “Điều gì sẽ xảy ra nếu…”. Thật ra, 

Kinh Thánh cũng đã trình bày cách này. Chuyện gì xảy 

ra nếu Đấng Christ không chết trên thập tự giá?  Tác giả 

của Tân Ước trả lời  câu hỏi này bằng cách nói rõ tại sao   

Chúa Giê-xu phải chết trên thập tự giá. Vâng, đúng là 

Bôn-xơ Phi-lát đã đưa Chúa Giê-xu lên thập tự giá để 

chịu đóng đinh.  Nhưng đó chỉ là một phần của câu trả 

lời. Kinh Thánh nói rằng tất cả chúng ta đều đưa Ngài 

lên thập tự giá. Ngài chết vì cớ chúng ta. 

 

       Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố rằng “Đấng Christ cũng đã 

vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả” (I Phi-e-rơ. 3:18). 

Phao-lô khẳng định thêm rằng “Đấng Christ chịu chết vì 

tội chúng ta theo lời Kinh Thánh.” (I Cô-rinh-tô 15:3). 

Tuy nhiên Phi-e-rơ và Phao-lô muốn nói gì ? Tại sao 

Chúa Giê-xu phải chết vì tội lỗi của chúng ta? Tại đây, 

một lần nữa lời Kinh Thánh khẳng định rằng tất cả 

chúng ta đều đã phạm tội (Rô-ma 3:23). Hậu quả của tội 

lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23), không có ngoại lệ nào. Tất 

cả chúng ta đều phải đối diện với sự phán xét, sự định 

tội, và sự chết đời đời trừ khi chính Đức Chúa Trời can 

thiệp. Và Đức Chúa Trời đã can thiệp qua sự giáng sinh 

của Chúa Giê-xu trong thế gian và sự chết của Ngài trên 

thập tự giá.  

 

       Tác giả của thư Hê-bơ-rơ giải thích với những độc 

giả của mình rằng Chúa Giê-xu đã “dâng chính mình 

làm sinh tế” (Hê-bơ-rơ 9:26-28). Độc giả của thư tín 

nầy, những người Do Thái, hoặc có nguồn gốc Do Thái, 

hiểu được ý của tác giả. Hàng trăm con sinh tế trong đền 

tạm và đền thờ Do Thái được dâng lên để chuộc tội cho 

dân chúng, tất cả đều hướng đến một sinh tế duy nhất 

thật sự quan trọng, đó là sinh tế một-lần-đủ-cả qua sự 

chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá để đền tội cho 

chúng ta. Không có gì lạ khi John Wesley xác nhận rằng 

huyết của Đấng Christ là phương thuốc cứu chữa những 

bệnh tật thuộc linh trong tâm hồn của chúng ta. Hay như 

P. T. Forsyth tóm tắt, sự chết của Đấng Christ là “sự giải 

quyết chung cuộc đối với tội lỗi, là tác phẩm súc tích 

của ân điển, và là điểm mấu chốt của số phận của con 

người”.  

 

       

Sự đóng đinh Chúa Giê-xu không phải là sự ngẫu nhiên 

của lịch sử. Đó là một sự kiện được lên kế hoạch cẩn 

thận, như Phao-lô đã nói rằng sự chết của Đấng Christ là   
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“theo lời Kinh Thánh.” (I Cô-rinh-tô 15:3). Đức Chúa 

Trời đã bày tỏ cho các tiên tri của Ngài cách nào và tại 

sao Con Đức Chúa Trời phải chết. Trước khi ý tưởng về 

Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá hiện ra trong đầu Phi-

lát thì nó đã có trong chương trình của Đức Chúa Trời. 

Ngài không ngạc nhiên gì trước diễn biến của các sự 

kiện. 

 

       Chúa Giê-xu cũng không phải là nạn nhân bất đắc 

dĩ theo lệnh truyền của Phi-lát. Kinh Thánh trình bày rõ 

rằng trong hoàn cảnh oái oăm khi Chúa Giê-xu bị xét xử 

bởi Phi-lát và bị tuyên án tử hình, thì chính Phi-lát cũng 

như tất cả chúng ta, lại là tù nhân bị định tội. Phi-lát 

nghĩ mình là quan án và không bao giờ nghĩ rằng Chúa 

Giê-xu - người ông cho là tù nhân bị định tội, thật ra lại 

là Đấng đến để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Trong cuộc 

xử đoán, Chúa Giê-xu đang cầm quyền điều khiển bởi vì 

Chúa Giê-xu tuyên bố rằng Ngài đi con đường thập tự 

một cách tự nguyện (Giăng 19:10-11). Giăng nói thêm 

rằng, “Chúa Giê-xu đã vì chúng ta bỏ sự sống.” (I Giăng 

3:16). Chúa Giê-xu sẵn lòng hy sinh bởi vì Ngài yêu 

chúng ta, ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân hư mất 

(Rô-ma 5:8).  

 

       Điều gì xảy ra nếu Đấng Christ không chết trên thập 

tự giá? Vậy thì sẽ không có sự đền tội cho chúng ta. 

Chúng ta sẽ phải đối diện với sự khổ hình đời đời. Tất 

cả những sự vui thú nhỏ nhoi trên trái đất cũng chỉ là 

những thứ làm sao lãng nhất thời khỏi sự hư vong chắc 

chắn và phán quyết chung cuộc cho mỗi người trong 

nhân loại.  

 

       Đấng Christ đã chết trên thập tự giá cho tội lỗi của 

chúng ta. Tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu Ngài không 

sống lại từ cõi chết ? Phao lô trả lời câu hỏi này đầy đủ 

khi ông viết : “Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì 

sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin 

anh em cũng vô ích…anh em còn ở trong tội lỗi mình” (I 

Cô-rinh-tô 15:14,17). Trong khi thập tự giá cung cấp sự 

đền tội, sự sống lại hướng đến quyền năng thiên thượng, 

tức là quyền năng ban cho chúng đời sống mới và hướng 

đến tương lai của chúng ta trong cõi đời đời. Nếu không 

có Phục sinh, Lễ Thương khó không còn là “tốt lành” 

hay mang đầy đủ ý nghĩa của nó. Hy vọng của chúng ta 

“chỉ về đời nầy mà thôi” (I Cô-rinh-tô 15:19).  

 

       Nếu Đấng Christ không sống lại từ cõi chết, chúng 

ta không có nhiều thứ để trông mong ngoại trừ những 

thứ thuộc về cõi đời nầy - là những thứ chẳng trổi hơn 

sự chết - những bất công của thế giới nầy, hoặc có chăng 

cũng chỉ là những tiện nghi trong cuộc sống hay những 

lo lắng thường ngày.  

 

       Chắc  là bạn đã có lần giật  mình thức giấc khỏi cơn  

ác mộng, bị bối rối kinh khủng, mồ hôi đổ ra nhễ nhại, 

cùng với nhịp tim đập nhanh và sự sợ hãi. Những sự 

kiện và cảm giác trong cơn ác mộng dường như rất thật. 

Khi bạn thức giấc, trong chốc lát bạn ở trong tình trạng 

bối rối, sợ hãi.  Tuy nhiên, khi bình minh đến, đó chỉ 

còn là cơn ác mộng. Những điều bạn mơ đã không xảy 

ra; tất cả đều tốt lành.  Tâm trí bạn nhẹ nhõm và bạn 

mỉm cười. Bạn thấy lòng mình thơ thái vui mừng vì đó 

chỉ là một ác mộng mà thôi.  

       Chuyện gì xảy ra nếu Chúa Giê-xu không chết trên 

thập tự giá? Chuyện gì xảy ra nếu Chúa Giê-xu không 

sống lại từ cõi chết? Đó chỉ là chuyện tưởng tượng, một 

giấc mơ xấu mà thôi.  Cảm tạ Đức Chúa Trời vì chuyện 

không xảy ra như vậy. Đấng Christ đã chết trên thập tự 

giá. Ngài đã sống lại từ cõi chết, và Ngài sẽ trở lại.  Đôi 

khi, những cơn ác mộng giúp chúng ta trân trọng những 

gì chúng ta có và được ban cho.  Mong ước rằng mỗi 

chúng ta tràn đầy sự biết ơn Chúa và lòng kính sợ khi 

một lần nữa chúng ta lại chiêm ngưỡng thập tự giá và 

ngôi mộ trống của mùa kỷ niệm Thương khó, Phục sinh. 

________________________ 
Trong tiếng Anh, Lễ Thương khó là “Good Friday” có nghĩa là 

ngày thứ Sáu tốt lành  

 

******* 
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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, Hội thánh Cơ Đốc lâu 

đời nhất của cộng đồng người Việt được thành lập tại Houston (Texas, Hoa Kỳ) với 38 năm lịch sử. 

       Thế giới đang ở trong mùa Phục sinh, và thật là có ý nghĩa khi đất trời đang ở trong tiết Xuân, trăm hoa khoe sắc, 

cây cối đâm chồi nảy lộc sau những ngày ngủ đông, cho thấy một sự phục sinh trong cảnh vật thiên nhiên. Điều quan 

trọng nhất là Thiên Chúa không chỉ mang đến cho cỏ cây sức sống mới, nhưng Ngài đã và đang mang đến sự phục sinh 

trong tâm hồn cho cuộc đời của biết bao người – những cuộc đời tưởng như đã chết trong tội lỗi, mà nay đã sống lại 

trong một cuộc đời mới đầy ý nghĩa và phước hạnh. Điều này được phản ánh phần nào trong Bản Tin “Niềm Tin Và 

Cuộc Sống” số 9 này. 

       Trong tinh thần rao báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, xin mời quý vị đến với Hội Thánh chúng 

tôi để tìm thấy một cộng đồng người Việt nồng ấm và thân thiện. Chúng tôi tâm nguyện sống phản chiếu tình yêu của 

Thiên Chúa và bày tỏ ân sủng cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mọi người. Vì thế, chúng tôi mong ước và mời gọi 

quý vị 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 qua Hội Thánh chúng tôi, bao gồm: 

 Học Kinh Thánh và sinh hoạt nhóm nhỏ cho các lứa tuổi 

 Sinh hoạt Thanh niên tươi trẻ và sống động (xử dụng Anh ngữ) 

 Sinh hoạt cho Nam giới và Nữ giới 

       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 Chúa Nhật: Sinh hoạt Thanh niên (xử 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 

 Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về Tin Lành qua các ấn phẩm Cơ Đốc, xin liên hệ với chúng tôi để được 

cung cấp miễn phí. 

       Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý vị được phước hạnh và thỏa lòng khi đến với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 

Houston! 

 

Trân trọng, 

Mục sư và Ban Chấp hành Hội Thánh Tin Lành VN Houston.  

mailto:tuvan@tinlanhhouston.org

