
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rồi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. 

Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn, 

Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê đi với mình, tức 

thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn 

bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài 

bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! Nếu có 

thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, 

mà theo ý muốn Cha. Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì 

Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta 

trong một giờ được! Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào 

chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại 

đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! Nếu chén nầy không thể lìa 

khỏi Con được mà Con phải uống, thì xin ý Cha được nên. Ngài trở lại 

nữa, thì thấy môn đồ còn ngủ; vì mắt họ đã đừ quá rồi.  Đoạn, Ngài bỏ 

họ lại mà đi cầu nguyện lần thứ ba, và lặp xin như lời trước. Rồi Ngài đi 

đến với môn đồ, mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư! 

Nầy, giờ đã gần tới, Con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ 

dậy, đi hè, kìa kẻ phản ta đến kia. 

Ma-thi-ơ 26:36-46 

Xin quý con con cái Chúa cầu nguyện và mời gọi gia đình, bạn bè, thân 

hữu tham dự chương trình Lễ Phục Sinh, lúc 10 giờ sáng, Chúa Nhật, 

ngày 4 tháng 4 năm 2021, chúng ta sẽ có chụp ảnh lưu niệm và picnic tại 

khuôn viên Nhà Thờ sau giờ Thờ Phượng. 

 

THÔNG BÁO - ANNOUNCEMENTS 

 



 

 

 

 

 

 

Lời Mời Thờ Phượng   ......................................... .. MS Nguyễn Đức Tuệ 
Calling for Worship and Praise 

 Ca Ngợi Dòng Huyết Báu (TC# 106) .................................. Hội Chúng *  
 

Cầu Nguyện Khai Lễ - Opening Prayer .................. MS Nguyễn Đức Tuệ 

 Lên Gô-gô-tha (TC# 104) ................................................... Hội Chúng *  

 

Tiệc Thánh -Communion ……………………...….. MS Nguyễn Đức Tuệ 

 

Ca Múa -Dance   “Trở Nên Món Quà” …...……... Nhóm Múa Lưu Ly 

 

Đọc Kinh Thánh Đối Đáp: Số 39 

   "Chúa Bị Ðóng Ðinh"  ........................................................ Hội Chúng 

 

Đơn Ca -Solo   “Đồi Vắng” ………………………..…….. Cô Trang Đài 

 

Đọc Kinh Thánh Ma-thi-ơ 26:36-46 .................. MS Nguyễn Đức Tuệ *     
Scripture Reading 

Sứ Điệp – Message ............................................................... MS Đặng Ngọc Kim 

       Chủ Đề:  “Còn Cách Nào Khác Không?” 

 

Đơn Ca -Solo   “Vì Yêu” ……………………...…….. Cô Hoàng Nguyệt 

Thông Báo - Announcements ...................................... MS Nguyễn Đức Tuệ 

Cầu Nguyện Chung & Hát Tôn Vinh ................................ Hội Chúng * 
The Lord’s Prayer & Closing Hymn  

Chúc Phước .............................................................. MS Đặng Ngọc Kim 
Benediction 

(*) Hội Chúng đứng  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi Chép Sứ Điệp 
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HỘI-THÁNH TIN-LÀNH VIỆT-NAM HOUSTON - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NHẬT 

Vietnamese Alliance Church of Houston - Sunday Worship Program 
Chúa Nhật, ngày 28 tháng 3 năm 2021, lúc 11:15 a.m. * Sunday, March 28, 2021 at 11:15 a.m. 

 

Xin tắt điện thoại khi giờ thờ phượng bắt đầu & giữ yên lặng trong Thánh Đường 

Please turn off cellphones when the service begins and remain quiet in the sanctuary 

Thank You! 

 

Chủ Đề: Còn Cách Nào Khác Không? 

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:36-46 

Câu Gốc: Ma-thi-ơ 26:39 

“Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện 

rằng: Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! 

Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.” 

HỘI-THÁNH TIN-LÀNH VIỆT-NAM HOUSTON - Chương Trình Lễ Thương Khó 

Vietnamese Alliance Church of Houston - Passion Ceremony Program 
Thứ sáu, ngày 2 tháng 4 năm 2021, lúc 7:30 p.m. * Friday, April 2, 2021 at 7:30 p.m. 

 

Xin quý thân hữu và tín hữu trong Hội-thánh đừng ai ra về sau khi buổi lễ kết 

thúc, xin ở lại cùng dự tiệc thông công với chúng tôi.  Hội-thánh kính mời! 


