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Chúng ta đang đi vào những ngày kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giê-

xu. Những tháng ngày với môn đệ bên cạnh, những đám đông đi theo, những 

lần giảng dạy, những phép lạ siêu nhiên… không còn nữa. Chúa Giê-xu đến để 

làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và ý muốn của Đức Chúa Trời đó là Chúa 

Giê-xu phải trải qua những đau thương, thử thách và cuối cùng chết đau đớn 

trên cây thập tự. 

Ê-sai 53:10 : “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương Người, và 

khiến gặp sự đau ốm.” Chúa Giê-xu vẫn có khả năng làm trái ý Đức Chúa Trời 

để giải thoát mình ra khỏi những khó khăn, “Ngươi tưởng Ta không có thể xin 

Cha ta lập tức cho Ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao?” (Mathiơ 26:53), nhưng 

Chúa chọn yên lặng và vâng phục, “Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như 

chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng” (Ê-sai 53:7). 

Có lẽ đây là một quyết định dại dột đối với một người có khả năng để giải 

thoát chính mình ra khỏi những khó khăn. Nhưng Chúa Giê-xu biết ý của Đức 

Chúa Cha là Ngài phải trải qua những nhục nhã, đau đớn, và cuối cùng chết để 

có thể hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại. Yên lặng, chịu đựng là làm theo 

ý muốn của Đức Chúa Trời trong thời gian nầy. 

Trong nếp sống phục vụ Chúa của chúng ta, có khi chúng ta nghĩ rằng chỉ 

thành công, chiến thắng, vinh dự… là ý của Đức Chúa Trời. Chúng ta tưởng 

rằng làm theo ý Chúa là chỉ khi chúng ta đứng trên bục giảng, cầu nguyện chữa 

bệnh, giảng đạo… Nhưng thành thật mà nói có lúc chúng ta giảng dạy, cầu 

nguyện… theo ý của mình, vô tình hay cố ý chúng ta lợi dụng ân tứ Chúa ban 

cho làm theo ý riêng. Lúc đó chúng ta được danh dự nhưng Chúa không được 

vinh danh, lúc chúng ta thành công nhưng ý chỉ của Chúa thất bại trong đời sống 

của chúng ta. Chúng ta cần được nhắc nhở rằng có những lúc yên lặng vâng 

phục là lúc ý chỉ lớn lao của Chúa được thực hiện qua đời sống của chúng ta 
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như Giô-sép yên lặng vâng phục cưới Ma-ri làm vợ để đón Chúa Giê-xu ra đời. 

Chúa Giê-xu cũng đã yên lặng vâng phục để đem sự cứu rỗi đến cho nhân loại.  

  Yên lặng vâng phục Chúa không phải là dễ vì nó sẽ mang đến nhiều đau 

buồn và nước mắt. Nhưng sự yên lặng vâng phục của Chúa sẽ cho chúng ta nơi 

nương dựa chắc chắn, vì Chúa sẽ thông cảm nỗi niềm, an ủi và xoa dịu những 

đau đớn của chúng ta bởi kinh nghiệm của sự đau thương và sự chết của Ngài. 

Chúa sẽ giúp chúng ta có năng lực để yên lặng vâng phục ý muốn của Đức Chúa 

Trời khi chúng ta tìm đến Ngài trong sự cầu nguyện và nhờ cậy.  

 Hê-bơ-rơ 4:15-16, “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể 

cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi 

việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. 

 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót 

và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.”  

(nguồn : cdnvn.com) 
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Theo niên lịch Cơ Đốc giáo, khoảng 40 ngày trước Lễ Phục Sinh là Lễ Tro 

(Ash). Lễ Tro là ngày đầu tiên của Mùa Thống Hối (Lenten Season). Mùa Thống 

Hối sẽ chấm dứt vào ngày thứ Bảy trước Lễ Phục Sinh. Trong thời gian 40 ngày 

này (ngoại trừ các Chúa Nhật) các tôi tớ con cái Chúa thường kiêng ăn cầu 

nguyện, tự xét lấy mình, ăn năn, xưng tội và cầu xin Đức Thánh  Linh ban năng 

lực để sống đẹp lòng Chúa. 

Mùa này các tôi tớ con cái Chúa ở một số Hội Thánh, nhất là người Đại 

Hàn, thường thức dậy sớm, đến nhà thờ để tĩnh tâm, sám hối và cầu nguyện 

trước khi đi làm. 

Tuần lễ cuối cùng của Mùa Thống Hối là Tuần Thương Khó cũng gọi là 

Tuần Thánh. Tuần lễ này bắt đầu với Lễ Lá (Palm Sunday) nhắc ngày Chúa 

được nghênh rước vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn; rồi tiếp tục với Thứ 

Năm, ngày Chúa thiết lập Lễ Tiệc Thánh và Thứ Sáu, Chúa chịu đóng đinh trên 

thập tự giá để đến Chúa Nhật sống lại từ cõi chết. Đó cũng là ngày vui nhất của 

Cơ-đốc giáo, ngày Lễ Phục Sinh. 

Có Chết Rồi Mới Có Phục Sinh 

Một lẽ thật quan trọng chúng ta có thể khám phá ra trong mùa lễ này là 

Chúa phải chịu đau đớn khốn khổ và cuối cùng phải chết đi, rồi Ngài mới có thể 

phục sinh vinh hiển được. 

Trong phương diện thuộc linh cũng vậy. Chúng ta phải chết đi rồi mới phục 

sinh được. Nhờ đức tin chúng ta đã chết và sống lại qua ý nghĩa của lễ báp-têm. 

Tại lễ báp-têm, chúng ta bước vào mầu nhiệm cùng chết và cùng sống lại với 

Chúa (Rô-ma 6:3-11). Muốn có một đời sống đắc thắng tràn đầy sức sống thiên 

thượng, bước tiên quyết là phải chết đi con người cũ hoặc bản tánh xác thịt của 

mình. Không có ngã tắt nào để bước vào ngưỡng cửa của quyền năng phục sinh 

ngoại trừ phải chết. Ngày nào chúng ta còn chưa lấy đức tin để cho con người 
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cũ chết đi thì ngày đó chúng ta cũng chưa có thể sống với sức sống phục sinh 

được. 

Trong cuộc đời theo Chúa, đôi khi Chúa cũng cho chúng ta phải kinh 

nghiệm qua những đau đớn thất vọng hoặc thất bại rồi mới có thể tìm thấy sung 

sướng vui mừng và thành công. Chúng ta đừng vội thất vọng hoặc lên án khi 

thấy công việc nhà Chúa dường như đang đổ vỡ. Vì từ những hài cốt khô Đức 

Chúa Trời cũng có thể dựng nên một đạo binh rất lớn và dũng mãnh (Ê-xê-chi-

ên 37). Bấy giờ người ta sẽ không thể nói rằng nhờ tay mình mà công việc Chúa 

mới được như thế này thế kia, bèn là nhờ quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa 

Trời hành động qua mình (Xa-cha-ri 4:6). 

Chúa chúng ta đã dạy:“Nếu hột lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống 

đất thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều” (Giăng 12:24). 

Chết là cần thiết cho phục sinh. Phải có chết rồi mới có phục sinh được. 

Có Chúa Phục Sinh là Đời Sống Đắc Thắng 

Đây là lẽ thật thứ hai. Rõ ràng là bối cảnh xã hội và chính trị tại Pa-lét-tin 

không thay đổi gì trước và sau khi Chúa phục sinh. Người La Mã vẫn cai trị dân 

Do Thái. Giới lãnh đạo tôn giáo vẫn cộng tác với ngoại bang để củng cố chức 

vị và quyền hành. Những ai bất đồng ý kiến hay có tư tưởng chống đối đều bị 

chụp mũ là chống chính quyền và bị bắt bỏ tù ngay tức khắc. Hàng ngàn người 

đã bị xử đóng đinh. 

Các môn đồ của Chúa Giê-xu phần nhiều là những người miền quê. Bản 

tính sợ người quyền thế vốn đã có sẵn trong dòng máu của những người quen 

bị trị. Lâu ngày họ hãnh diện vì thầy của mình thật là tài năng, làm những dấu 

kỳ phép lạ phi thường. Nhưng từ khi chính mắt họ nhìn thấy Chúa bị bắt rồi chịu 

tử hình trên thập tự giá, bao nhiêu niềm hãnh diện và mộng đẹp đều bị tan vỡ. 

Họ sợ bị liên lụy. Họ trốn tránh. Nhắc lại tình cảnh các môn đồ sau khi Chúa 

chịu chết, Thánh Giăng rất thành thật, “Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhất 

trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại, vì sợ dân Giu-

da” (Giăng 20:19). Sợ là bản tánh cố hữu của chúng ta. 
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Nhưng từ khi họ gặp được Chúa phục sinh, sự sợ hãi đó đã tan biến. Họ 

bắt đầu kinh nghiệm một đời sống đắc thắng. Ngày trước họ sợ bị bắt và bỏ tù; 

bây giờ bắt bớ và tù đày dường như không có ý nghĩa gì nữa. Ngày trước, nếu 

những nhà lãnh đạo trong dân quở trách, có lẽ họ đã im hơi lặng tiếng mà nghe, 

bất kể là đúng hay sai, nhưng bây giờ thì họ đã không ngần ngại hỏi lại rằng: 

“Chính các ông hãy suy xét. Trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi có nên vâng 

lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng tôi, chúng 

tôi không thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe”(Công vụ 4:19-

20). 

Họ đã kinh nghiệm được thế nào là “các ngươi sẽ biết sự thật và sự thật 

sẽ giải phóng các ngươi” (Giăng 8:32). Chúa Giê-xu phục sinh chính là sự thật 

đó. “Đấng Christ đã giải phóng chúng ta cho được tự do” (Ga-la-ti 5:1a). 

Kinh nghiệm Chúa phục sinh đã cho họ đời sống đắc thắng. Nhà cầm 

quyền, đòn vọt, tù đày, bị sỉ nhục công khai, hoặc bị treo trên thập giá vốn là 

những gì họ hay sợ trước khi gặp Chúa phục sinh. Giờ đây những thứ đó không 

còn có nghĩa gì nữa. Quả thật, cuộc đời họ đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi gặp 

Chúa phục sinh. Họ đã kinh nghiệm một đời sống đắc thắng giữa một xã hội đầy 

bất công và áp bức. Họ đã thật sự kinh nghiệm tự do dù sống giữa một môi 

trường không chút tự do. 

Khó khăn hoặc chết chóc đối với đa số chúng ta dường như là tận điểm. 

Đứng trước sự khó khăn và sự chết, chúng ta thường buồn bã than vãn và đôi 

khi cũng thắc mắc về tình thương của Đức Chúa Trời. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời 

vì trước mắt Ngài, khó khăn hoặc chết chóc chưa phải là tận cùng. Đó chỉ là sự 

cần thiết để Ngài bày tỏ những việc diệu kỳ hơn qua quyền năng phục sinh. Đức 

tin nơi Chúa phục sinh có thể giúp chúng ta xem thường mọi khó khăn trở ngại 

và có được một đời sống đắc thắng. Ha-lê-lu-gia! Tạ ơn Chúa, vì chúng ta đang 

được tự do và có thể sống một cuộc đời đắc thắng. Hãy vững tin nơi Chúa phục 

sinh. A-men! 

Mục Sư Đặng Ngọc Báu  - Nguyệt San Linh Lực 
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Xong rồi giá trả xong rồi! 

Trên cây thập tự tại đồi Gô-tha 

Giao hồn linh lại tay Cha 

Gục đầu tắt thở…màn thờ chia đôi 

Xong rồi giá trả xong rồi! 

Đất kia rúng động, đá đồi bể ra 

Tội khiên nhân loại ác tà 

Đất trời tối thẩm, Cha Ngài ngoảnh đi! 

Xong rồi giá trả xong rồi! 

Tội con Chúa chết chao ôi kinh hoàng 

Bao năm con đã đi hoang 

Âm thầm tình Chúa, cưu mang trong Ngài 

Xong rồi giá trả xong rồi! 

Huyết hồng tuôn đổ, hỡi ôi thế nầy! 

Phương đông xa cách phương tây 

Quăng xa tội lỗi…thế nầy cho con. 

Xong rồi giá trả xong rồi! 

Hồng điều tội lỗi thành đồi tuyết sương 

Thứ tha tội lỗi trăm đường 

Tội ô son đậm ra thường lông chiên 
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Xong rồi giá trả xong rồi! 

Cho con chiêm ngưỡng tại đồi Gô-tha 

Tháng ngày lặng lẽ trôi qua 

Nhìn cây thập tự biết là Chúa yêu 

Xong rồi giá trả xong rồi! 

Nguyện sống cho Chúa không thôi rao truyền 

Tin Lành nước Chúa vô biên 

Cho nhân loại biết Chúa tuyên: “Xong rồi” 

Xong rồi giá trả xong rồi! 

Cho con tiến bước lên đồi Gô-tha 

Không gian mở rộng quanh ta 

Nói ra ơn Chúa món quà cứu ân 

Xong rồi giá trả xong rồi! 

Trên cây thập tự tại đồi Gô-tha 

Gô-tha ấy ở lòng ta 

Xong rồi Chúa trả tội ta “Xong rồi” 

 

Hồ Galilê 
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“Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh. 

NƯỚC Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời.” 

  

Nếu “ý Cha được nên” đem lại niềm vui và phước hạnh, tại sao có những 

lúc chúng ta phải phấn đấu cam go? Có khi ý Cha và ý chúng ta không hợp nhau, 

phải không? 

Tôi thích Thi thiên 37:4: lắm, “Hãy vui mừng trong Chúa. Ngài sẽ ban cho 

ngươi điều lòng mình mong muốn.” Quý vị thích câu nầy không? “Hãy vui mừng 

trong Chúa. Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình mong muốn.”  

Câu Kinh Thánh nầy phản ánh những ngày kết quả, bình yên, thoả lòng. 

Giống như những ngày Ga-li-lê phước hạnh - Chúa được thương yêu, tôn kính, 

mến mộ. 

Chúa giảng dạy, chữa lành người bệnh tật, tha thứ tội lỗi. Chúa kết nạp sứ 

đồ và môn đồ. Đám đông hâm mộ theo Chúa với tất cả nhiệt tình, hồ hởi. Từng 

lời Chúa nói, họ chăm chú lắng nghe. Từng cử chỉ nhỏ Chúa làm, họ say mê, 

theo dõi. Lời dạy của Chúa như dòng suối nước trong, tươi mát, nuôi dưỡng, 

chữa lành. Có lẽ giống những ngày Ga-li-lê phước hạnh, êm đềm, kết quả của 

chúng ta. 

Nhưng cũng có lúc đổi đời – quý vị và tôi trăn trở, nhọc nhằn, cô đơn, khốn 

khổ. Nhất là những lúc ý Chúa và ý chúng ta không hợp nhau - thời gian kéo dài 

bất tận, ray rức – như lúc Chúa trăn trở trong vườn Ghết-sê-ma-nê. 

Những ngày Ga-li-lê thật là lý tưởng, tuyệt đẹp, ấm cúng, vui mừng. Nhưng 

rời Ga-li-lê, bước qua Ghết-sê-ma-nê, trời trong gió lặng không còn nữa. Mây 

đen ào ào kéo đến. Mưa bão thình lình đổ xuống phủ đầu. Núi lở, đá đè, cây ngã 
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chận đường. Công tác dở dang. Chức vụ tắt nghẽn. Tràn nước mắt với thương 

đau. 

Chúa quỳ gối cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê lúc thành phần đối 

kháng trở nên hung dữ, táo bạo. Các lực lượng chống đối như đang dồn hết sức 

lực để tiến công. Cái chết của Chúa đã gần kề. Trên đời nầy, mấy ai muốn chết 

- lúc đang ở đỉnh cao danh vọng, thành công lẫy lừng, được mến mộ?  

Lúc bị chống đối, lên án, chụp mũ – tâm trạng quý vị ra sao?  

  Chúa buồn rầu, sầu não. Chúa nói với các sứ đồ: “Linh hồn Ta đau buồn 

cho đến chết. Hãy ở đây và thức tỉnh với Ta.” (Ma-thi-ơ 26:38). Chúa cô đơn, 

lẻ loi! 

  Lời cầu nguyện của Chúa mô tả tâm trạng, tình cảm và ý chí của Chúa, 

“Ngài quỳ gối, sấp mặt cầu nguyện: ‘Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén 

nầy lìa khỏi con!” (26:39). Ai tưởng rằng Chúa không hiểu tâm trạng đau 

thương, hoàn cảnh khốn khó, cô đơn, thiếu thốn của mình? Không giáng sinh, 

không vào đời, Chúa cũng đã hiểu rõ mọi hoàn cảnh của mỗi người. Vì Chúa ở 

mọi nơi, biết hết mọi điều. Chúa dấn thân, vào đời, chịu dằn vặt đau thương 

trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Chúa bước lên cây thập tự để Anh, Chị và tôi thấy, 

biết, cảm nhận và rung động với tình yêu và giá cao quý tuyệt vời Chúa đã trả 

cho mình – vì “Chúa quá yêu tôi.” 

Vườn Ghết-sê-ma-nê của Anh, Chị đau thương, dằn vặt, căng thẳng đến 

mức nào? Ý Anh, ý Chị không cùng chiều, cùng hướng với ý Chúa? Ý Chúa 

không hợp với ý mình? Hay Anh, Chị mệt mỏi, nản lòng, không còn ý chí để 

phấn đấu. Anh, Chị gần như bỏ cuộc, buông xuôi? Tại sao ý chúng ta không hợp 

với ý Chúa? Có thể vì cái tôi của mình quá lớn? Lòng kiêu ngạo của mình quá 

to? Hay quá sợ hãi? Không còn tha thiết, hay ù lỳ, chậm lụt, lười biếng?   

  Nếu Anh, Chị đang ở trong một tình trạng nào vừa kể. Anh, Chị cần được 

phục hồi. Hoặc kiêu ngạo, tự hào hay mỏi mệt buông xuôi – hãy đến thưa với 

Chúa. 
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Trong cơn cô đơn tột cùng, sầu não, đau buồn chết đi được, Chúa Jêsus 

muốn tránh chén đắng của sự chết. Nhưng cầu nguyện xin Ý Cha Được Nên vừa 

xong, Ngài đứng lên đón nhận thập tự giá.  

Chúa nói, “nhưng không theo ý con mà theo ý Cha!” Lần thứ hai, Chúa 

cầu nguyện, “Lạy Cha, nếu chén nầy không thể tránh được và Con phải uống 

thì xin Ý Cha Được Nên!” (26:42). 

  Không che dấu, không ngụy trang lòng đau thương, sầu não, sợ hãi - Chúa 

Jêsus trình dâng, trút đổ lên Chúa Cha tâm trạng thật. Chúa Jêsus cầu xin ý Cha 

được nên. Lời cầu xin tuyệt vời, cao quý mẫu mực - và được lắng nghe, ghi 

nhận.   

Và tạ ơn Chúa, ý Cha được nên. Chúa Jêsus đã nhận lãnh chén thập tự giá. 

Huyết Chúa đã tuôn tràn từ thập tự giá cho Anh, Chị và tôi. Chúa đã phục sinh 

khải hoàn. Anh, Chị có thể đến gần Chúa giờ nầy, nguyên vẹn hình hài – con 

người thật, tâm trạng thật. 

  Cầu nguyện ý Cha được nên là cầu xin với lòng tự nguyện vâng phục - tin 

cậy vâng lời. Ý Cha được nên là tín thác hoàn toàn nơi tình yêu không bờ bến, 

và đường lối khôn ngoan, tuyệt vời của Chúa.  

Cầu nguyện “ý Cha được nên” như một bài ca chiến thắng, vui mừng, hay 

cầu nguyện “ý Cha được nên” như một bi ca, sầu não, đắng cay. Cầu nguyện 

với lòng kính yêu, vui lòng đầu phục.  

  Cầu nguyện với lòng tin cậy, tin chắc nơi Chúa thành tín, yêu thương. Cầu 

nguyện vững tin nơi sự khôn ngoan toàn vẹn của Ngài - Anh, Chị sẽ gặp Chúa. 

Chúa sẽ lắng nghe, nhậm lời. Anh, Chị sẽ được bình an, phước hạnh, thiên 

đường.     

    Ý Cha được nên là nguồn phước hạnh phục sinh, 

sung mãn tuôn tràn cho Anh, Chị, 

Ngay tại đây, giờ nầy  

Trên Đất Thánh, Và mãi mãi, 

Tại Việt nam, Hoa kỳ, Canada, Âu châu, hay Úc châu. 

Amen.  Mục sư Hồ Xuân Phước 
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Nghe bảo rằng tôi được sinh ra vào đêm mưa gió, nơi làng quê nghèo dưới 

ánh đèn dầu le lói sáng. Rồi được sống những ngày ấu thơ trên miền núi cao, 

nơi được mệnh danh là “miền đất lửa đạn”. Tuổi thơ không mấy êm đềm vì cuộc 

sống khó nghèo, thiếu thốn trăm bề, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Cuộc 

sống lúc đó vốn thế. Đôi khi vừa nách em trên tay vừa làm việc, nghe tiếng leng 

keng của ông bán cà rem đầu ngõ, ước ao được ăn cho thỏa thích nhưng đành 

nuốt nước miếng nhìn theo. Tết đến hay hè về, ước ao được tấm áo mới hay chỉ 

là được thỏa thích rong chơi, bắt chuồn chuồn ve ve như chúng bạn. Nhưng ước 

mơ chỉ là mơ ước, khi nhà vẫn nghèo lại thêm em thêm việc. 

Thời gian trôi đi, nặng nề và ảm đạm, đó là lúc tôi nhận thức được cuộc 

sống và những thứ xung quanh mình, đã quá khắc nghiệt. Tôi lại ước, ước có 

phép màu cho gia đình mình ngôi nhà đẹp và những bữa cơm ngon cùng quần 

áo mới…ước gì mình có thể rời khỏi nơi này đến một nơi nào đó tốt hơn, làm 

việc có nhiều tiền hơn… 

Ngày đó, tôi bắt đầu biết đến CHÚA GIÊ-XU, khi nhà tôi được dùng làm 

nơi thờ phượng CHÚA. Mỗi dịp giáng sinh về là háo hức, chăm chú xem những 

cuốn phim về CHÚA GIÊ-XU dù phải nơm nớp lo sợ, không biết sẽ bị bắt lúc 

nào. Và cũng tin những lời trong một bài thánh ca mọi người hay hát rằng: “nhà 

xiêu vách nát, kèo cột lung lay, GIÊ-XU ngự vào hóa thiên cung ngay”.  

Rồi tháng năm cứ thế trôi dần trôi dần. Thật kỳ diệu, từng hồi từng lúc 

trong năm năm, mười năm tiếp theo, những gì tôi ước ao ngày thơ ấu dần thành 

hiện thực. Nhưng, vượt khỏi nơi gia đình nhỏ, tôi ra ngoài với vô vàn những cái 

mới lạ, cuộc sống chốn thị thành lại vất vả khó khăn theo cách khác mà tôi chưa 

nghĩ đến. Rồi tôi lại ước, ước gì ngày xưa nhà mình không nghèo thì mình đã 

học biết cái nọ cái kia như người ta – vì bị người ta bảo rằng con nhà nòi mà gì 
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cũng không biết, ước gì mình giỏi giang xinh đẹp như bao người xung quanh 

mình. Có lẽ tôi sẽ mãi chìm trong những ước mơ vụn vặt đó nếu CHÚA không 

nhắc nhở tôi qua lời của NGÀI: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước ĐỨC 

CHÚA TRỜI và sự công bình của NGÀI, thì NGÀI sẽ cho thêm các ngươi mọi 

điều ấy nữa” (Mathiơ 6:33).  

Cứ thế, tôi vẫn ước mơ, tôi ước mơ dưới quyền năng và sự hướng dẫn của 

ĐẤNG tạo dựng nên vũ trụ, trong đó có tôi. Tôi có quyền ước mơ cao hơn, xa 

hơn nếu tôi biết chắc đó là điều CHÚA vui lòng và chẳng điều chi CHÚA không 

làm được cho tôi. Và giờ đây, sau hơn 30 năm tôi đã, đang và chắc chắn sẽ chạm 

được tay vào những điều mà tôi mơ ước, với điều kiện là nó đẹp ý CHÚA và 

đúng lời CHÚA, ích lợi cho vương quốc của NGÀI trên đất. 

Tôi thách thức bạn, hãy tìm kiếm CHÚA trước hết, rồi dâng cho NGÀI 

những ước mơ của bạn và kiên nhẫn chợ đợi. “Vả, ĐỨC CHÚA TRỜI, bởi quyền 

lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu 

xin hoặc suy tưởng,” (Êph 3:20) 

LêVi 
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Hình aûnh sinh hoaït :  Teát Vieät Nam 2017 – Xuaân Ñinh Daäu 
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Như lời Châm Ngôn 16:24 : “Lời lành giống như tàng ong, ngon ngọt cho 

tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt” thì khi bạn và tôi nói ra những lời lành, 

khi chúng ta ban ra những lời chúc phước, thì những lời nói tuyệt vời này, giống 

như nước, giống như không khí, giống như thức ăn bổ dưỡng, tưới cho cây xanh 

tâm hồn của người nghe được thêm xanh mướt, được thêm mượt mà, được đơm 

bông, được kết trái, được ngập tràn niềm vui. 

Có hai cách chúc phước cho nhau. Thứ nhất là lời chúc phước cho hiện tại 

và thứ nhì là lời chúc phước cho tương lai. 

Lời chúc phước cho hiện tại là những lời nói tử tế, bày tỏ bạn công nhận 

những cá tính tốt lành, nói lên bạn thừa nhận những công việc tốt đẹp trong hiện 

tại của người đối diện. Lời chúc lành cho hiện tại tập trung vào những điều đáng 

ca ngợi nơi người đối diện ngay trong bây giờ. Bất cứ ai ai cũng có một số ưu 

điểm ngay trong hiện tại, một số cá tính dễ mến ngay trước mắt, rất đáng được 

tán dương, rất đáng được đề cao. Dĩ nhiên là không ai là hoàn toàn tốt cả, nhưng 

đừng để những điểm thiếu sót này che khuất tầm nhìn của chúng ta, cản trở bạn 

và tôi trong việc đề cao hay khen ngợi những điểm tốt ở nơi người đối diện. 

Sau đây là một vài thí dụ về những lời chúc phước cho hiện tại. 

Bạn có thể chúc phước một đứa trẻ như sau: “ Con là đứa trẻ tử tế và tốt bụng”. 

Bạn có thể nói với người bán hàng như thế này: “Chị thật là vui vẻ. Mua bán 

với chị thật là dễ dàng”. 

Bạn có thể nói với một người bạn cùng làm việc trong sở: “Anh là một người 

siêng năng mà lại có tinh thần trách nhiệm cao. Công ty này thực may mắn có 

anh làm việc”. 

Bạn có thể nói với người cấp trên như sau: “Tôi rất vui vì được làm việc với chị. 

Chị có lòng quan tâm, để ý đến tôi và yểm trợ tôi thật nhiều trong công việc”. 
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Bạn có thể chúc phước cho người vợ hay người chồng của mình như vầy: “Mình 

thật là thủy chung mà lại giỏi giang nữa”. 

Khi bạn và tôi tập trung vào điểm tốt của người khác, bạn sẽ luôn luôn nhìn 

ra những nghĩa cử, những ưu điểm đáng để ca ngợi, đáng để biểu dương, đáng 

để nói ra những lời chúc phước tốt lành dành cho người đó. 

 

Quý độc giả thân mến, 

Lời chúc phước thứ nhì là lời chúc phước cho tương lai. Khi bạn và tôi 

thấy được một tiềm năng ở một người, nhận ra một khả năng đang ẩn giấu, tin 

tưởng rằng khả năng đó sẽ dẫn đến một tương lai tốt đẹp, thì khi chúng ta bày 

tỏ sự cảm nhận và niềm tin đó, thì đây chính là lời chúc phước cho tương lai đến 

với người đó. 

Đặc biệt hơn nữa, nếu bạn đã thuộc về Cứu Chúa Giê-xu, được Thánh Linh 

soi dẫn để thấy được một tương lai xa hơn ở nơi một người, thì khi bạn bày tỏ 

khải tượng này cho người đó, những lời nói này sẽ trở nên lời chúc phước cho 

tương lai của người đó, đi kèm với sự chứng giám của Đấng Tạo Hóa, như Kinh 

Thánh có bày tỏ: “Đừng lấy ác trả ác, lấy sỉ nhục trả sỉ nhục, nhưng hãy đáp lại 

bằng lời chúc phước vì anh chị em được kêu gọi phải đối xử với mọi người như 

thế để nhận được ân phúc” (1 Phi-e-rơ 3:8) 

Sau đây là một vài thí dụ về lời chúc phước cho tương lai. 

Bạn có thể chúc phước cho một đứa trẻ như vầy: “Con có tấm lòng quan tâm 

đến người khác. Lớn lên, chắc chắn con sẽ là một người vợ hiền và một người 

mẹ thật tốt”. 

Bạn có thể chúc phước cho một em học sinh như sau: “Con thật là siêng năng 

và sáng dạ. Trong tương lai, con chắc chắn sẽ gặt hái thật nhiều thành công”. 

Bạn có thể chúc phước cho một người trẻ tuổi như thế này: “Em có một khả 

năng sáng tạo rất phong phú. Không bao lâu, em sẽ làm nên nhiều điều hữu ích 

cho mọi người”. 

Tiến sĩ Mary Swope, tác giả của quyển sách “Bless Your Children Every 

Day”, xin tạm dịch là “Chúc Phước Cho Con Mỗi Ngày”, nhắc lại truyền thống 

của các gia đình người Do-thái, khi cha mẹ chúc phước cho con cái hằng ngày, 
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khiến cho cộng đồng người Do-thái luôn luôn thành công, giàu có và ít tội phạm 

nhất, bất kỳ họ sinh sống ở nơi nào trên thế giới. 

Thật ra đây không phải là một công thức kỳ bí gì hay một lễ nghi tôn giáo 

nào để làm vui lòng Đấng Tạo Hóa, nhưng chỉ đơn giản là nói những lời lành 

trên những người thân yêu, nhắc lại bao lời hứa phước hạnh được chép trong 

Kinh Thánh mà Thiên Chúa hứa ban cho mỗi con người chúng ta. 

Chính Thiên Chúa đã chúc phước cho thủy tổ loài người là A-đam và Ê-

va, cũng như cho biết bao nhiêu người khác nữa. Ngày nay, Đấng Tạo Hóa vẫn 

đang tiếp tục chúc phước cho con người, khi chúng ta dựa vào lời hứa của Ngài 

mà nói ra những lời lành, như Kinh Thánh sách Châm Ngôn 18:21 có khẳng 

định: “Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó”. 

Khi chúng ta nhân danh Đấng Tạo Hóa, nhắc lại những lời chúc phước của 

Ngài trên những người thân yêu, trên những người xung quanh, thì Ngài sẽ giữ 

lời hứa mà tuôn tràn ơn phước trên người đó. 

Sau đây là một lời chúc phước trên con trẻ mà tiến sĩ Mary Swope đề nghị trong 

quyển sách của bà. 

“Trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong con là một thần linh đầy sáng tạo 

đang ngự trị, bởi vì con được dựng nên theo hình ảnh của Đấng Tạo Hóa, Đấng 

đã dựng nên cả đất lẫn trời. Ngài sẽ ban cho con những ý tưởng mới để phác 

họa, để xây đắp và để thực hiện. Hãy để cho Ngài mang đến trong óc tưởng 

tượng của con, đầy ắp những tư tưởng thật sáng tạo, thật mới mẻ, để khi những 

tư tưởng này trở nên hiện thực, sẽ phản ánh vinh quang của Ngài và đem lại 

phước hạnh cho nhiều người. Nguyện sự đẹp đẽ của Đấng Sáng Tạo hướng dẫn 

các công việc của tay con làm”. 

 

Vào đêm Giáng Sinh năm 1769, cậu thiếu niên Johann Dannecker, trong 

khi chạy giỡn ngoài đường trong thành phố Stuttgart, Đức quốc, đã vô tình đâm 

vào một người già, khiến ông té ngã lăn xuống đất. Sau đi đứng dậy, ông cụ thay 

vì cự nự hay trách mắng, ông hỏi tên họ của Johann, rồi sau đó bắt chuyện, tìm 

hiểu xem lớn lên Johann muốn làm chuyện gì. Sau đó, ông cụ nhìn thẳng vào 

đôi mắt của Johann và nói lời chúc phước cho tương lai của cậu bé rằng: “Hãy 

quyết định những gì con muốn làm trong tương lai, và trong bất cứ điều gì khi 
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con quyết định, trước khi cuộc đời con kết thúc, con sẽ thực hiện những điều mà 

cả thế giới sẽ ca tụng và khen ngợi con”. 

Cậu thiếu niên Johann Dannecker không bao giờ quên được những lời chúc 

phước này. Những lời lành này như những hạt mầm gieo vào trong tâm hồn của 

Johann. Theo tháng ngày, Johann đã trở nên một điêu khắc gia vô cùng nổi tiếng, 

với những công trình điêu khắc đồ sộ được trưng bày tại các thủ đô danh tiếng 

của Âu-châu, tuy vậy Johann cũng vẫn chưa cảm thấy thật hài lòng với những 

thách thức bất tận của tinh thần sáng tạo. 

Một ngày nọ, Johann Dannecker đọc những dòng ký thuật trong Kinh 

Thánh nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu, lòng ông tràn đầy lòng ngưỡng mộ và sự 

cảm hứng về con người đầy nhân lành này. Sau đó, ông đã thực hiện một công 

trình điêu khắc về Chúa Cứu Thế Giê-xu, là công trình ông vừa lòng nhất, vì đã 

đạt đến những hoài bão và thách thức lớn lao nhất trong lòng ông từ bao lâu nay. 

Sau đó, hoàng đế Napoleon mời ông tạc tượng thần Vệ Nữ cho thành phố 

Louvre, nhưng ông đã từ chối như sau: “Kính thưa Hoàng Đế. Kẻ hạ thần đã 

nhận được khải tượng thiêng liêng từ thiên đàng, xem đây là niềm cảm hứng và 

đề tài cho những thành tựu cao quý nhất của mình, không thể nào dám đắc tội 

với Đấng Tạo Hóa, để mà ra sức, tạc nên một pho tượng nữ thần. Nghệ thuật 

của hạ thần là chỉ dành cho Đấng Tối Cao”. 

 

Ước mong bạn và tôi không để một ngày trôi qua, mà không kịp thấy những 

điều tốt đẹp ở một người nào đó chung quanh, để nói lên một lời ngợi khen và 

cảm kích với người đó. 

Ước mong bạn và tôi không để một ngày trôi qua, mà không kịp nhìn thấy 

một khả năng tiềm tàng trong người đối diện, để nói lên lời chúc phước cho 

tương lai tốt đẹp của người ấy. 

Hãy chúc phước cho nhau vì đây là mạng lệnh của Đấng Tạo Hóa, để đem đến 

phước hạnh cho người thân yêu. 

Hãy chúc phước cho ngày nay. 

Hãy chúc phước cho ngày mai nữa. 

Tùng Tri (phatthanhhyvong.com) 
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Theo truyền thuyết từ xưa, Thần Tài là vị thần sống trên trời, trong một lần 

xuống dưới hạ giới do uống rượu say, đầu va vào đá nên không nhớ mình là ai. 

Trong quá trình lưu lạc dưới nhân gian, quần áo Thần Tài mặc trên người bị 

người dân lột đem đi bán. May thay, khi Thần Tài đi lang thang ăn xin thì được 

một cửa hàng bán gà, vịt mời Thần Tài ăn, từ đó cửa hàng này rất đông khách 

hàng. 

Một thời gian sau, cửa hàng đó làm ăn sa sút, vắng khách do chủ nhà thấy 

Thần Tài không làm gì nên không cho ở nữa. Thấy vậy, nhiều người kinh doanh 

khác đến mời Thần Tài về, đưa đi mua quần áo mới để mặc. Cũng may, Thần 

Tài tìm đến đúng cửa hàng đã mua lại quần áo lúc trước rồi mặc quần áo, đội 

mũ bay về trời. Từ đó, nhiều người xem ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch là 

ngày vía Thần Tài bay về trời. 

Những năm gần đây, trào lưu mua vàng trong ngày Thần tài (mùng 10 tháng 

Giêng), với hy vọng sẽ được may mắn, tài lộc rủng rỉnh cả năm. Vì mong được 

nhiều tài lộc mà người ta không ngại xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng cầu 

may. 

Là con cái của Chúa chúng ta không dựa dẫm vào "ông thần say rượu mất trí 

nhớ" như vậy để mong được giàu có. Sự no đủ, thịnh vượng của chúng ta đến 

từ Đức Chúa Trời - Đấng dựng nên trời đất - Cha yêu thương của chúng ta. 

 

LỜI KINH THÁNH:  

"Bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy." (A-ghê 2:8) 

"Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ 

Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất." (Thi Thiên 121:1-2) 
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"Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc 

gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời 

vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm 

nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi 

mọi điều ấy nữa." (Mathiơ 6:31-33) 

"Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; vậy, 

các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, và những thùng của con sẽ tràn rượu mới." (Châm 

Ngôn 3:9-10) 

"Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong 

nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân 

phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các 

ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!" (Malachi 3:10) 

"Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là 

dòng dõi người đi ăn mày." (Thi Thiên 37:25) 

Bạn đang tìm kiếm sự thịnh vượng theo cách nào? 

 

06/2/2017 

MS Dương Hữu Thắng 
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Một chú bé hỏi cha: 

-Ba ơi, làm sao ba biết là có Chúa? 

Cha trả lời: 

-Tại sao con hỏi như vậy? Con không tin là Chúa có thật hay sao? 

-Dạ con tin, nhưng thầy của con bảo rằng chúng ta không thể biết chắc chắn là 

có Thượng Đế thật hay không. Có cách nào thực sự biết là có Thượng Đế hay 

không ba? 

-Con còn nhớ chuyện anh chàng Robinson trên hoang đảo không? Con nhớ một 

hôm nọ anh ta sợ hãi nhận ra rằng có một người khác sống trên hoang đảo 

không? Làm sao anh ta biết là có một người khác ngoài ra anh ta sống trên đảo? 

Anh ta có thấy người đó không? Không, anh ta chỉ thấy một dấu chân in trên cát 

mà anh ta biết chắc chắn không phải là dấu chân mình. Anh ta biết chỉ có người 

mới có dấu chân như thế, và người nào để dấu chân ấy ở đó chưa đi đâu xa đâu, 

vì nước thuỷ triều chưa lên đến đó. Tất cả những chi tiết đó Robinson biết là 

đúng cả,  và mặc dù chưa thấy con người có dấu chân ấy, anh ta vẫn tin người 

ấy đang có mặt. 

 

Nếu chỉ một dấu chân trên cát là bằng cớ chắc chắn về một người hiện diện 

trên hoang đảo, chúng ta sẽ nói gì khi dấu vết của Chúa đầy dẫy trên vạn vật 

chung quanh ta? 

Chúng ta thấy núi đồi thiên nhiên là dấu của ngón tay Chúa. Chúng ta thấy 

hằng triệu cây cỏ và hoa mà chỉ một mình Chúa có thể làm chúng mọc lên. 

Chúng ta thấy tất cả các sông lớn trên mặt đất đều xuất phát từ những mỏm 

đá nhỏ, những mỏm đá nhỏ nước từng hạt một. Tất cả những điều đó là gì? Phải 

chăng là những dấu chân của Chúa in lên mặt của địa cầu này. Những dấu vết 

đó bảo rằng Chúa thực sự đang sống, hiện diện và tể trị. 

Nguyễn Sinh (ST) 
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Em có biết hình vẽ này là cảnh nào trong ngày Chúa Jêsus sống lại không?  
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Đố Kinh Thánh 

 

Hoàn thành ô chữ theo hàng dọc và trưng dẫn Kinh Thánh. 

Mỗi hàng dọc đúng được 1 điểm, địa chỉ Kinh Thánh 1 điểm. Tổng số điểm 11 

cột dọc là 22 điểm 

 

 2   5 6 7 8    

             9   

    4             

1   3             10 11 

          U   C       

                     

                  

             

             

            

 

 

Gợi ý :  

1. Chúng ta …….., vì Chúa đã …… chúng ta trước.   

 

2. Chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng 

đến ngày………...        

 

3. Hãy ……….. các sự ở trên trời, đừng …….. các sự ở dưới đất . 

 

4. Con gái vua Đa-vít  

5. Theo gia phổ Chúa Jêsus thuộc chi phái nào ?  

6. …………….. thưa : Xin hãy phán, kẻ tôi tới Ngài đương nghe !  
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7. Ai đồng đi với Chúa, và được cất lên, không thấy sự chết ? 

 

8. Ngài là thợ gốm chúng tôi, chúng tôi thảy là ……. của tay Ngài  

 

9. Một trong những vật được cất trong hòm giao ước.  

 

10. Ai  được cất lên trời bằng xe lửa và ngựa lửa.  

11. Ai là người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. 

 

 

Xin nhớ ghi địa chỉ Kinh Thánh! 

Thời hạn : 15.04.2017 
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Thông Báo: 

 
Kính mời quý đồng hương Việt Nam và các Tín hữu đến tham dự: 

 

- Trại Phục Sinh: từ ngày 14-17.04.2017 tại VIVA Gruyère, 1637 

Charmey (FR). 

 

- Trại Ngũ Tuần: từ ngày 03-05.06.2017 tại Les Rasses (VD). 

 

 

Quý đồng hương Việt Nam đăng ký tham dự Trại xin liên lạc với 

Mục sư Ngô Bá Tạo. 

(xem trang bìa sau)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên Lạc: Nhóm Sức Mới - Tel: 079 609 62 59 

E-mail: sucmoi@ymail.com 

www.facebook.com/sucmoi 

 

 

mailto:sucmoi@ymail.com
http://www.facebook.com/sucmoi


30  

 

 



 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ñÎa Çi‹m Th© PhÜ®ng Chúa h¢ng tháng tåi tØng khu v¿c : 

Lausanne : Paroisse réformée de St. Jacques, Avenue du Léman 26, 1005 Lausanne. 

Genève    : Paroisse protestante Servette-Vieusseux, Avenue Wendt 55, 1203 Genève. 

Aarau       : Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5004 Aarau. 

St. Gallen:  Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Tablat, Lettenstr. 16,  

                   9008  St. Gallen. 

LÜu š: Ngày và gi© th© phÜ®ng Chúa xin liên låc v§i Møc sÜ. 

ñÎa chÌ : Møc sÜ Ngô Bá Tåo, Chemin Wilhelm Kutter 49, 2503 Biel/Bienne.  

Tel. 032 365 33 36                                     Natel: 079-673 44 28      

E-mail: ngobatao@hotmail.com                Trang web: nguon-song.com 

 


